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ברגשי קודש ובשמחה של מצווה נתכבד להזמין כל אחד ואחד מכם בוגרינו היקרים,
כאיש אחד בלב אחד נאהבים ונעימים, נעמוד תחת ההר, בצוותא עם אבינו רוענו

בכנס מרומם ואדיר 
ועידת הבוגרים ההיסטורית

שתתקיים אי"ה 

מחר! יום חמישי ז’ כסלו תש”פ 5.12.2019
באולמי 'ארמונות חן' רח' שלמה המלך 29 בני ברק

 1 9 . 3 0 ה  ע ש ב ם  י ר ע ש ת  ח תי פ

נתלכד כולנו, כאיש אחד, כל בני החבורה, בוגרים תלמידים וחברים לספסל הלימודים,
נעצור לרגע את שטף השגרה, ונעניק לעצמנו שעה של חוויה בדיבוק חברים. 

הזמנת כבוד
ועידת הבוגרים
ארבעים שנות תורה

מצפים לראותך -
משפחת

'תפארת משה'

' ך ל ו  א ב ו  צ ב ק נ ם  ל ו כ '

את אחי אנוכי מבקש – 
יואלי דיקמן ותזמורתו במחרוזת מרגשת

דברי ברכה
מורנו ראש הישיבה הרב אמנון סבאג שליט“א

חזון צמיחה ותנופה!
בני אב אחד נחנו – נפשנו למענו!

התכנסות,
אזכרה ימים מקדם - 

הווי ונוסטלגיה מחיי הישיבה
באולם בת שבע 

מה נעים שבת אחים!
שולחנות ערוכים - באולם שוהם

בתוכנית:

בוגר 'תפארת משה' ?
אישי בשבילך!...

בס“ד

עקב שיבושים קשים בדואר,
רבות מן ההזמנות האישיות
 שנשלחו לא הגיעו ליעדן.
נא ראו הזמנה זו כאישית!





השמנת האהובה בעיצוב חדש

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

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





התקשרו עכשיו: 8860 *

עומדים לחתן את הילדים?
חבילת "הורה תומך" של מזרחי טפחות חדש ובלעדי 

גם מחתנים ברוגע וגם מסייעים לילדים ברכישת דירה

ההורים מפקידים לפיקדון ונהנים מריבית מועדפת 
והילדים נהנים מהטבת ריבית על המשכנתה

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות של הבנק לאשר הלוואה ו/או מוצר ללווה מסוים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב 
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן האשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.





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!



ז' כסלו תש"פ 85/12/19 בחולון בת ים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

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



9 בחולון בת יםז' כסלו תש"פ 5/12/19





11 בחולון בת יםז' כסלו תש"פ 5/12/19



ז' כסלו תש"פ 5/12/19בחולון בת ים1212

תפתחו יומנים, ובינתיים ...אל תרשמו כלום. אמנם, על עצם קיומן 
2020 מועד א' )לעת עתה( כמעט ואין חולק, נדמה כי  של בחירות 
אפסו הסיכויים להקמת ממשלה וגם המתווכים והמתווכות השונים 
בין ליברמן למפלגות החרדיות - הרימו ידיים, אך בכל הנוגע לשאלת 

קו התאריך הכל פתוח.
נפתח באפשרויות הקיימות: על פי החוק היבש הבחירות יתקיימו 
בחלוף 90 יום מפיזורה של הכנסת, מאחר וכרגע נראה שאף מועמד 
מאחר  בכך,  מעוניין  לא  גם  )ואיש  מהנשיא  מנדט  שוב  יקבל  לא 
הבא.  השבוע  סוף  לקראת  הכנסת  תתפזר   – מובטח(  והכישלון 

המשמעות – מועד הבחירות יחול בפורים דפרזים הבעל"ט.
למרות התאריך הקורץ משהו והציפיה ל'ונהפוך הוא', בלתי סביר 
שהבחירות אכן ייערכו במועד זה. על פי חוק, ישנו רק תאריך בודד 
יום היארצייט  יום שלישי שלאחר מכן, כ"א אדר,   – נוסף  רלוונטי 
ממריאים  חסידים  שהמוני  שעה  זיע"א,  מליז'ענסק  אלימלך  לרבי 
לא  החרדיות  שבמפלגות  לציין  מיותר  בפולין.  ציונו  את  לפקוד 
נלהבים מהתאריך, מה שמהווה דווקא קטליזטור במפלגות האחרות 
לתמוך בו... )היה כבר מי שהציע לשלוח את נתניהו להשתטח על 
הגנה  ולבקש  לפטירתו,  שנה   233 במלאות  אלימלך  רבי  של  ציונו 

מ-333 עדי התביעה ששמותיהם פורסמו בתחילת השבוע(.
עוד מציע החוק, כי במידה והתאריך מתנגש בחג או מועד, ניתן 
יום מפיזור הכנסת. החוק  לדחות את קיומן של הבחירות עד מאה 
עצמו קובע כי כדי לשנות חוק יסוד זה – נדרש רוב של 61 ח"כים. 
לכל ברור כי תאריך שהוא מעבר לכ"א אדר )כלומר כ"ח אדר והלאה( 
לא יעבור בשום מצב, מוסדות המדינה משותקים גם כך ולא תהיה 
הצדקה ראויה לדחות את מועד ההכרעה. הפתרון היחיד אם כך הוא 
בכנסת  אחרות  מפלגות  שגם  מהלך  הבחירות,  את  ולהקדים  לנסות 

מנסות לקדם בהסכמה.
יד  מיקי  את  שלח  אמנם  הוא  הממשלה,  בראש  שמדובר  ככל 
במערכת  אך  המועד,  את  שתקצר  חוק  הצעת  להגיש  זוהר  ימינו 
סיבות  שתי  לנתניהו  פייק.  בהצעת  שמדובר  משוכנעים  הפוליטית 
את  לדחות  הנטייה הטבעית  מכך, האחת,  להימנע  משכנעות מאוד 
הקץ, ובמקרה הספציפי שלו – הקמת ועדת הכנסת שתדון בבקשת 
החסינות שהוא צפוי להגיש, והשנייה, הרצון להרחיק ככל האפשר 
אותו  ולהדחיק  נגדו  האישום  כתב  מפרסום  הבחירות  תאריך  את 

מהכותרות ומהזיכרון הקולקטיבי. 
תאריך  את  להקדים  ניתן  הטכני  במישור  הבחירות,  ועדת  לפי 
תושג  לו  וגם  בחקיקה  גם  כלומר  הכנסת,  מפיזור  יום   75 עד  היעד 
הסכמת רוב חברי בית המחוקקים, יישארו רק שני תאריכים נוספים 
אפשריים: ל' שבט וז' אדר. מזלן של המפלגות החרדיות שרבי מנחם 
מנדל משקלוב זצ"ל )שיום פטירתו חל בל' שבט( נטמן בהר הזיתים 

ושמקום קבורתו של משה רבינו לא נודע...

פוטש כושל

בשבוע האחרון זימן יו"ר הכנסת, יולי יואל אדלשטיין, את ראשי 
המצב'.  את  להציל  אחרון  כ'ניסיון  שהוגדר  דיונים  לסבב  הסיעות 
גם  מה  המעגל,  את  לרבע  שתאפשר  הנוסחה  נמצאה  וטרם  מאחר 
לסיעה,  עמיתו  עם  להתייעץ  יכול  אדלשטיין  החובב  שהשחמטאי 
וחוסר  לו את הקונסטלציה הפוליטית  זאב אלקין, שיסביר  רב אמן 

הסיכויים להרכבת ממשלה, אין מנוס מלהניח שאדלשטיין 
החל את קמפיין הבחירות לנשיאות.

רובי  והמכהן  העשירי  הנשיא  יסיים  וחצי,  שנה  בעוד 
המועמדים  אחד  נחשב  ואדלשטיין  תפקידו,  את  ריבלין 
המובילים לתפקיד. ככלל, יו"ר הכנסת הוא המ"מ הרשמי 
מקפצה  שהיווה  בתפקיד  ומדובר  המדינה,  נשיא  של 
לנשיאות עבור ריבלין וניסיון למקפצה עבור זו שהובסה 

על ידו, דליה איציק.
מבוססת  שמועה  מסתובבת  הקלעים,  שמאחורי  אלא 
ה-90,  בדקה  ניסיון למהפך שערך אדלשטיין  על  למדי 
בתקווה ש61 חברי כנסת יגישו את שמו לנשיא המדינה 
בכירים  לפי  ממשלה.  להרכיב  המנדט  את  יקבל  והוא 
יו"ר  דווקא  היה  המהלך  מאחורי  החיה  הרוח  בליכוד, 
דרש  שאדלשטיין  אלא  ליברמן,  איווט  ביתנו'  'ישראל 
תמיכה משמעותית לצעד גם בשורות הליכוד והפוטש 

ירד לטמיון.
נכווה  שכבר  שנתניהו,  לייחל  רק  נותר  לאדלשטיין 
אכן  אם  הליכודית,  האופוזיציה  מקרב  נשיא  במינוי 
לו  ימחל  הבאה,  בקדנציה  גם  ממשלה  כראש  יכהן 
עוונות ראשונים וישלח אותו לפנסיה מכובדת באחוזה 
המרווחת ברחוב טלביה בירושלים, ולא ישליכו ככלי 
הבני  דן'  'נחלת  בישיבת  ספסל  היה  משל  חפץ,  אין 

ברקית השבוע.

הקרב על הפרקליט

בעוד פחות משבועיים יסיים פרקליט המדינה השנוי במחלוקת שי 
ניצן את תפקידו. מטבע הדברים, בסדר יום שכולו פוליטי-משפטי, 
מינוי מחליפו הופך לקרב איתנים בין המערכת הפוליטית והמערכת 

המשפטית.
המדינה  פרקליט  מינוי  התקני:  התהליך  על  הסבר  קצת  ראשית, 
מתבצע באמצעות ועדת איתור הנשלטת על ידי היועמ"ש. בוועדה 
לכל  קולות  בארבעה  מתקבלות  והמלצות  נציגים,  שישה  חברים 
הפחות. מאחר ובוועדה חברים היועמ"ש עצמו, עו"ד מקרב הציבור 
ידי נשיא בית  ידי היועמ"ש, שופט בדימוס שנבחר על  שנבחר על 
יותר  או  פחות  מובטח  מהתחום,  אקדמיה  ואיש  העליון  המשפט 

למערכת המשפטית שמועמדיה ייבחרו.
אלא שמי שבסופו של דבר אמור לחתום ולאשר את המינוי הוא 
שר המשפטים, וכאן טמון המוקש. בהודעה שפרסם השר אוחנה הוא 
מסביר כי כשפנה ליועמ"ש לפני חודשים אחדים בבקשה להקים את 
הועדה, הסביר לו האחרון כי בתקופת בחירות וממשלת מעבר לא 
ניתן לבחור פרקליט מדינה, משרה בעלת משקל כבד שהזוכה בה 

מכהן שש שנים. 
רשאי  משרה,  והתפנתה  במידה  המדינה,  שירות  חוק  פי  על 
השר האחראי על המשרה הרלוונטית למנות במינוי זמני לשלושה 
חודשים עובד מדינה אחר לתפקיד. אוחנה הבהיר כי בכוונתו למנות 
לעת עתה אחד מרשימה של חמישה מועמדים, שייתכנו בה שינויים: 
ואושרה  אלדד  דן  ארי-גינזברג,  בן  אורלי  נזרי,  רז  למברגר,  שלמה 

גז-איזנשטיין – כולם משורות הפרקליטות.

לו"ז הבעיה

אבי גרינצייג / על סדר היום

לא שווה את הנייר, התחייבות האוצר והחינוך לילדים המיוחדים

מאחורי הקלעים, מסתובבת 
שמועה מבוססת למדי 

על ניסיון למהפך שערך 
אדלשטיין בדקה ה-90, 

בתקווה ש61 חברי כנסת 
יגישו את שמו לנשיא 

המדינה והוא יקבל את 
המנדט להרכיב ממשלה. לפי 

בכירים בליכוד, הרוח החיה 
מאחורי המהלך היה דווקא 

יו"ר 'ישראל ביתנו' איווט 
ליברמן, אלא שאדלשטיין 
דרש תמיכה משמעותית 
לצעד גם בשורות הליכוד 

והפוטש ירד לטמיון

 מדינת ישראל
משרד החינוך

 
המינהל לכלכלה ותקציבים
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 משה שגיא
 סמנכ"ל בכיר

 ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים

 י' באלול תשע"טירושלים, 
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גני ילדים חינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי
  

 2020בדיוני תקציב 
אשר יתקיימו בחודשים הקרובים, יובא הנושא לדיון בתעדוף 

גבוה מצד משרדי החינוך והאוצר על מנת לתת מענה לגני הילדים בחינוך המיוחד 

המוכר שאינו רשמי בהתאמה לגני הילדים בחינוך
 

המיוחד הרשמי, כולל סוגיית 

שכר הגננות במלואו, מודל תקצוב המתקצב את כל רכיבי השכר ואופק חדש, לפי 

פרופיל הגן ושאר הנתונים, כך שהמענה יהיה בהקדם האפשר
. 

 

 

 בברכה,

 
           

_____________                                      ______________
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 ליאור בראון

 רכזת חינוך משרד האוצר
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שקד מתייחסת גם 
לדיקטטורה השיפוטית 
בכללותה ומסבירה 
כי ההתמודדות עם 
הבעיה אינה יכולה 
לעבור דרך חקיקה. 
"זה לא יעזור להגביל 
את סמכויות בית 
המשפט בחוק, כי 
בסוף השופטים יקבעו 
מה שירצו וישנו את 
זה", היא מחדדת, 
"הפתרון הוא רק 
באמצעות מינוי 
שופטים בעלי השקפת 
עולם מתאימה".

כצפוי, היועמ"ש פחות התחבר להודעתו של השר, ואמר את 
דברו באמצעות אביעד גליקמן, כתב המשפט של חדשות 13 ומי 
שנחשב לבעל מקורות איכות בפרקליטות בדרגת קרבה גבוהה 
בפרסום  הפרקליטות'.  'דובר  לכינוי  אחת  לא  זכה  ואף  במיוחד 
נאמר כי במידה ושר המשפטים יבחר מועמד שהוא לא מועמדו 
לפרקליט  המשנה  למברגר,  )שלמה  מנדלבליט  של  המועדף 
המדינה לעניינים פליליים( – היועמ"ש יקבע מצדו שיש מניעה 

משפטית למינוי...
שאינו  בנושא  כזו,  החלטה  לקבל  התעוזה  מנין  להבין  קשה 
מצוי כלל בסמכותו של היועמ"ש. אולי בשל ההבנה שאם יגיע 
הנושא לדיון בבתי משפט - יהיו השופטים לצד מנדלבליט, גם 
השר  את  המסמיכה  מפורשת  חקיקה  לבטל  הדבר  פירוש  אם 

למנות לפי שיקול דעתו.
שרת  מזמן  לא  עד  שקד,  איילת  ח"כ  עם  השבוע  שוחחתי 
המשפטים )תפקיד שהיא לא תתנגד למלא גם בממשלה הבאה(, 
הרצוי  והמינוי  היבטים,  בכמה  בעייתי  הנוכחי  המצב  לטענתה, 
ביותר לתפקיד צריך לבוא דווקא מחוץ למערכת. המומלץ ביותר 

– מינוי סניגור פרטי בעל ניסיון ורזומה מוכח.
שקד מתייחסת גם לדיקטטורה השיפוטית בכללותה ומסבירה 
כי ההתמודדות עם הבעיה אינה יכולה לעבור דרך חקיקה. "זה 
בסוף  כי  בחוק,  המשפט  בית  סמכויות  את  להגביל  יעזור  לא 
השופטים יקבעו מה שירצו וישנו את זה", היא מחדדת, "הפתרון 
הוא רק באמצעות מינוי שופטים בעלי השקפת עולם מתאימה".

נוסף  פרי  שקד  קטפה  האחרון  בשבוע  עשתה.  וגם  אומרת 
מתוצרת גידוליה, עם ביטולה של 'הלכת אפרופים', בידי הרכב 
כשעל  וגרוסקופף,  שטיין  פוגלמן,  השופטים  את  שכלל  בג"ץ 
בקצירת  שקד.  חתומה  הרמה  לכהונה  האחרונים  שני  מינוי 
האומר נסביר, כי הלכת אפרופים, שנחקקה בידי )איך לא( נשיא 
לשון  כי  ב1995  קבעה  ברק,  אהרן  בדימוס  העליון  ביהמ"ש 
החוזה אינה מחייבת יותר מאשר פרשנות שיעניק בית המשפט 
היציבות  את  דרמטי  באופן  ערערה  זו  פסיקה  הצדדים.  לכוונת 
והעניקה  בארץ,  עליהם  והסתמכות  חוזים  לניסוח  הקשור  בכל 
לבית המשפט משקל עודף וכמעט מוחלט בהכרעות מבוססות 

חוזים. כעת, נדמה כי השפיות חוזרת אט אט למערכת.

ילד חרדי שווה פחות

בתקופה הקרובה, כדרכו של עולם, נשוב ונשמע על 'הסחטנות 
של  בחסותם  לשנה  קרוב  כבר  שנמשך  ההסתה  מסע  החרדית', 
ליברמן ולפיד ירים שוב ראש, וזה הזמן להתייחס דווקא לאפליה 
ההפוכה, הפגיעה החמורה בילדים החרדים ובתקצובם, לעיתים 
וכמה,  מה  מקבל  מי  סדר,  נעשה  תחילה  אך  לחוק.  בניגוד  גם 

ותודה לדוד שרפר, יו"ר פורום המוכש"ר, על הסיוע הרב באיסוף 
הנתונים והמידע.

)לפחות  מתוקצב  המעון  בגילאי  פעוט  חרדי  ילד  למעשה, 
רשמית( בשוויון מלא למקבילו שאינו חרדי. פחות או יותר, כאן 
ייתקל הילד   )5 3 עד  )גילאי  מסתיים השוויון. כבר בהגיעו לגן 
משלמת  המדינה  בעוד  חלקים.  בשני  בוטה,  תקצוב  באפליית 
הרי  הכל,  כולל  תקצוב  אחוז  מאה  החרדי  בחינוך  שאינו  לילד 
כ-96%  לומדים  בהם  רשמי(,  שאינו  )מוכר  המוכש"ר  שבגני 
ממוצע  לפי  רק  הגננת  שכר  את  מממנת  המדינה  המגזר,  מילדי 
את  מחייבת  המדינה  מנגד,  ותק(,  שנות   12 עם  )מוסמך  נמוך 
התחשבות  כולל  החינוך,  משרד  תנאי  לפי  לגננת  לשלם  הרשת 
בתארים, משרת אם ועוד. בשורה התחתונה, גן שמעסיק לדוגמה 
לבור  ייקלע  ניסיון,  שנות  ו15  כלשהו  ראשון  תואר  עם  גננת 

תקציבי של 4,500 שקל בחודש בעלות השכר למעסיק.
משלמת  המדינה  רגיל,  שבגן  בכך  נעוצה  נוספת  אפליה 
עלויות  את  משלימה  המקומית  והרשות  הגננת  שכר  עלות  את 
יכולה  המקומית  הרשות  מוכשר,  בגן  מנגד,  וסייעת.  התחזוקה 
לשער  קל  ילדים(.  גני  כולל  אינו  נהרי  )חוק  רצונה  כפי  לתת 
מה יעלה בגורלם של ילדים חרדים כשדמויות דוגמת רון קובי 

יושבות על השיבר.
אבל כל זה כאין וכאפס לעומת הפערים בגילאי היסודי: בעוד 
'אופק  זוכה למאה אחוזי תקצוב, כולל רפורמת  מוסד ממלכתי 
תקצוב  והוסיפה  המורים  שכר  את  דרמטית  )ששיפרה  חדש' 
להיות  יכול  מוכש"ר  מוסד  וכדומה(,  הוראה  תומכות  לשעות 
החינוך  )מעיין  החינוך  לרשתות  שייך   – אפשריות  רמות  בשתי 
התורני והחינוך העצמאי(, ואז באופן רשמי הוא מתוקצב במאה 
אחוז – אך ללא התוספות המפנקות של 'אופק חדש', או שאינו 
מאליו  ומובן  תקצוב,  ב75%  מסתפק  הוא  ואז  לרשתות  שייך 
שדליי התקציב של 'אופק חדש' נמנעים ממנו. למעשה, בחישוב 
ריאלי של תקציב ילד חרדי במוסד כזה לעומת מקבילו החילוני, 

הוא מקבל כ35-40%.
במוסדות פטור המצב חמור אף יותר, שם התקציב לילד הוא 
55% מסכום הבסיס, ובתרגום ריאלי מדובר על 20-25% בלבד 
רק בהגיעו  ילד שאינו חרדי.  עבור  מהסכום שמשלמת המדינה 
בארץ  התיכונים  כלל  וגם  מאחר  הפער,  מצטמצם  תיכון  לגיל 

מוגדרים כמוכש"ר.
כל זה רע מאוד, אבל בהתאם לחוק, ועד שיוכלו נציגינו לשנות 
התמונה  לטוב.  ולקוות  קיטור  לשחרר  רק  נותר   – המצב  את 
החוק  שם  המיוחד,  החינוך  בילדי  כשמדובר  לחלוטין  משתנה 
דורש במפורש תקצוב שווה לילדים מיוחדים - בכל מוסד ובכל 
עומדים מאחורי החקיקה: האחד,  רציונליים  מצב. שני טעמים 
הללו,  בילדים  רלוונטי  לא  וכדומה  ליבה  לימודי  ונושא  מאחר 
למוסד  הילד  את  ששולחת  זו  היא  המדינה  וכאן  מאחר  והשני, 

הרלוונטי, באמצעות ועדה מקומית.
באופן מעשי, במסגרת מוסדות הפטור אין התאמה אפשרית 
ילד  זה עצוב מאוד במקרה של  מיוחד.  חינוך  לילדי  ותקציבית 
לא  אבל  חבריו  עם  בחיידר  ללמוד  הרוצה  למשל,  ראייה,  לקוי 
מתוקצב על כך, אבל זה המצב. בפועל, החינוך המיוחד במגזר 
החרדי מרוכז רובו ככולו במוסדות המוכש"ר, וכאן מגיע הסיפור 

הכואב והאכזרי.
מיוחדים,  ילדים  עבור  שוויון  קיים  הספר  בתי  בגילאי  בעוד 
ואפילו רפורמת 'אופק חדש' הוחלה עבורם החל משנת הלימודים 
תש"פ במוסדות המוכש"ר )בעקבות בג"ץ שהוגש בנושא(, הרי 

שבגני הילדים קיימת אפליה בוטה, בניגוד לחוק.
הליקוי הכפול מתבטא בכך שהמדינה אינה מתקצבת את עלות 
הגננת במלואה אלא על פי הממוצע שהוזכר לעיל, וכאן הפער 
לגננת  לשלם  המעסיק  ועל  מאחר  יותר,  משמעותי  אף  בשכר 
רפורמת  גם  בנוסף,  מהשכר(,  )כ14%  מיוחד'  חינוך  'גמול  גם 
כדי לסבר את האוזן,  'אופק חדש' לא הוחלה על הגנים הללו. 
נציין כי דו"ח מיוחד שהונפק על ידי מרכז המחקר של הכנסת, 
התקציב  כי  קבע  מרגי,  יעקב  ח"כ  החינוך  ועדת  יו"ר  לבקשת 
הכולל לתלמיד בגני ילדים מיוחדים במוכש"ר הוא רק 54% )!( 

מהתקציב המקביל לילד מיוחד שלומד בחינוך הכללי.
כי  נציין  די אם  היקף התקציב המדובר,  על  כדי לקבל מושג 
ובהם לומדים  ילדים מיוחדים חרדים במוכש"ר,  גני   565 ישנם 
5,523 תלמידים, שכולם מופלים לרעה באופן בוטה ונדגיש שוב 

- בניגוד לחוק.
מנכ"ל משרד  החינוך, הבטיח  בועדת  בעבר  בדיון שהתקיים 
יתוקן  תש"פ  הלימודים  בשנת  כבר  כי  אבואב  שמואל  החינוך 
לח"כ  ששיגרו  כתובה  בהתחייבות  מכן,  לאחר  מעט  העוול, 
נציגי משרדי האוצר  בי' אלול תשע"ט, חתמו  מיכאל מלכיאלי 

והחינוך כי בתקציב 2020 יחול שוויון. 
פורום  ידי  על  בנושא  שהוגשה  לעתירה  בתשובה  למעשה, 
לילדים  הורים  ממאה  ויותר  מיוחד  חינוך  ארגוני  מוכש"ר, 
מהתחייבותו  בנסיגה  ומזדחל  החינוך  משרד  מתפתל  מיוחדים, 
המוקדמת. בין השאר נאמר בתגובה כי "מדובר בבחינה מורכבת 
אין   2021 עד  תקציבית,  ובשפה  שנה",  הפחות  לכל  שתארך 

לילדים המיוחדים החרדים אפילו מה לנסות.
מלכיאלי זועם על ההתנהלות ומסביר את חריפות הבעיה תוך 
שליטתו   – שעבר  בשבוע  כאן  שנחשף  לנושא  מתייחס  שהוא 
הבלעדית של החשב הכללי על תקציב 2020: "אם עד לפני חודש 
חודשיים קיווינו שתקציב 2020 יעבור באופן מסודר בוועדות ואז 
לפחות יהיו לנו כלים פרלמנטריים לנסות להתמודד עם האפליה 
הזו, הרי שכעת מסתמן שלפחות למשך כמה חודשים לא תהיה 
עוזה.  וקיים חשש כבד שהאפליה תימשך במלוא  לנו השפעה, 

חייבים לסגור את הסיפור עוד לפני פיזור הכנסת".
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לומר  ניתן  נפל.  האסימון  אבל  באיחור,  אמנם 
מישהו  לבן  כחול  במפלגת  שאין  הבינו  שבליכוד 
לעשות איתו עסקים. ארבעה ראשים למפלגה אחת 
נכון  זה  ומסודרת.  תקינה  התנהלות  מאפשרים  לא 
היה  ההחלטות  קבלת  הליך  בה  הקמפיין  בתקופת 
לקוי באופן חמור עד כדי הפרעה לעבודתו של צוות 
הקמפיין וזה נכון גם עכשיו כאשר 
קואליציוני  מו"מ  לנהל  צריכים 
לטובת הקמת ממשלת אחדות, בו 
בתוך  והאחידות  שהאחדות  בזמן 

'כחול לבן' מוטלות בספק. 
נתניהו ניהל את תהליך המו"מ 
במישור  עיקריים.  מישורים  בשני 
הפוליטי.  ובמישור  התקשורתי 
התקשורתי  המישור  שאל  בעוד 
הנמוך  הדרג  את  שלח  הוא 
דודי  דוגמת  הליכוד,  שבשורות 
ביתן,  ודוד  זוהר  מיקי  אמסלם, 
עליהם  לדרוך  יכול  שהוא  אלו 
ולהפעיל אותם בעת ובעונה אחת, 
שלח  כבר  הוא  המו"מ  זירת  אל 
את התותחים הכבדים ביותר שלו 
וזאב  לוין  יריב  השרים  כדוגמת 
מול  בהתאמה  ששיחקו  אלקין 
מט  בשח  לבן  כחול  של  הצוות 
ואלקין  הקלפים  על  לוין  ובפוקר. 

על משטח החיילים.
צוות  עם  נועד  שלוין  בזמן 
לשיחות  לבן  כחול  של  המו"מ 
לחדד  פעל  בעיקר  אלקין  מו"מ, 
נקודות שיוציאו את גנץ וחבורתו 
את  גררו  אחריות  שבחוסר  כמי 
בחירות  לסבב  ישראל  אזרחי 
שלישי. ככה זה אצל נתניהו, צוות 
עם  חדרים  בחדרי  מתכנס  אחד 
כבר  הוא  אבל  פוליטיים  יריבים 
בעיקר  הבא,  הקמפיין  על  עובד 
בני  של  מצבו  את  מבין  הוא  כי 
בתוך  האמיתי  מעמדו  ואת  גנץ 
מפלגתו ואת חוסר יכולתו לכפות 

על שותפיו החלטה אמיצה. 
בני גנץ שבוי בידיו של שותפו 
יאיר לפיד שמחד מנע ממנו ללכת 
של  חיצונית  בתמיכה  לממשלה 
המשותפת  הערבית  הרשימה 
הפוליטית  עולמו  תפיסת  בגלל 
ממנו  מונע  גם  ומאידך  מדינית, 
ע"פ  אחדות  לממשלת  ללכת 
ראש  נתניהו  בו  הנשיא  מתווה 
ממשלה ראשון ולזמן קצוב, מתוך 
רצון שלא לתת לביבי לגיטימציה 
הכריז  עליהם  האישום  כתבי  שלושת  לאחר 
החד  ההכרזה  ולאור  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש 
נתניהו,  עם  ישבו  שלא  הקמפיין  במהלך  משמעית 
לאחר  גם  רבות  פעמים  עצמה  על  שחזרה  הכרזה 

סבב הבחירות.
אלקטורלי,  הוא  השיקול  לפיד  שאצל  בעוד 
נובעים  גנץ  של  בגלגליו  יעלון  שמכניס  הקרשים 
אומר:  יעלון  בוגי  כאשר  לחלוטין.  אחר  ממניע 
פרסונלית  חקיקה  נגד  להילחם  נמשיך  "אנחנו 
שנועדה להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים 
ובראשם נתניהו עם כתב החשדות", הוא לא באמת 

מונע מהרצון לבית נבחרים ללא כתבי אישום ועם 
כתב  שיחטוף  ח"כ  לכל  גורף  חסינות  הסרת  הליך 
זו  האמיתי  הריבון  בו  מבין שבעידן  יעלון  אישום. 
להיות  עלול  זה  ומחר  הם  זה  היום  הפרקליטות, 
באמת  לא  היא  החסינות  הסרת  סוגיית  ולכן  הוא 
מתפקיד  יעלון  הודח   2016 מאי  בחודש  הסיפור. 
ביתנו  ישראל  ליו"ר  ממנו  שהועבר  הביטחון  שר 
אביגדור ליברמן ואת ההשפלה הזו הוא לא שוכח. 
בעצם  האחת  פעמיים.  יעלון  את  השפיל  נתניהו 
איתו  עשה  כשלא  השניה  אותו,  שהדיח  ההדחה 
שיחת הכנה שמתבשל מהלך כלשהו שעשוי להביא 
וצפוי  הושפל  יעלון  הביטחון.  שר  בעמדת  לשינוי 

היה שינקום, התנהלותו כיום זו הנקמה. 
וגמלונית  שבלונית  יעלון  של  החשיבה  צורת 
כאחת. למרות שנתניהו הדיח אותו לטובת אביגדור 
ליברמן שלטש עיניים למשרד הביטחון, אין לו שום 
בעיה לעשות איתו יד אחת ולפעול להדחת נתניהו 
בחירות  הוא  כשהמחיר  גם  הממשלה,  מראשות 
חוזרות יקרות ומיותרות. התנהלותו הלא רציונלית 
שפתיים,  לנשוך  ממנו  שמנעה  זו  היא  בוגי  של 
החוץ  שר  לתפקיד  ולעבור  ההשפלה  על  להבליג 
ממנו היה יכול לשאוב ניסיון מדיני והיא זו שמונעת 
- משהו שהוא  בתפקיד שר  היום לשמש  גם  ממנו 
מאוד רוצה - בממשלת אחדות אם היתה קמה. ככה 

זה אצל גנרלים מסוגו, אין היגיון.  

היה היו שני חברים
זה היה מחזה קורע לב להשתתף בישיבת הסיעה 
שני  ביום  בכנסת  שהתקיימה  ביתנו  ישראל  של 
כמי  נראים  המפלגה  של  הכנסת  חברי  בצהרים. 
אותו  ההזוי  בסרט  ניצבים  רק  שהם  הפנימו  שכבר 

מביים ומפיק יו"ר מפלגתם אביגדור ליברמן. 
ניהלו  בעבר,  ליברמן  כמו  בדיוק  הגדול,  חלקם 
ועדיין מנהלים קשרי עבודה עם מקביליהם החרדים 
אך חובה עליהם לשמוע את השתלחויותיו חסרות 
הרסן של הבוס הגדול כנגד הציבור החרדי ונציגיו 

בכנסת. 
עם  שני  יום  של  ערב  לפנות  שקיימתי  בשיחה 
נהנים  כשאנו  התורה,  מיהדות  אשר  יעקב  חה"כ 
הסמוכה  במרפסת  הקריר  הירושלמי  מהאוויר 
למזנון הח"כים במשכן הכנסת הוא אמר לי: "אין 
להם חופש מחשבה והם חייבים ליישר קו תוך כדי 
תנועה". אמירה זו שמבטאת את מצבם של הח"כים 
ח"כ  נשא  אותו  הנאום  לאחר  באה  ביתנו  בישראל 
למנהיג  ליברמן  את  השווה  ובו  במליאה  אשר 

שהואשם  קורבין  ג'רמי  באנגליה  האופוזיציה 
האנטישמי  לרעל  באחריות  אנגליה  של  רבה  ע"י 
לתפקיד  מתמודד  הוא  שבשמה  הלייבור  במפלגת 

ראש ממשלת אנגליה.
"אין לנו שום דבר כנגד הציבור החרדי, הטענות 
שלנו מופנות אך ורק להנהגה שמשעבדת את המגזר 
ממנו  ומונעת  פוליטיים  אינטרסים  לטובת  החרדי 
השתלבות בחברה הישראלית", אומר ליברמן פעם 
הלא  המילים  רצף  של  הבא  בסשן  אך  פעם,  אחר 
ע"פ  חינוך  זכותם למערכת  את  הוא שולל  ברורות 

תפיסת עולמם.
החרדי,  בציבור  משתלח  ליברמן  כשאביגדור 
מנסה להעביר  הוא  חייהם  ובאורח  בכנסת  בנציגיו 
שעיקר  סוד  לא  כלשהי.  לחברה  כלשהו  מסר 
יוצאי  של  מהאלקטורט  מגיעה  בליברמן  התמיכה 
חבר העמים. הם רואים בו מישהו משלהם, הם גם 
רואים בו מנהיג חזק נטול עצם בלשון שלא מפחד 
החברה  גווני  כל  על  חושב  שהוא  מה  את  לומר 
כך  הערבים,  כלפי  ברורה  דעה  לו  יש  הישראלית. 
אותם  החרדים  כלפי  גם  וכיום  שמאלנים  כלפי  גם 
שונאים מצביעיו המסורתיים הרבה יותר מאשר את 
הערבים. הם רואים בהם מי שמונעים מהם לעלות 
לארץ ולקבל סל קליטה מכובד. הם גם רואים בהם 
ועם  רוצים  שהם  איך  להתחתן  מהם  שמונעים  מי 
גם מונעים מהם  רוצים. שומו שמים, הם  מי שהם 
לאכול את מה שהם רוצים. דא עקא שהדמוגרפיה 
לרעתו והאלקטורט שלו הולך ומזדקן, הולך ונעלם 
ובני הדור הצעיר כבר נטמעים בחברה הישראלית 
כבד  מבטא  עם  פוליטי  נציג  אותם  מעניין  ופחות 

הזהה למה ששמעו בבית סבא.
איבוד  את  כשזיהה  מיד  פוליטי,  שועל  ליברמן 
האלקטורט הטבעי, הוא פנה לאלקטורט אחר, אל 
בתחילת  לקלפי.  אותו  מניעה  חרדים  ששנאת  זה 
כמה  היו  החרדי,  המגזר  כלפי  שלו  ההשתלחויות 
שלא הבינו מדוע לא מחזירים לו מנה אחת אפים. 
נובח לא נושך. ליברמן  ההסבר שקיבלו היה, כלב 
הוא  התחתונה  בשורה  הצהרות,  מצהיר  רק  כדרכו 
לא באמת עושה משהו. יתירה מזו, שיתופי הפעולה 
ראויים  נושאים  במגוון  החרדים  הנציגים  עם  שלו 
סוסים",  לגנוב  ניתן  כזה  אחד  עם  "רק  שבח.  לכל 

אמר לי גורם בכיר ביהדות התורה.
לית מאן דפליג שנפל דבר בישראל. ההתנהלות 
של ליברמן כיום היא כבר לא מן השפה ולחוץ, יש 
הפינג  סדרת  כך  על  תעיד  יותר.  עמוק  משהו  כאן 
פונג בינו לבין חברו הקרוב ביותר )לשעבר( אריה 
שהשניים  כזו  היתה  השניים  בין  החברות  דרעי. 
דיברו ביניהם ורק עם העיניים. הם הבינו אחד את 

בעיצומו של קמפיין

נתניהו ניהל את תהליך 
המו"מ בשני מישורים 
עיקריים. במישור 
התקשורתי ובמישור 
הפוליטי. בעוד שאל 
המישור התקשורתי 
הוא שלח את הדרג 
הנמוך שבשורות הליכוד, 
דוגמת דודי אמסלם, 
מיקי זוהר ודוד ביתן, 
אלו שהוא יכול לדרוך 
עליהם ולהפעיל אותם 
בעת ובעונה אחת, אל 
זירת המו"מ הוא כבר 
שלח את התותחים 
הכבדים ביותר שלו 
כדוגמת השרים יריב לוין 
וזאב אלקין ששיחקו 
בהתאמה מול הצוות 
של כחול לבן בשח מט 
ובפוקר. לוין על הקלפים 
ואלקין על משטח 
החיילים

גואל ועקנין

מחזה שלא יחזור 
על עצמו. דרעי 
וליברמן בימים 
אחרים | צילום: 
יעקב כהן
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ביניהם  שהחברות  עד  השני  את  אחד  חיו  השני, 
היתה בשביל השניים סוג של דת. ברית דמים.

שנקודת  לי  אומר  הוא  בש"ס  בכיר  עם  בשיחה 
פעימות.  בשתי  אירעה  השניים  בין  ביחסים  השבר 
בהיותו  ליברמן  כאשר  אירעה  הראשונה  הפעימה 
הגיע  הביטחון  במשרד  מיניסטריאלי  בתפקיד 
בעיצומה של השבת לביקור מתוקשר במתחם ביג 
פתיחת  בעד  לוחמנית  הצהרה  שם  ונתן  באשדוד 
חנויות בשבת ונגד חוק המרכולים. הפעימה השניה 
ששהה  דרעי  האחרון.  בעומר  ל"ג  למחרת  היתה 
במירון שוחח טלפונית עם ליברמן ואמר לו שהוא 
על  מקובלת  כזו שתהיה  הגיוס,  לחוק  נוסחה  מצא 
התורה  חכמי  מועצת  את  לכנס  התחייב  ואף  כולם 
שהקשיב,  איווט  החדש.  המתווה  אישור  לצורך 
לא ענה וכבר למחרת פירסם מאמר בעיתון ידיעות 
"שאני  אמר:  בזמנו  דרעי  שקיים  בראיון  אחרונות. 
חבר  היה  הוא  גדול.  כאב  מתוך  ליברמן  על  מדבר 
חגגנו  השמחות  בכל  חברות.  המשפחות  וגם  שלי, 
הגיע  הוא  שלי  הבן  של  מצווה  בבר  ב-96'  יחד. 
אצל  אחד  התארחנו  העמק,  במגדל  חתן  לשבת 
השני. קשה לי מאוד לדבר על זה. אני פגוע ומרגיש 
רחוק  אחד  צעד  הלך  איווט  דרעי,  מבחינת  נבגד". 
מדי ובגד בחברות בין השניים. מאז האיש משתלח 
בדרעי בכינון ישיר ולאחרונה החל גם לחטוף ממנו 

חזרה.
את  להציג  מאשר  יותר  אוהב  שאיווט  דבר  אין 
ובגדול.  אליו  חזר  זה  השבוע  כסחטנים,  החרדים 
וטען  התפוצץ  זמן  לאורך  פאסון  על  ששמר  דרעי 
המו"מ  שבמהלך  ליברמן  הוא  האמיתי  הסחטן  כי 
הקואליציוני דרש תקציבי עתק לטובת המגזר הרוסי 
מפלגתו.  של  לגודלה  מידתי  לא  באופן  ותיקים 
כשדרעי תוקף את איווט הוא בעיקר רוצה לסגור את 
פיות אלו שטוענים בתוקף שליברמן והוא מתואמים 
ומהר מאוד נראה את שניהם חוזרים לימים הטובים 
לו  חשוב  השניים.  בין  המפורסמת  החברות  של 
יותר  לשדר כלפי חוץ שהחברות נגמרה. לא תהיה 
חברות. שיתוף פעולה פוליטי זה כבר סיפור אחר. 
אינטרסים  אין אהבות או שנאות בפוליטיקה, הכל 

ויבנה וחכמיה לפני הכל. 

התחזית של עו"ד ויינרוט
 

נוהל  יש  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  בסביבת 
למצבו  באשר  העולם  כל  את  מאשימים  בו  קבוע 
הטחת  מקסימום  אחריות,  לקיחת  אפס  הבוס.  של 
האשמות, בעיקר האשמות שווא. בחודש אוקטובר 
2017 הורשע השר לשעבר סטס מיסז'ניקוב במרמה 
ובהפרת אמונים ונשלח לרצות עונש מאסר בפועל 
שאם  בסיסי  מידע  חודשים.  ושלושה  שנה  למשך 
היה מונח בזמן אמת לנגד עיניו של ראש הממשלה, 

היום  עובר  שהוא  המשפטית  הסאגה  שכל  יתכן 
היתה נחסכת ממנו.

יעקב  הצמרת  שפרקליט  פורסם   2017 בשנת 
ויינרוט ז"ל ששימש כעורך דינם ומקורבם של בני 
הזוג נתניהו פרש מניהול התיק המשפטי של ראש 
העובדה  בגלל  היתה  לכאורה  הסיבה  הממשלה. 
ההמלצה  בסיס  התקבלה.  לא  לנתניהו  שהמלצתו 
הפרקליטות,  מול  לעסקה  יחתור  שנתניהו  היה 
יפרוש מהחיים הפוליטיים וילך לעשות לביתו, כפי 
שעשה לאחר התבוסה לאהוד ברק בבחירות 2009.

שלו  מההיכרות  בעיקר  נבעה  ויינרוט  של  דעתו 
את  שלו  הגדולה  ומההיכרות  החקירה  חומרי  את 
נתניהו האיש והרעיה. עורך דינם שהכיר טוב יותר 
מכל אחד אחר את נבכי נפשם של בני הזוג נתניהו, 
מלחמת  להצית  עשוי  שלו  הסורר  שהקליינט  ידע 
עולם כנגד הפרקליטות ומערכת אכיפת החוק ורצה 
בכל מחיר למנוע מצב בו הסוגיה המשפטית תהפוך 

למאבק אישי בין נתניהו לממסד.
על  נוספת  אופציה  היתה  לא  ויינרוט  של  לדידו 
כהימור  אצלו  נתפסה  אחרת  החלטה  וכל  השולחן 
של  במשפטו  העגומה  התוצאה  לאור  ובפרט  כבד 
וסיים  כלשהי  לעסקה  להגיע  שסירב  אולמרט, 
במעשיהו. מתחם הענישה בתיקים המתנהלים בבתי 
וחומרת  תחתון  ומרף  עליון  מרף  מורכב  המשפט 
בחינה  עם  יחד  העבירה  מחומרת  נגזרת  העונש 
הסיכויים  מעטים  משכך,  האישיות.  הנסיבות  של 
שמיסז'ניקוב סיים בכלא ואילו במקרה של נתניהו 
גבוהה  סבירות  ולכן  שירות  בעבודות  יסתיים  זה 
בעיקר  סוערות,  שנים  לאחר  לכלא.  יישלח  שהוא 
יהנה  אפילו  ואולי  הזה  לשקט  זקוק  נתניהו  מבית, 

ממנו.

בנתיב הנגדי
שר  עשה  אותו  לתרגיל  לב  שמו  רבים  לא 
התחבורה בצלאל סמוטריץ'. האיש שצמח מהשטח 
החרד"לי המתנחלי, יודע יותר טוב מכל אחד אחר 
וכמה  בוחריו  ציבור  של  האמיתיים  הצרכים  מהם 
דם הם צריכים להקיז כדי שצרכיהם ימולאו, בפרט 

בתחום התשתיות. 
מאז מונה לשר תחבורה ובפרט בחודש האחרון 
הפעלת  בגלל  מהציבור  קשות  ביקורות  סופג  הוא 
של  מערך  לבנות  שנועד  מיזם  הקארפול,  מיזם 
כלי  מספר  את  לצמצם  ובכך  שיתופיות  נסיעות 
משרד  ייעד  המיזם  לטובת  ישראל.  בכבישי  הרכב 
התחבורה בראשות סמוטריץ' נתיבי נסיעה מיוחדים 
שברובם נלקחו מהנתיבים הקיימים ושהיו עמוסים 
בלאו הכי והפך אותם לנתיבים שיתופיים שנסיעה 
בהם לבד וללא נוסעים נוספים עשויה לגרור קנסות.

המסוכנים  הכפרים  לאחד  נחשב  חווארה  הכפר 

הרג  לפיגועי  רבים  מרצחים  יצאו  ושממנו  ביותר 
בתוואי הכביש הקיים כיום. מזה מספר שנים שראשי 
המתנחלים ונציגיהם בכנסת לוחצים לסלילת כביש 
מהחיכוך  להימנע  כדי  הזה  המרצחים  לכפר  עוקף 
שגבה דמים רבים ולמרות שלפני כשנה וחצי סוכם 
הם  אודותיו  שהדיבורים  שכזה  כביש  סלילת  על 

דבר  שום  עשור,  כמעט 
שר  את  קרה.  לא  באמת 
ישראל  הקודם  התחבורה 
 ,38 כביש  עניינו  כץ 
 6 וכביש  רעננה  מחלף 
מכביש  יותר  הרבה  צפון 
עוקף חווארה שהיה אמור 
להציל חיי אדם ומדיניותו 
ברורה,  היתה  בסוגיה 
אימפקט  שמייצר  מה 
כל  עושים,  תקשורתי 
הבא  לשר  ימתין  השאר 

והוא אכן הגיע. 
שאמנם  ידע  סמוטריץ 
שר יכול להתוות מדיניות 
משאבים  ולהקצות 
הוא  בהם  לפרויקטים 
רואה חשיבות יתר ובלבד 
מסגרת  את  פורץ  שאינו 
התקציב. אך הוא גם ידע 
הציבורית  שהביקורת 
והוא  שיתכן  כזו  תהיה 
איתה  להתמודד  יוכל  לא 
להניח  סביר  כן,  אם  וגם 
שראש הממשלה המסובך 
בצרות של עצמו יתקע את 
שיצמצם  ובלבד  המיזם 
ועל  עליו  הביקורת  את 
שניתן.  ככל  ממשלתו 
חישב ומצא שיש פרויקט 
מה  שמשום  בינלאומי 
בישראל.  הופעל  טרם 
סמוטריץ' גם ידע שהנהג 
הישראלי מאוהב בנסיעה 

בעקבות  שתגיע  הביקורת  וממילא  הפרטי  ברכבו 
הפעלת המיזם היא אפילו לא שאלה של זמן, אלא 
מהרגע  קרה.  אכן  וכך  הראשון  מהיום  כבר  תגיע 
הממושכת  העמידה  על  השבר  זעקות  שהחלו 
עוקף  כביש  סלילת  פרויקט  לנוע  החל  בפקקים, 
שקלים  מיליון  ב-260  מוערכת  שעלותו  חווארה 
ביקורת  תגדל.  שלבטח  ראשונה  הערכה  רק  וזו 
מאזרחים החיים בין חדרה לגדרה לא מעניינת את 
שר התחבורה כל עוד הוא צוחק כל הדרך אל יהודה 

ושומרון.

מחזה שנראה רחוק מהמציאות. ריבלין מעניק לנתניהו את המנדט | צילום: אבי אוחיון, לע''מ

הפעימה הראשונה אירעה 
כאשר ליברמן בהיותו בתפקיד 
מיניסטריאלי במשרד הביטחון 

הגיע בעיצומה של השבת 
לביקור מתוקשר במתחם 

ביג באשדוד ונתן שם הצהרה 
לוחמנית בעד פתיחת חנויות 

בשבת ונגד חוק המרכולים. 
הפעימה השניה היתה 

למחרת ל"ג בעומר האחרון. 
דרעי ששהה במירון שוחח 
טלפונית עם ליברמן ואמר 

לו שהוא מצא נוסחה לחוק 
הגיוס שתהיה מקובלת על 

כולם. איווט הקשיב, לא ענה 
וכבר למחרת פירסם מאמר 
נגד בעיתון ידיעות אחרונות
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לא  "כי  ליעקב:  מבטיח  הוא  ברוך  הקדוש 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי 
לך" )כח, טו(. ויש להבין אריכות לשון הפסוק, 
וכפל הדברים. וכי לא די לומר: "אני אעשה את אשר 
דיברתי לך", מדוע יש צורך לומר גם שלא אעזבך? כמו 
כן, לשם מה ההבטחה שאני אעשה מה שדיברתי, הרי 
ההבטחה הייתה השמירה בדרך, וכפי שנאמר בתחילת 
תלך  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנוכי  "והנה  הפסוק: 
לפרט  יותר  צריך  מה  הזאת".  האדמה  אל  והשיבותיך 

אחרי מילים אלו, ומהו שוב "כאשר דיברתי לך"?
מסופר על הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצ"ל, 
גביר  היה  שמלפנים  שלומו  מאנשי  חסיד  לפניו  שבא 
נכבד בעמיו, וסיפר לו על מצבו ומעמדו כי ברע הוא, 
אבל  גדול.  חוב  ובעל  מנכסיו  יורד  ל"ע  שנהיה  עד 
לא  הרב, שעוד  לפני  החסיד  בעוניו- שח  נחמתו  זאת 

התפרסם הדבר בין הבריות שפשטתי את הרגל.
כרטיס  ותקנה  לך  מבארדיטשוב:  הרה"ק  לו  אמר 
לוטו ותרוויח בו מעות הרבה. אמר החסיד אני מאמין 
אך  פרי,  תעשה  אדמו"ר  שהבטחת  שלמה  באמונה 
ולבינתיים  חודשים,  מספר  עוד  יש  הלוטו  הגרלת  עד 
לו  הבטיח  מנלן?  וכסף  בתי,  את  להשיא  אני  צריך 
הרבי שבמהרה יזמין לו הקב"ה מעות עוד טרם שיזכה 
בהגרלת הלוטו. נפרד החסיד מרבו ויצא לדרכו בטוח 

בה' ובישועתו.
הדרך.  אם  על  מרזח  בבית  ללון  סר  לביתו  בדרכו 
ונשאר  הגדולים,  הפריצים  מן  אחד  לשם  בא  בלילה 
לידו, בחדר הסמוך  כי  לילה. בשנתו חלם  ללינת  שם 
ישנה יהודי שיש לו כרטיס לוטו שעתיד לזכות בהגרלה 
את  לו  ולתת  איתו  להחליף  לו  כדאי  ולכן  הגדולה, 

כרטיסו, שבוודאי אינו שווה מאומה.
התעורר הפריץ מחלומו ולא שם ליבו לדבר. מששב 
ונרדם, חלם בשנית את אותו דבר. הוא התעורר וציווה 
עוד  הזה  המרזח  בבית  יש  אכן  אם  שיבדוק  למשרתו 
אורחים, ואם ימצא יהודי שיביאנו אליו. המשרת הלך 
לחפש ומצא את אותו חסיד. השר חקר אותו ונודע לו 
לי  גם  הפריץ:  לו  אמר  לוטו.  כרטיס  באמתחתו  שיש 
יש כרטיס כזה, בוא ונחליף זה עם זה, ואתן לך בעבור 

החליפין כמה זהובים.
יעלה  שכרטיסו  רבו  בהבטחת  בטוח  שהיה  החסיד 
כשרצה  ואף  להחלפה,  אופן  בשום  הסכים  לא  בגורל, 
הפריץ לתת לו סך עצום של אלף זהובים לא היה מוכן 
שכרטיס  בחלומו  בטוח  שהיה  השר  עמו.  להתחלף 
הלוטו של היהודי הולך לזכות, ציוה למשרתו שייקח 
בחזקה את הכרטיס, ויחד עם זאת אמר ליהודי: אינני 
רוצה לגזול אותך, ואני נותן לך את האלף זהובים וגם 
את כרטיס הלוטו שלי. החסיד קיבל את הכסף והכרטיס 
בעל כורחו, קיבל עליו את הדין ונסע לביתו. את חתונת 
העבר  על  בהודאה  בהרחבה,  חגג  כמובן  הוא  ביתו 

ובבקשה על העתיד.
לא ארכו הימים ובהגרלת הלוטו זכה הכרטיס שנתן 

לו הפריץ בעל כורחו בסך של אלף זהובים. 
החסיד קם ונסע מיד אל רבו הרבי הק' מבארדיטשוב 
זי"ע. כאשר בא אל הקודש פנימה אמר לו הרבי: דע, 
והייתי צריך  כי המזל שלך מושפל עד עפר,  שראיתי 
הפריץ  לב  על  שידבר  החלומות'  'בעל  את  לשלוח 
שיחליף איתך, כי ראיתי שהכרטיס שלו יזכה ולא שלך. 
כי אמרת  לך  ניתנו  הוסיף,  זהובים שהוא  אלף  ואותם 
שמוכרח אתה להשיא את בתך. לכן בתחילה הייתה לך 

ישועה קטנה ואחר כך ישועה גדולה.
מויזניץ  צדיק'  ה'צמח  בעל  הרה"ק  סיפר  זה  סיפור 
פעם  כשהיה  מסערט,  קליוויר  אליעזר  רבי  לחסיד 
אחת להזכיר את עצמו לישועה לפני רבו בעל ה'צמח 
בזה מה שאמר  פירש  זאת,  לו  וכשסיים לספר  צדיק'. 
אם  אשר  עד  אעזבך  לא  "כי  אבינו:  ליעקב  הקב"ה 
עשיתי", כלומר אפילו עד שתבוא הישועה הגדולה של 
המנוחה והנחלה, בכל זה מבטיח הקב"ה ליעקב - "כי 
לא אעזבך" - ויהיה לך ישועה קטנה בתחילה. וכאשר 
ואכן  סלה.  טוב  יהיה  בוודאי  הגדולה  הישועה  תבוא 
כך היה, שיעקב לכל אורך שהותו זכה לניסים קטנים, 

ולבסוף זכה שמיטתו הייתה שלמה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כי לא אעזבך

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



סולם שלבי התמודדות מול היצה"ר

וַּיֵֵצא יֲַעקֹב ִמְּבֵאר ׁשַָבע וַּיֵֶלְך ָחָרנָה. וַּיְִפַּגע ַּבָּמקֹום וַּיֶָלן 
ְמַרֲאׁשֹתָיו  וַּיָׂשֶם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבנֵי  וַּיִַּקח  ַהּׁשֶֶמׁש  ָבא  ִּכי  ׁשָם 

וַּיִׁשְַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא )כח, י-יא(

לפתח חטאת רובץ

ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו בדרך רמז:
וקרויה  העליון,  מהעולם  היוצאת  הנשמה,  זו   – יעקב"  "ויצא 

'יעקב' על שם היצר הרע הכרוך בעקביה. 
"מבאר" – מבאר הנשמות, מהמקום בו נמצאות הנשמות תחת 

כסא הכבוד. זהו 'באר מים חיים'.
"שבע" – לאחר שנשבעה, כדברי הגמרא )נדה ל ע"ב(, שקודם 
תהי  ואל  צדיק  "תהי  אותה:  משביעים  לעולם,  הנשמה  ביאת 

רשע". 
"וילך חרנה" – מיד כאשר הנשמה באה לעולם, בא איתה גם 
ה'חרנה' – היצר הרע. "לפתח חטאת רבץ" )בראשית ד, ז( - היצר 
הרע נכנס אל האדם מיד עם צאתו מרחם אמו, ומנסה להכשילו 

בכל כוחו ומעמיד כנגדו ניסיונות קשים ביותר. 

ערמומיותו של היצר

האדם  את  להפיל  כדי  רבה  בערמומיות  פועל  הרע  היצר 
את  המתאר  נפלא,  משל  המשיל  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  ברשתו. 

שיטת הפעולה המתוחכמת והנכלולית של היצר: 
מתענגים  העשירים  כיצד  שראה  מרוד,  עני  אדם,  פעם  היה 
בתענוגות העולם הזה וממלאים כרסם במעדני מלכים. השתוקק 
את  לממש  יוכל  כיצד  אך  העולם,  ממנעמי  להתענג  הוא  אף 

חלומו, הן הדבר כרוך בממון רב ואין לו פרוטה לפורטה? 
עד  מהודרים,  במלבושים  התלבש  רעיון:  במוחו  עלה  ואז 
ששיווה לעצמו מראה מכובד, כאחד הגבירים הנכבדים. כשהוא 
ברכו  לעיר,  שנקלע  באורח  לפגוש  לרחוב  יצא  בהידור,  לבוש 
הזמינו  כך  אחר  ותיק.  כמכר  רעים  בשיחת  עימו  ופתח  לשלום 

לאכול באחת המסעדות היוקרתיות בעיר, כמובן על חשבונו. 
האורח הודה לו מקרב לב על טוב לבו ועל הכנסת האורחים 
הזמין  ה'גביר'  המסעדה.  אל  בשמחה  אליו  ונלווה  הנדיבה, 
עבור שניהם סעודת מלכים. מלצרים התרוצצו והגישו להם את 
נוצצים. השניים שוחחו להנאתם,  זהב  גבי מגשי  המאכלים על 
דגים  במיני  המלך  כיד  בסעודה  לבם  את  סועדים  שהם  תוך 

ובשרים משובחים, יינות מובחרים ומשקאות יקרים. 
לאורחו  ואמר  ממקומו  ה'גביר'  קם  הקינוח,  שעת  כשהגיעה 
שהוא יוצא לרגע ותיכף ישוב. בינתיים הגיע המלצר ובידו מגש 
הקינוחים. האורח נטל לעצמו מן הקינוחים המשובחים, והותיר 
מהם למארח הנדיב שאמור לשוב בכל רגע... הוא המתין והמתין, 

אך לשווא. הגביר איננו ועקבותיו נעלמו.
בדף  הציץ  האורח  החשבון.  פירוט  ובידו  המלצר  שהגיע  עד 
וראה את הסכום המפולפל שנקוב בו, והתנצל בפני המלצר: "לא 
הוא  אני אורחו של הגביר, עוד מעט  אני הזמנתי את הסעודה, 

ישוב וישלם את כל הוצאות הסעודה"...
המלצר ניאות להמתין קמעה, עד שפקעה סבלנותו ואמר: "לא 
מעניין אותי מי הזמין את הסעודה; זה עניינכם, לא ענייני. אני 

דורש ממך את התשלום מיד!"
וה'גביר'? הוא כבר בדרך לקרבן הבא שלו... 

תפטפט,   - האדם  את  מפתה  הרע  היצר  חיים:  החפץ  אומר 
תאכל, תשתה, תהנה ממנעמי החיים בלי חשבון, תבלה כאוות 
נפשך. אל תדאג, הכל על חשבוני! והאדם מתפתה - ואז מגיע 
מקבל  האדם  ואיננו.  נעלם  הנדיב?  ה'גביר'  היכן  התשלום.  זמן 

לידיו את החשבון לתשלום - והוא נדרש לפורעו! 
והחכם - עיניו בראשו. האדם שמכיר בסכנה הטמונה בפיתויי 
היצר, אוזר את כל כוחו לעמוד בגבורה כנגד היצר ואינו נכנע לו. 

תפילה, תורה והזכרת יום המיתה

מהי התרופה לנצח את היצר הרע?
כו  )ברכות  'פגיעה' אלא לשון תפילה  אין   – "ויפגע במקום" 
שיצילנו  עולם,  של  מקומו  שהוא  להשי"ת,  לזעוק  צריך  ע"ב(. 
עליו  מתפלל,  שהאדם  הרגילות  בתפילות  די  לא  הרע.  מהיצר 
די  בפיו  אין  ואם  לבו אל השי"ת, שיצילו ממנו.  לזעוק מעומק 
מילים להתפלל, יאמר פרקי תהילים, שבהם התפלל דוד המלך 

הראשון  הפרק  הנה  הרע.  היצר  על  להתגבר  שיוכל  להשי"ת, 
פותח במלים: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים". יחשוב 
האדם על המילים הללו, ויתפלל מעומק לבו שיוכל לעמוד מול 
עצת הרשעים. "ובמושב לצים לא ישב", לבל יושפע מהם. וכך 
יאמר את פרקי התהלים, עם מחשבה וכוונה, שיוכל לעמוד מול 

היצר הרע. 
"וילן שם כי בא השמש" – צריך האדם להתנהג כך, עד שיעריב 
כפי  הרע,  מהיצר  פנוי  אחד  רגע  אין  העולם.  מן  וילך  שמשו 
בעצמך  תאמן  "אל  ה"ג(:  פ"א  שבת  )ירושלמי  רבותינו  שאמרו 

עד יום מותך". 
משגיח  ימיו  בערוב  היה  זצ"ל,  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ 
בישיבת "כפר חסידים", ואחד הבחורים בא לספר לו שהוא מוזמן 
לשמחה משפחתית. שאלו המשגיח האם תהיה מחיצה והפרדה 
בשמחה זו, והבחור השיב שרוב בני המשפחה אינם שומרי תורה 
ומצוות, ולכן לא תהיה מחיצה. "עם זאת", הוסיף הבחור, "אינני 

חושש שאכשל בראיות אסורות, ובוודאי אצליח להתגבר!" 
המשגיח היה מזועזע: "הנה אני" - כך אמר - "כבר זקן וישיש, 
עיוור בעין אחת, ועם זאת אני מפחד מהיצר הרע, ואתה, בחור 

צעיר ובריא, רואה בשתי עיניך, אינך חושש ממנו?!"
"ויקח מאבני המקום" – אין 'אבנים' אלא תורה, כפי שדרשו 
חז"ל על הפסוק )ישעיה נד, יג(: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום 
לומדי  ע"א(.  סד  )ברכות  בוניך"  אלא  בניך  תקרי  "אל   – בניך' 
של  הבניין  אבן  היא  עצמה  והתורה  העולם,  בוני  הם  התורה 
העולם. אם נשליך את ה'אבנים' הללו על ראשו של היצר הרע 
"בראתי  ע"א(:  ל  )קידושין  חז"ל  אמרו  שהרי  להכניעו,  נוכל   -
יכולים  ה'אבנים' הללו,  לו תורה תבלין", עם  יצר הרע, בראתי 
אנו לרגום ולסקול את היצר הרע וכוחותיו, כפי שאמרו רבותינו 
)סוטה כא ע"א( כי התורה מצלת מיצר הרע, בין בזמן שעוסק בה 

ובין בזמן שאינו עוסק בה.
לקיש  בן  שמעון  רבי  לדברי  הכוונה   – מראשותיו"  "וישם 
)ברכות ה ע"א(: "אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם 
יצר הטוב על יצר הרע... אם לא נצחו, יקרא קריאת שמע שעל 
מראשותיו",  "וישם  נאמר  לכן  משכבכם'".  'על  שנאמר  המטה 

שלפני שהולך לישון יקרא קריאת שמע, כנגד היצר הרע.
בן  שמעון  רבי  דברי  לסיום  הכוונה   – ההוא"  במקום  "וישכב 
לקיש )שם(, שאם לא ניצח את היצר הרע, יזכיר לו יום המיתה. 
וזו הכוונה 'וישכב', היא השכיבה הידועה, האמורה פעמים רבות 
בתנ"ך – "וישכב עם אבותיו", במקום הידוע, בבית מועד לכל חי. 
לו קבר מוכן בראדין,  זצ"ל מסופר, שהיה  על ה"חפץ חיים" 
ובכל חודש היה הולך אליו, נשכב בתוכו ומזכיר לעצמו כי זה 
יהיה המקום בו ישכב בסוף. זכירה זו סייעה לו לגבור על היצר 

הרע. 
יום המיתה עלולה להביא את האדם  יהיו שיטענו כי הזכרת 
שהזכיר  זצ"ל,  חיים"  ה"חפץ  אבל  שחורה,  ומרה  דכאון  לידי 
לעצמו את יום המיתה, לא יצא מדוכא מהקבר אליו היה נכנס, 
אלא אדרבה, זה דרבן אותו לעסוק בתורה ולפעול למען היהדות, 
מתוך ידיעה שהזמן קצר והמלאכה מרובה. אדם היודע את תכלית 
חייו בעולם הזה, וכי מדובר בחיים זמנים מול החיים הנצחיים, 
הוא  כאשר  שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  ומתגבר  מתחזק  רק 

מזכיר לעצמו את יום המיתה.

המנצחו ראוי לענף מענפי הנבואה

לאחר כל התנאים הללו, אומר ה"אור החיים" הקדוש – "מובטח 
הוא שינצח היצר הרע. ומעתה מבשרו הכתוב שיהיה ראוי לענף 

מענפי הנבואה, שיגלה ה' אליו בחלום ידבר בו".
הסולם אותו ראה יעקב בחלומו, הוא סוד נפש האדם, כאשר 
דין  לתת  כדי  למרום  ועולה  שנתו,  בעת  מגופו  נפשו  יוצאת 
וחשבון על מעשיה, היא לא נעקרת לחלוטין מהגוף, אלא נשארת 
דבוקה בגוף ורק חלק ממנה עולה למרום, בבחינת "סולם מוצב 
ארצה וראשו מגיע השמימה". וראיה לכך, כי כאשר הגוף הישן 
מהגוף  מתנתקת  הנשמה  היתה  ואם  מתעורר,  האדם  מתנועע, 
בזמן השינה, הרי היא לא היתה מרגישה בעת שהגוף מתנועע. 
אלא ודאי שהנשמה מוצבת בארץ, וראשה מגיע השמימה. כאשר 
בין הנשמה  ולכן אין מה שיפסיק  יצר הרע,  לו  ישן, אין  האדם 
על מעשי  וחשבון  דין  למרומים לתת  עולה  והיא  לבין השמים, 

האדם. 

)מתוך משכני אחריך בראשית ח"ב(. 
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דירות 
למכירה

ו’ כסליו - ח’ כסליו תשע”ט
4/12-6/12/2019  

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 

בית שמש  

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

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

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

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

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

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

באר שבע 

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים + פנטהאוז 
בחנקין + 

פנטהאוז 4 חדרים
052-3330965

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

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

_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-4513847

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

1,550,000 ש"ח. "יש נכסים" 
054-4513847)49-49(_____________________________________________

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

ברמה 1,990,000 "יש נכסים" 
054-4513847)49-49(_____________________________________________

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

054-4513847)49-49(_____________________________________________

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

גדולה, 1,490,000 "יש נכסים" 
054-4513847)49-49(_____________________________________________

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

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

+5 חדרים 

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

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

להרחיב את היחידה 
+ הכנסות גבוהות 

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

_____________________________________________)48-48(בני ברק 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

uri neve-erez hever-1
הזמנות-א-הז

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' הזמיר 13, אלעד
ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' הזמיר 13 באלעד, הידועה כגוש 5458, חלקה 36 תת חלקה 2 

)להלן: "הנכס"(.
הנכס הינו בשטח של כ-97 מ"ר וכולל סלון, 3 חדרי שינה, מטבח, חדר רחצה ושירותי אורחים.  .1

הנכס נמכר במסגרת הליך מימוש המתבצע בבית המשפט המחוזי בת"א, במסגרת תיק פש"ר 43663-02-19.  .2
הנכס נמכר במצבו "AS IS". על כל מציע לבדוק את כל הפרטים בקשר לנכס, לרבות האדריכליים, ההנדסיים, המשפטיים   .3
והתכנוניים הרלוונטיים לנכס, על אחריותו ועל חשבונו, וכן לערוך כל בדיקה אחרת בקשר לנכס, ובכלל זה בדיקת מצבו 

הפיזי, הרישומי והתכנוני.
הצעות לרכישת הנכס, ניתן להגיש למשרד המנהל המיוחד בימים א'-ה' בין השעות 9:00-19:00, וזאת עד ליום 31.12.19,   .4

בשעה 19:00.
בנקאי(,  בשיק  זהה  סכום  )או  בגובה 10% מסכום ההצעה  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  בצירוף  להגיש  יש  את ההצעות   .5

לפקודת עו"ד ארז חבר- המנהל המיוחד, בתוקף עד ליום 31.7.20, ובצירוף חוזה מכר חתום.
הצעת המציע תפרט את שמו, מענו, מס' טלפון, דוא"ל ומספר זהותו או מספר ההתאגדות שלו אם המציע הוא תאגיד.  .6

ויהיו  שהיא,  הצעה  כל  או  ביותר  הגבוהה  ההצעה  בקבלת  מחוייבים  אינם  והח"מ  המכרזים  לדיני  כפופה  אינה  המכירה   .7
רשאים לנהל התמחרות בין המציעים או חלקם, לפי שיקול דעתם.

מציע שיזכה בהתמחרות יחתום על הסכם המכר אשר נוסחו ניתן לקבל אצל המנהל המיוחד, הח"מ.  .8
מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו, תחולט הערובה שהפקיד.  .9

לפרטים נוספים ולסיור בנכס ניתן לפנות אל עו"ד ציפי קולפ פרידר ממשרד עוה"ד עמית פולק מטלון ושות', שמענה ברחוב   .10
.k_tzipi@apm-law.com :תל אביב, טל': 03-5689408. ניתן לפנות גם בדוא"ל APM ראול ולנברג 18, בית

המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בת"א.  .11

אורי נווה, עו"ד
ב"כ הנושה המובטחת
רחוב מנחם בגין 11 רמת גן

טל': 03-6951606; פקס: 03-6961904

ארז חבר, עו"ד
המנהל המיוחד לנכסי החייב רמי בוהארון )בצו כינוס(

עמית, פולק, מטלון ושות'
רחוב ראול ולנברג 18, בית APM, תל-אביב טל': 03-5689000; פקס: 03-5689001

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

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
במבצע עובדה רק 690 אל"ש 

_____________________________________________)49-49(סגירה 054-3255667 משה

 מבחר דירות מחולקות 
ודירות לחלוקה במחירים 

_____________________________________________)49-49(שפויים 054-3255667 משה

 מתקשה בניהול הנכס 
שלך והשכרתו, באר שבע 
דימונה וירוחם?? התקשר 

_____________________________________________)49-49(054-3255667 משה

 קנית נכס כוללת ניהול 
נכס לשנה הראשונה בחינם, 

התקשרו עוד היום ליעוץ חינם 
_____________________________________________)49-49(054-3255667 משה

 בז'בוטינסקי מחולקת 
ל-2 דירות, ק"ג, 3 חד' 

60 מ' ק"ד, דירת 3 חד' 
+ מרפסת 20 מ' מתאים 
גם לטאבו משותף בלעדי 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-52א(054-5810705

 מציאה בנורק, 60 מטר, 
קומה 2, אופציה בצד ובגג, 
זקוק לשיפוץ, 1,300,000 

_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות! במנחם בגין, 
דירה מחולקת ל- 2 דירות של 
3 חד', משופצות, 1,730,000 

ש"ח "פנחס נכסים"
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 בטאבו משותף 
ז'בוטינסקי בבני ברק מיקום 
_____________________________________________)49-49(מעולה 052-7638282 ישראל

 למשקיעים, דירה 
מחולקת ל- 3 יח"ד, 

בגורדון, ק"ק "מקסימום 
_____________________________________________)49-49(נדל"ן" 052-2452820

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

1,450,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בשלש השעות 
בבנין חדש 4 חדרים 

מושקעת, מחולקת, ק"ב, 
חזית + מ.שמש + סוכה 

+ מעלית 1,880,000 
ש"ח גמיש )מתאים 

להשקעה( סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

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

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

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

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

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

ענקית 1,290,000 נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 א.הירדן, קומה א', 2 
חד' + יח"ד 2 חד', 67 
מ"ר + כ- 40 מעטפת 

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

_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

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

מחולקת ל-2 דירות 
70/30 מ', מושקעת, 

1,780,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(בועז 050-4156080

 במכבים, מחולקת, 4 
חד' מפוארת + גג מרוצף 
ענק + 2 יחידות מפוארות 

מושכרות מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידי! בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

מושכרות ב- 4,800 ש"ח 
60 מטר 1,250,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

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

2,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

מפוארת!!! 2,170,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-52ש(050-9094402

 "רימקס עוצמה", 
במנחם בגין, דירת גן, 5 
חדרים, מושקעת ברמה 

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

נגישות לתחבורה ומרכזי 
קניות. לפרטים צוות דודי נגר 

050-9693307)49-49(_____________________________________________

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן 70 מ"ר, 

חצר 70 מ"ר 1,450,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

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

 א.אבני נזר, 5 כ- 140 
מ"ר, ק"א, מעלית + 

חניה + סוכה משופצת 
)+שוכרים(, 2,490,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)49-49(_____________________________________________

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

3 כיווני אוויר, מאווררת, 
ומסודרת חלקי + אופציה 

+ )מעלית בעתיד(, 
1,990,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 באחיה השילוני 
דופלקס 5 חד' משופץ 

מהיסוד! +מרפסת שמש 
גדולה + חניה בטאבו, ב- 
2,750,000 ש"ח. באזור 
מוהליבר דופלקס מפואר 

+ יחידת דיור חניה 
ומעלית ב- 2,700,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)49-49(_____________________________________________

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

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)49-49(_____________________________________________

 באזור רמת אלחנן 5 
חדרים גדולה ויפה, 125 מ' + 

אפשרות לבניה + אפשרות 
לחלוקה 2,500,000 תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)49-49 פלאפון 054-8449423

 במציאה במנחם בגין 5 
חדרים + ממ"ד, קומת קרקע, 
משופצת, 1,490,000 "פנחס 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 055-6789653

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

2,200,000 מציאה!!!
_____________________________________________)49-49(054-3050561 הראשון בתיווך

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

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

_____________________________________________)49-49(054-3050561 הראשון בתיווך

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

מהיסוד, 110 מ"ר, 
אופציה לחלוקה, 

1,970,000 מ.כהן נכסים 
052-7684074)49-49(_____________________________________________

 בלנדא 5 חד' גדולה, ק5' 
+ מעלית + חניה כפולה, 

_____________________________________________)49-49(חזית, א. פנחסי 03-5799308

 בשכונת אור החיים 5.5 
חד', 150 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"ג + מעלית + סוכה גדולה, 
3 כ"א, משופצת, 2,850,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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 והשקעות 
054-4290600)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)49-49(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)49-49(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)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

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

קומה א', א.להרחבה 22 
מ', 1,310,000 "משגב 

_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

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

מ.מהיסוד + תוכניות 70 
מ"ר, 1,490,000, גמיש 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)49-49(_____________________________________________

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

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

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)49-49(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 4 כ- 87 
מ"ר, קומה א' + סוכה + 
חניה כ- 20 מ"ר, מחסן + 

א.להרחבה, 1,475,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)49-49(_____________________________________________

 באזור הנבאים חייבת 
להימכר 4 חדרים משופצת 

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

_____________________________________________)B.D.A)49-49 פלאפון 054-8449423

 ברח' התנאים )גבול 
ר"ג(, 4 חד', 100 מ"ר, 
ק"א, חזית, 3 כ"א )רק 
6 דיירים(, חניה כפולה, 
דירה ענקית - במיקום 

מושלם!! 052-2452820 
_____________________________________________)49-49("מקסימום נדל"ן"

 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

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

משופצת, 1,750,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה בבגנו 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

מושקעת, ק"א, חזית 
+ מעלית 1,780,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

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

+ מעלית, 100 מ"ר 
2,190,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)49-49(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)49-49(הארץ 03-8007000

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)49-49(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)49-49(_____________________________________________

 א.המכבים 4 כ- 75 
מ"ר, קומה ג', א.בג-

בטון 75, 3 כיווני אוויר 
)א.ליחי"ד(, 1,370,000, 

גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

 נויפלד, 4 חד', 
93 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת, אין מחיר כזה 
בשוק 1,560,000 בלעדי 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)49-49(_____________________________________________

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

מפתחות, משופצת, 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ו’ כסליו - ח’ כסליו תשע”ט  04/12-06/12/2019

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

וילות ובתים

קוטגים

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

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

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

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

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

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

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

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

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

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

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

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

מרוהטת 1,650,000 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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

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

משופצת מהיסוד, למכירה 
מיידית! 1,495,000 ש"ח 

050-4690366)46-49(_____________________________________________

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

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

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

 ברב קוק השקט 3.5 
חד' מפוארת ומושקעת, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, לל"ת 
1,730,000

_____________________________________________)46-49א(052-3535757

+5 חדרים

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

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

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

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

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

גני תקווה 
 בישמח משה 5 חד', 

משופצת, ק-1, ממ"ד, מרפסת 
ומעלית, 1,950,000

_____________________________________________)46-49א(050-8332311

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

 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

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

בלעדי! לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(בועז 050-4156080

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

 באזור רמת אלחנן 4 + 
מרפסת חדשה ויפה חזית 

+ מעלית 2,390,000 תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)49-49 פלאפון 054-8449423

3-3.5 חדרים
 ברחוב ר' עקיבא 3 

חדרים, 90 מ' עם אופציה 
_____________________________________________)49-52י(לבנייה 053-2258028

 א.דנגור 3 חד', כ- 68 
מ"ר-ד, א.להרחבה, 

ג.בטון + צד + סוכה 
)שכנ'-בנו(, 1,260,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)49-49(_____________________________________________

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

מ"ר, קומת קרקע + 
חצר 25 מ"ר, משופצת, 

1,600,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

 בעלי הכהן, לל"ת, 3.5 
חד', משופצת, מוארת, 3 כ"א, 
ק"א, 75 מ"ר, 1,590,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(050-7241877

 במצליח, 3 חד', 
ק"א, עורפית לגינה + 

אופציות, רק 1,350,000 
גמיש! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)49-49(נדל"ן בועז 050-4156080

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

ליד נורוק, 1,430,000 
גמיש, לרציניים, מיידי, 

בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3 
חדרים, חזית, קומה 
ב' אחרונה!! עם גג 
בטון )יציאה מחדר 

מדרגות( 052-2452820 
_____________________________________________)49-49("מקסימום נדל"ן"

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

מרפסת סוכה, חובה 
לראות! 052-2452820 

_____________________________________________)49-49("מקסימום נדל"ן"

 מציאה בנורדאו!!! 
3.5 חד', ק"ג, מעלית, 

3 כ"א, סוכה וחניה 
1,370,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 הזדמנות בנורדאו!! 
3 חד', ק"ב, 65 מ"ר, 

1,295,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 באזור העיריה 3 חד', 
72 מ"ר, ק"ג, משופצת, 

1,490,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באחיה השילוני 
3.5 חד' + אופציה + היתרים 

11 מ"ר, ק"א + מעלית + 
חניה, חזית, משופצת, חדשה 

+ סוכה, 3 כ"א 1,890,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מציאה! ברבי עקיבא 70 
מ"ר מחולקת מתאימה לעסק 

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

050-4999465)49-49(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק קומה ב' 

בניין כולו אברכים 1,380,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מפוארת 
באהרון דוב קומה ג' גג בטון 

75 מטר 1,690,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 בירדן/הרב ש"ך 3 חד' 
ק"ג ואחרונה שכנים בנו 
1,675,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

חתימות, שכנים בנו 
1,490,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 
מ"ר 3 כ"א 1,410,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 בדב הוז 3 חד' 
כ- 70 מ"ר ק"ג, בנין 

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

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' כ- 
65 מ"ר ק"ב מעלית 

1,350,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)49-49(_____________________________________________

 באביעד 3 חד' כ- 60 
מ"ר, ק"ג, רצפה כ- 50 
מ"ר 1,420,000 נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 בוינרב בט"מ 3 חד' 
כ- 60 מ"ר משופצת 

1,050,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 באברבנאל! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,350,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)49-49(- מתווכים" 03-5701010

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

גג! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בהשניים 3 חדרים, 
ק"ב משופצת, אופציה 
בגג, 1,450,000 גמיש 

"גשר נכסים"
054-8571997)49-49(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חדרים, 
קומה 1, מטבח חדש, 

1,300,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בבנימין 
אברהם 3 חדרים, חזית, 

ק"ב ואחרונה, אופ' 
בגג ובצד )שכנים בנו( 

1,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג 
3.5 חדרים, 75 מ"ר, 

משופצת, ק"ג )רעפים(, 
חזית + סוכה 1,520,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

1,4000,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)49-49(_____________________________________________

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

מ"ר, קומה ג' + א.בג-
בטון )ש.בנו(, 1,280,000 

"תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)49-49(_____________________________________________

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

איזור מעולה במחיר מציאה 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)49-49(054-4980159 דורון

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

+ אפשרות הרחבה 
עוד 25 מ"ר )השכנים 

הרחיבו( 052-2452820 
_____________________________________________)49-49("מקסימום נדל"ן"

 באזור רח' בעלז 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"ג, אופציה בגג, 

שמורה, 1,490,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

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

050-4999465)49-49(_____________________________________________

 באברבנאל 2 חד' 
ענקית!!! ק"א, 

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

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 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

חיפה

 נדירה עם סוכה 
בארלוזרוב, 70 מ"ר, משופצת 

+ נוף מדהים, מטבח גדול, 
_____________________________________________)49-52א(690,000 058-3245425

 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 
_____________________________________________)49-49(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 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 6 חד' חדשה 
מהקבלן + מרפסות + גינה 
+ מחסן + 2 חניות, פינתי, 

ללא מדרגות, נוף! מיידי! 
2,990,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)49-49(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 

_____________________________________________)49-49(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)49-49(_____________________________________________

קוטגים

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

יחי"ד 1,680,000 תמר
050-2220184)49-49(_____________________________________________

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

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

050-3528252)49-49(_____________________________________________

 בחיים עוזר, מחולקת, 
משופצת ויפיפייה, 

מושכרת 6,950, 
1,170,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 בחצרות גנים בחנזין 
קוטג' 5 חד' חדש מושקע 

_____________________________________________)49-49(מיידי 050-8090136

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

מחסן צוות אביגד
072-3957393)49-49(_____________________________________________

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

מגרש 65 מ"ר, משופצת 
חלקית צוות אביגד

072-3957393)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בת 
שבע, 10 חד', כ- 220 מ"ר, 
+ חצר 220 מ"ר, חניה, בן 
שנתיים, מתוכנן אדריכלית 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

וילות ובתים

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

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

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-19/20(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

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

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

 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

ירושלים

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

חניה כפולה, מיידי בלעדי 
"נדל"ן בחיוך"

_____________________________________________)48-49ש(חיים 054-3970200

3-3.5 חדרים

פתח תקווה 

השקעות

מגרשים

משרדים

 להשכרה 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

 דרושה דירת 4 חדרים 
באיזור עזרא - נחמיה קומה א' 

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

 בירושלים דרושה דירה 
לשכירות לזו"צ במקור ברוך 

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

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

מחסנים

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק 

קריית ביאליק

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

_____________________________________________)46-49ל(054-6804376

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

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

 למכירה חוף פרטי 
בכנרת 2.5 דונם מסודר 

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

מבנים

 להשכרה בבני ברק, 
100-550 מ"ר למשרד, אולם, 

תעשיה, בי"ס, יח"ד
052-7182182)46-49(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

רמת גן
וילות ובתים

 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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

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

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

_____________________________________________)47-51ש(054-4797080

3-3.5 חדרים

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

 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

גבעת כח

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

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

 למכירה בפ"ת דירה 
משופצת קומפלט, מרוהטת, 

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

 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

 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 

דופלקסים
 "רימקס עוצמה", במגדלי 
הדר גנים המבוקשים! דופלקס 
מושקע ברמה גבוהה, מ.שמש, 

סוכה ענקית ומפנקת, נוף 
פתוח ומדהים, מ.שבת, חניות 
ומחסן. לפרטים צוות דודי נגר 

050-9693307)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בכפר אברהם בבנין בוטיק 

חדש דופלקס מושקע ברמה 
גבוהה, מ.שבת ל- 2 הקומות, 

מרפסות סוכה, נגישות 
לתחבורה ויציאות מפ"ת. 

לפרטים צוות דודי נגר
050-9693307)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בהרצל 
במרכז העיר בבניין חדיש דירת 

6 חד', 170 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 דירות 3 חדרים, ממ"ד, 

מ.שבת, מ.סוכה, מעלית 
וחניה, נגישות לתחבורה 

ויציאות מפ"ת. לפרטים צוות 
_____________________________________________)49-49(דודי נגר 050-9693307

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

ומחסן צוות אביגד
072-3957393)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הנרייטה סולד, דירת גג, 

כ- 150 מ"ר )120 מ"ר בנוי(, 
קומה 3, אופציה לכניסה 

נפרדת, מ"ש, משופצת צוות 
_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

פנטהאוזים ודירות גן
 בהדר גנים, התוף, 

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

 "רימקס עוצמה", 
בקירבת כפר אברהם, ד.גן 5 
חדרים, גינה 80 מ"ר, מעלית 

וחניה, נגישות לתחבורה 
ומרכזי קניות לפרטים צוות 

_____________________________________________)49-49(דודי נגר 050-9693307

 "רימקס עוצמה", 
בעצמאות בקרבת כפר גנים ג' 
דירת גג 186 מ"ר עם מעלית 

וחניה, מיידי, נגישות לתחבורה 
ויציאות מפ"ת. לפרטים צוות 

_____________________________________________)49-49(דודי נגר 050-9693307

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

 למכירה 4 חדרים מהממת 
ברחוב חנה רובינא המבוקש, 
מרפסת סוכה מלאה, דירה 

משופצת, חנייה בטאבו, קומה 
3, הבניין עבר שיפוץ יסודי 

אביעד ממן )תיווך(
054-5580933)49-49(_____________________________________________

 באחד העם שפירא 4 
חד' גדולה + חניה, 95 מ"ר, 
3 כ"א, ק3', ללא 1,390,000 

_____________________________________________)49-49(תיווך יוחנן 051-2454512

 "רימקס עוצמה", 
אוסישקין, בית פתוח ללא 

עמלת תיווך, יום שישי: 
06/12/19 בין השעות:

09:00-11:00, קרקע )+גינה(, 
כ- 80 מ"ר, משופצת, סורגים 

_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957397

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

_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

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

050-8090134)49-49(_____________________________________________

 בהזדמנות בהדר גנים 
3 חדרים + מעלית, חניה 

_____________________________________________)49-49(ומרפסת שמש 050-3528252

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

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

072-3957393)49-49(_____________________________________________

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

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

072-3957393)49-49(_____________________________________________

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

בהזדמנות, רק 1,290,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח 050-6610501 סתיו

 ביוספטל )וייסבורג(, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, קומה 3 

אחרונה, משופצת חלקית, 
מיידית! 1,090,000 ש"ח 

050-4811122)49-49(_____________________________________________

קריית אתא
+5 חדרים

 מצויינת להשקעה/
חלוקה!!! רחוב זבולון קומה 
1 דירת 6 חדרים 130 מטר 

בנוי מיקום מצויין!!! 915,000 
ש"ח א. בית הנדל"ן

052-8960632)49-49(_____________________________________________

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

1,285,000 ש"ח א. בית 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 052-8960632

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

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)49-49(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה!!! 
רחוב המכבים קומה 2 שלושה 

חדרים 60 מטר בנוי רק 
495,000 ש"ח א. בית הנדל"ן 

052-8960632)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה!!! להשקעה!!! 
רחוב דרור קרית ביאליק 3 
חדרים קומה ראשונה 65 
מטר בתוכנית פינוי בינוי 

של הכשרת היישוב!!! 5% 
תשואה!!! רק 675,000 ש"ח 
_____________________________________________)49-49(א. בית הנדל"ן 052-8960632

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)49-49(050-6610501 סתיו

 באוסישקין, ק"ק, חדר 
גדול, ממוזג + לובי גדול, 

מטבח עם מרפסת קטנה 
ושרותים, טוש בנפרד, 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)49-49(_____________________________________________

דופלקסים
 באיזור אוסם דופלקס 

4 חד', 120 מ"ר + 
מרפסת, 70 מ"ר, 

משופצת, 5,500 ש"ח 
מ.כהן נכסים

052-7684074)49-49(_____________________________________________

+5 חדרים
 בעמק יזראל 5 חד', 

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

_____________________________________________)49-52ל(050-5588838

 באזור רמת אלחנן 
להשכרה 5 חדרים גדולה ויפה 

כ- 120 מטר 6,000 גמיש 
תיווך B.D.A פלאפון

054-8449423)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

חניה, מעלית, 4,500 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 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 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

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

_____________________________________________)49-49(מוסמך 050-4103310

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

 "ריקמס עוצמה", הגולן 
)גבעת כ"ח( דו משפחתי כ- 

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

_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

וילות ובתים

קוטגים
 ברמות א' קוטג' 4 חד' 

)110 מ"ר(, משופץ + מרפסת 
סוכה, סלון גדול, נוף, כ"פ! 
5,900 ש"ח לחודש מיידי! 

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 "רימקס עוצמה", בייליס, 
קומה 3, כ- 120 מ"ר, מעלית, 
חניה, ללא תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)49-49(_____________________________________________

+5 חדרים

 אחד העם/שפירא 3 
חדרים, קומת קרקע ויציאה 

_____________________________________________)49-49(לחצר 050-3528252

 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(054-8467782

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

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

_____________________________________________)49-52א(054-5810705

 בית קרקע בבאר שבע 
סביב אוניברסיטה חדש 

מהקבלן, 2 מפלסים, 4 יחידות 
דיור, 7 אחוז תשואה השקעה 

מצויינת!!!לאון 052-4462863 
_____________________________________________)49-49("בית בית"

 השקעות אטרקטיביות 
באר שבע, דימונה דירות 

עד 50,000 ש"ח, המיקום, 
הביקוש, שווה לראות!!! לאון 

_____________________________________________)49-49(054-4462863 "בית בית"

 "רימקס עוצמה", הגולן 
)גבעת כ"ח(, מבנה כ- 150 

מ"ר, שמור מאד, מתאים לכל 
מטרה/משרדים/קליניקה, ללא 

תיווך! צוות אביגד
072-3957393)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", באזור 
התעשיה בכפר קאסם, 

להשכרה שטחי מסחר לכל 
מטרה, כל קומה כ- 1,600 

מ"ר, יש חניות, מעליות, 
כניסת ספקים )מלגזה(, 

במיקום מעולה צוות אביגד 
072-3957393)49-49(_____________________________________________

 בעלים של חנות/
משרד להשכרה/מכירה 

בבני ברק? בשבילך אנחנו 
כאן תיווך BA יזמות
_____________________________________________)49-49(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברחוב השומר 41 מול מתחם 

אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)49-49(054-4980159 דורון

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

2,800 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)49-49(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי 4,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)49-49(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 50 מ"ר עם 
גלריה בפסג הרב שך 14 תיווך 
_____________________________________________)BA)49-49 יזמות 054-4980159 דורון

 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

 בלעדי בוולפסון, 85 
מ"ר למשרד חנות או 
לכל מטרה, שקטה, 

ק"ק, משופץ + חניה, 
מיידי 6,000 ש"ח **40 
מ"ר ב- 3,000 ש"ח ניתן 

לחבר את 2 המשרדים 
יחד לפרטים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)49-49(_____________________________________________

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

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

050-4999465)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-49(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)49-49(_____________________________________________

 בדב גרונר בית פרטי 
על מגרש 350 מ"ר עם 

זכויות בניה נרחבות. 
בשלוש השעות בית 

פרטי על מגרש 250 מ"ר 
להב נכסים

050-4177750)49-49(_____________________________________________

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

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

 ברשותנו מבחר משרדים 
בגדלים שונים תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)49-49(054-4980159 דורון

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

תיווך! צוות אביגד 
072-3957393)49-49(_____________________________________________

 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

7055-8833077
052-6550629
077-5100355
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השכרת רכב

ו’ כסליו - ח’ כסליו תשע”ט  04/12-06/12/2019

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

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-51/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-07/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-04/20(במקום. 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-24/20(_____________________________________________

מושב תרום

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-11/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-28/20(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-51/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-19/20(וסנוקר, 050-5313031

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-34/20(משחקי חצר 054-5634805/6

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-12/20(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-13/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-49/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-49ש(ושבתות 052-7668387

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-37/20ש(050-6241690 03-9363752

 "יערות הדבש" - וילה 
8 חדרי ארוח, 2 ברכות, 2 

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-49ש(054-6852866 054-5487671

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 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

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

הובלות
 לרוזנברג הובלות דרושים 
נהגים חרוצים ושרותים עם 

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

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 

טיפולים ללא הגבלה, עד להשגת 
התוצאה הרצויה, מבצעים 

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

שידוכים

 "הרי את" - שדכן מנוסה 
חרדים/ות כיפות סרוגות, 

איכותיים, משכילים וכו'
_____________________________________________)45-5/20ש(052-3245153

 נאבד סכום כסף בדרך 
מפינת החי לרחוב עמוס 

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

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

 במוצאי חג נמצא סכום 
כסף ברח' ממתיהו ניתן לקבלו 

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

 נמצא לפני כחודש שקית 
עם פלאפונים ברח' לנדא 

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

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

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(_____________________________________________

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

יבניאל

 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(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

 במלון רמדה חצר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
טיול למטעים, שולחנות הוקי 

ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 
טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר 

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

צפת

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

 שידוכי מצוה לכל מצב 
וגיל, חודש ראשון חינם

054-5874982)48-49(_____________________________________________

 בניה ושיפוצים באמון 
ובאחריות מלאה, ישראל 

_____________________________________________)48-51ל(גוטליב 050-7555430

 נמצא נרתיק תפילין 
בירושלים עם שם ש.ו ניתן 

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

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

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

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

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

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים

_____________________________________________)48-49ח(055-6774456

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

 "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

 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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

 "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

 בהזדמנות טויוטה פריוס 
2100, 1800 סמ"ק + טסט 

_____________________________________________)49-49(לבנה 055-6775411

 טויוטה יאריס 2015 יד 
ראשונה, 11 אלף קילומטר, 

_____________________________________________)49-49(חדש 054-5908240

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 הרמות. כל הכיתות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-22ש(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

טויוטה

ניסאן

מיצובישי
 מיציבושי גרנדיס 2011 
יד שניה, 166,000 קילומטר 

054-5908240)49-49(_____________________________________________

 ניסאן אקס טרייל 1600 
דיזל, 7 מקומות, ראשונה, 70 

_____________________________________________)49-49(ק"מ 054-5908240

לפרסום
בלוח

03-6162228
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

ו’ כסליו - ח’ כסליו תשע”ט  04/12-06/12/2019

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(_____________________________________________

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים

אוצרות חיים מזמינים אותך
למלון "ציפורי בכנרת" בטבריה

נופש ברמה אחרת

 050-3131740/1 , 050-4110532 , 03-6880091

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

כ"ט כסלו - א' טבת, 27-29/12

* פנסיון מלא
*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

נופש חנוכה נופש לנשים
למשפחות

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

שי לכל משתתפת

הרב שחר לוי שליט"א

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו

ג'ימבורי 

ענק 

לילדים

פעילות 
מיוחדת 
במוצ"ש

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

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

עם בר דהן

הקרנת סרטים

פותחים עונה 
"אצל בתיה" 

הגיע חדש 
לחורף!! 
עודפי חורף

החל מ-10 ש''ח

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

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

 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 
 דרושה בטריה עבור  שלמים" 

מכשיר first pnone דגם 
8W במחיר סמלי

_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

 מיקסר חדש מתצוגה 
קיטשן אייד 500 ש"ח

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

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

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

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)48-49ח(054-8431644

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

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

 שואב אבק קטן 
טורבו 610W תוצרת 

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
 BISTRO  חימום קטן תוצרת

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

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

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

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

 מסך מחשב 22 אינץ' 
במצב מצוין ב- 280 שקלים 

_____________________________________________)48-49ח(058-3218151

 מסך מחשב 22 אינץ' 
חברת סמסונג במצב מצוין ב- 

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

 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

 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

 מכונת תפירה חשמלית 
זינגר במצב מצוין! כולל 

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

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-6865596

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

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

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

_____________________________________________)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

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

_____________________________________________)48-51ח(052-4227714

 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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(בעבר 054-2509001

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

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

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

 דרוש למסירה לבחור 
ישיבה מקרר משרדי ומזגן נייד/

_____________________________________________)48-49ח(חלון 058-3236535

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)48-49ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות תוים ליש 
חסד ויש בשכונה ב- 10% 

_____________________________________________)48-49ח(הנחה 054-8589585

 לישיבה בירושלים דרושה 
מכונת כביסה בתרומה/מסירה 

_____________________________________________)48-49ח(פלא': 052-7102446

 לבחורי ישיבה דרושה 
למסירה מכונת כביסה במצב 

תקין באזור המרכז לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(054-8540576

 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

 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

 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 סלון במצב חדש 
הקודם זוכה 400 שקל

_____________________________________________)49-50ח(050-6701389

 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

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

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

 ארון נעליים מצוין 3 
מגירות בצבע דובדבן 150 

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

 ארונית קטנה לתליה + 
זכוכית מתאים לחנוכיה וכו' 

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

 שולחן + כסאות 490 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 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

 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

 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

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

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

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

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

 עגלת טיולון סייבקס 
יפיפיה במצב מצויין 250 ש"ח 

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

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

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

 fisher נדנדה לתינוק 
price מצב מצוין 120 ש"ח 

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

 למכירה עגלה מתקפלת 
לתיק מאמס פאפס כחדשה 

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

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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

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

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

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

_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

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

 עגלת טיולון לתאומים 
במצב מצויין מחיר 350 שקל 

_____________________________________________)47-48ח(טלפון 050-8447574

 אמבטיה לתינוק משולבת 
עם משטח החתלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(0583235792

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

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

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

_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 משאבה חשמלית אמצה 
+ מדלה + סינר במצב מצוין 

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

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

 אמבטיה לתינוק סיליקון 
מתקפלת במצב טוב רק 50 

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

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

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

 חדש! מזרון אורטופדי 
למיטת תינוק "שילב" 200 

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

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

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

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

 כוננית להחתלה 8 
מגירות, שמנת 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

 עגלת BOBO שכיבה 
וטיולון + כל החלקים כחדשה, 

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

תקשורת

 למכירה פלאפון נוקיה 
208 כשר 250 שקל

_____________________________________________)46-47ח(050-4183200

 יאנג S5360 מחודש עם 
כל האביזרים ב- 250

_____________________________________________)46-47ח(053-3118231

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

_____________________________________________)46-47ח(052-7167777

כללי

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

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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

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

 מבחר שמלות כלה 
יפייפיות עבור גמ"ח או לכל 

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

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)46-46ל(058-7754554

 סים טוקמן עם אופציה 
לחבילה חודשית 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167777

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

_____________________________________________)47-48ח(ירושלים

 למכירה זוג רמקולים 
סמסונג חדשים באריזה 500 

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

 4 זוגות אופניים לילדים 
כל אחד 130 במצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(054-2819921

 מציאה! ווטרינה זכוכית 
מעוצבת להדלקת נרות כחדש 

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

 ילקוט קל גב חדש במארז: 
עגלה נשלפת, קלמר תואם 

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

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה כחדש 180 

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

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 1*1 מטר 99 

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

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

_____________________________________________)47-48ח(050-4116075

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

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

 למכירה בהזדמנות נרתיק 
לאורגן חדש רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8593729

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

_____________________________________________)47-48ח(052-3548715

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)47-48ח(050-4157763

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

 כלוב לציפורים חדש 45 
ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)47-48ח(054-8423165

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

 סימילאק 900 גרם שלב 1 
העדה חרדית 60 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8447073

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

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

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

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(03-6199806 בערב 

 מכונת כביסה מכנית 
מקשים 300 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(03-6199806 בערב

 ילקוט קלגב דגם עפרונות 
כולל קלמר תואם במצב 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)47-48ח(058-3299505

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

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

 יאנג S5360 תואם כשר 
סגור לא היה בשימוש ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(053-3118231

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7167777

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ כחדש 

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

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים כל שנה ב- 2 

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

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7154651

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 7 ש"ח 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(058-3263264

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

_____________________________________________)48-49ח(050-4116410

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-8446728

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

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

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

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

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 חולצה אפורה לגבר מידה 
M חדשה באריזה )בני ברק( 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

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

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

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

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

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

 תכולת דירה, רהיטים 
וחשמל במצב טוב לרגל 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד, 

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

 שמלה לאירוע מידה 
38/40, תחרה, מיוחדת 450 

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

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין חדשה 

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

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

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

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

 קורקינטים לילדים 20 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 מנורה עם רמקול מובנה 
ושלט חדש באריזה ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3257019

 מכשיר כושר אליפטיקל 
טנטורי C10 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-3251416

 למכירה 2 בלוני גז קטנים 
_____________________________________________)48-49ח(בב"ב 200 ש"ח 050-4150659

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(גמיש 054-8464909

 BMX למכירה אופניים 
לילד במידה 14 + מידה 16 כל 

זוג 150 ש"ח גמיש
_____________________________________________)48-49ח(054-2819921

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח )ב"ב( 052-7687863

 סט מקורות רש"י על 
התנ"ך 14 כרכים 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8478897

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח 054-8478897

 סט אור"ח הקדוש ב"כ 
הוצאת בלום 20 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8478897

 בובת ניו יורק הדגם 
המפואר חדש לגמרי 165 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8437033

 אופה לחם כחדש במצב 
מעולה חברת מורפי ריצארד 

_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 054-8437033

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש באריזה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(02-6258028

 נעלי ספורט NIKE מידה 
32 חדשות לילדה 50 שקלים 

_____________________________________________)48-49ח(052-7653548

 להשכרה שמלה כחדשה 
צבע ברונזה מידה 38 ארוכה 
מהממת ב- 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(בירושלים 052-7163334

 מזוודה גדולה כחדשה 
מלא תאים 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 2 שטיחים כ"א 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 קרש גיהוץ 70 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 שולחן קפה 300 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 מראה 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן לפופקורן 70 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

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

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

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 מנגל חשמלי 70 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 נברשת לסלון מיוחדת 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 בימבה לילדים 25 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 מזוודה 70 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 שולחן עגול מתאים לחצר 
מרפסת 140 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה גיזרה רחבה 150 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 75 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-7041010

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

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

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

 למכירה בגד לארוע לילדה 
מידה 10-12 שרוולון כחול 

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

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

_____________________________________________)47-48ח(054-8463244

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

 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

 שפית בעלת נסיון וידע 
רב מעונינת לבשל ולאפות 

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

ביקוש 
עבודה

 נשוי אחראי וזריז מעונין 
בעבודה כשכיר עם שכר נאה 

_____________________________________________)49-50ח(052-7118857

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 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

 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

 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

 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

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ו’ כסליו - ח’ כסליו תשע”ט  04/12-06/12/2019

■ 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 וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

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

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 דרושות סייעות/גננות 
גיל +25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב 
_____________________________________________)48-51ש(צוות חרדי 050-8938869

 לביה"ס באלעד מורה 
לאנגלית נסיון חובה! מטפחת 
bsbelad@gmail.com :45-48ל(בלבד. קו"ח(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדי 

שולחן, "פותחים 
וגומרים", חובה נסיון + 

ויזה בתוקף!
054-8474734 בין 

_____________________________________________)46-49ל(18:00-21:00

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בבני ברק
_____________________________________________)46-49א(050-6905048

 לחברה בינלאומית 
דרושים אנשים רציניים לעבודה 

בפרויקט בהקמה, אפשרות 
_____________________________________________)46-49ל(מהבית 058-3261259

 למעון בגבעת שמואל 
משרה מלאה/חלקית לאמהות 

וללומדות דרושות מטפלות 
_____________________________________________)46-49ש(לתינוקות 050-7884864

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

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

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

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
סייעת חרוצה ואוהבת למשרה 

מלאה גילאי 2.5 שנה
_____________________________________________)46-49ל(052-8530061 052-8226582

 דרושים נהגים 
לאוטובוס ציבורי זעיר 

מגוש דן לעבודת בוקר/
ערב נ.צ. הסעים

_____________________________________________)46-49(052-3821702 ציפי

 דרוש מנקה לישיבה בב"ב, 
כולל שישי ומוצ"ש 8,000 

ש"ח, 6 שעות
yisragrodz@gmail.com)46-49ל(_____________________________________________

 ניהול משרד מהנדסים 
ברמת גן + נסיון + 

שליטה בתוכנות 
משרדיות, קו"ח לפקס 
03-579-3683 או למייל 

adler.praty@gmail.com)46-50ש(_____________________________________________

 למרפאת שיניים דתית 
בהוד השרון דרוש סייע 

לרופא שיניים תנאים 
_____________________________________________)46-49ש(מעולים 050-4502190

 נהג חלוקה עם רשיון 
ב' משנת 2007 מאזור 

מודיעין לוד והסביבה 
_____________________________________________)47-50ש(052-8708776

 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

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

 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

למעון יום בבני ברק

דרושה
כח עזר 

למטבח
052-6796087

+ טבחית
לשעות הבוקר

 למאפיית מצות יד בב"ב, 
יר"ש מקצועיים/לא מקצועיים, 

_____________________________________________)48-49א(תנאים טובים 052-2437389

 לחברה פיננסית בפ"ת 
דרוש/ה פקידה מתחילה 
הנה"ח למשרה מלאה, 

קו"ח לפקס
_____________________________________________)48-51ש(03-920-5309

 לפיצוחיה בב"ב דרוש 
עובד )לשעות הבוקר/צהרים(, 

אחראי ונאמן )מעל גיל 20( 
 דרושים/ות עובדים/_____________________________________________)48-49ל(052-4036430

ות לנקיון משרדים ובתי 
ספר לשעות הערב, 

באזור ב"ב, תנאים טובים 
_____________________________________________)47-50ל(03-5494080

 למעון בק. הרצוג 
דרושות מטפלות בעלות 

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

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

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

 למשרד עו"ד סופר 
באזור הבורסה בר"ג 

דרושה מזכירה. בעלת 
ידע בסביבה ממוחשבת, 

למשרה מלאה, קו"ח 
לפקס 03-6120143 או 

 sofer@soferlaw.co.il למייל
_____________________________________________)48-51ל(050-2200811

 דרושה סייעת לטבחית 
במעון, נקיה וחרוצה 

עבור שטיפת כלים ונקיון 
_____________________________________________)48-51ש(050-4146721

 דרושה מנהלת חשבונות 
ופקידת שירות לקוחות, בפ"ת, 

שעות גמישות. להתקשר בין 
השעות 11:00-15:00

_____________________________________________)48-49ל(054-4321780

 למכבסה בב"ב דרוש 
עובד אדיב חרוץ ושירותי 

לשעות אחה"צ
_____________________________________________)48-49ל(052-4817055

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב למשמרת ערב, 

_____________________________________________)48-51ל(16:00-22:00 053-3391691

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב, שכר 

40 ש"ח + בונוסים, כפוף 
_____________________________________________)48-51א(לתקנון 052-4555995

 לעסק ותיק בב"ב דרוש 
עובד חרוץ ומסודר לשעות 
_____________________________________________)48-49ל(9:30-15:00 052-3264218

 למרכז שרות בב"ב 
דרושה עובדת לעבודה 

משרדית למשרה מלאה, 
ידע במחשב

_____________________________________________)48-51ל(03-5791923

 למסירה בב"ב מסעדת 
מזון מהיר, פעילה 

ומושקעת + ציוד הנדרש, 
מיקום מעולה
054-7840987
_____________________________________________)48-51ש(050-9755999

 דרושה בב"ב תופרת 
מקצועית ומנוסה + 
ידע בתחום התפירה 

_____________________________________________)48-51ש(והתיקונים 058-6873680

 לפנימייה חרדית לבנות 
בב"ב דרוש איש משק חרדי: 

נקיון, פירוק סחורה
_____________________________________________)48-49א(03-6749811

 לפנימייה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושה: מדריכת לילה 

בין השעות 1:00-6:00*מדריכת 
יום כולל לינה. קו"ח ל:

po@shtilim.org
פקס: 03-614-8226
_____________________________________________)48-49ל(טלפון: 03-6148211

דרוש/ה עובד/ת מטבח
למרכז הרפואי מעיני הישועה 

manpower3@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל 
או לפקס 03-5771144 

משרה מלאה, ריצנות, חריצות, ניסיון בענף המזון - יתרון
דרוש/ה ראש צוות למחלקת אחזקה

למרכז הרפואי מעיני הישועה

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
פקס  03-5771144

התפקיד כולל: ניהול אסטרטגי של הצוות תוך הובלת תהליכי שיפור והתייעלות ביצוע 
תוכנית אחזקה שנתית, הכוללת אחזקה מתוכננת, יזומה ותקלות שבר אחזקת מכונות 

בסביבת חדרים נקיים ובמעבדות הובלת פרויקטים, הובלת הצוות למקצוענות.
עבודה אל מול מערכות ממוחשבות.

דרישות: ניסיון ניהולי בתפקידי ניהול צוות - חובה.
ניסיון מוכח באחזקה ותפעול של מערכות   - חובה.

יכולת טכנית גבוהה

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 למחסן 
ערכים בבני ברק שעות מ- 

15:00 עד 18:00 רשיון חובה 
054-3236080 050-4119440)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(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מנהל/ת תיקי 

לקוחות לחברה קמעונאית 
גדולה בראש העין 13,000 

ש"ח ***אוסף כספים לעבודה 
קבועה בב"ב 8,000 ש"ח 
***מוכרת מנוסה לחנות 
תכשיטים בר"ע, תנאים 

מעולים ***שרטט/ת למשרד 
מדידות בב"ב. לצפייה בעוד 

אלפי משרות פנויות:
www.glatjobs.co.il גלאט 

_____________________________________________)49-49(ג'ובס 073-7055666

 אחראית תיקי לקוחות 
והכנת תביעות בתחום 

הביטוח, הכשרה במקום, 
יכולות ניסוח והבעה - חובה 

ilanaba@ofekrights.co.il :49-52(מייל(_____________________________________________

 עבודה מהבית: טלפנית 
מהבית לקביעת תורים ל- 4 

שעות ביום ***מעצב/ת 
אלבומים דיגיטליים 

***מאייר/ת ומעצב/ת גרפי 
לארגון ייחודי ***קלדן/ית 

מהבית לעסק בתחום הוצאה 
לאור ***מנהל/ת חשבונות 

לעבודה מהבית. לצפייה בעוד 
אלפי משרות פנויות:

www.glatjobs.co.il גלאט 
_____________________________________________)49-49(ג'ובס 073-7055666

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה מנוסה לסמינר חשוב 
בירושלים ***מנהל/ת הוסטל 
לדיירים על הרצף האוטיסטי, 

13,000 + רכב ***שרת/איש 
תחזוקה לת"ת. לצפייה בעוד 

אלפי משרות פנויות:
www.glatjobs.co.il גלאט 

_____________________________________________)49-49(ג'ובס 073-7055666

 אלפי הצעות עבודה בכל 
התחומים, משרות חלקיות 

ומשרות מלאות, לחסרי נסיון 
ולבעלי נסיון, לבוקר, לצהריים 
ולערב, הכל מכל כל, לצפייה 

בכל המשרות
www.glatjobs.co.il גלאט 

_____________________________________________)49-49(ג'ובס 073-7055666

 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

 לחברה חרדית בתחום 
החינוך מזכיר/ה לעבודה 

מהבית, לעבודה משרדית 
שקטה מול עובדי הארגון, 
שעות גמישות, 37 ש"ח 

לשעה. קריירה
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לארגון בתחום היהדות 
בירושלים מזכיר/ה לניהול 

המשרד, וניהול יומן המנכ"ל, 
משרת בוקר, א-ה 9:00-14:00, 

שכר 38 ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 מזכיר/ה לחברה בתחום 
הבניה - בסמיכות לבני ברק, 

משרת בוקר, א-ה 8:30-15:00, 
שכר 40 ש"ח לשעה. קריירה 

072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 דרושות מורות מקצועיות 
ומחנכות בירושלים ואיזור בני 

ברק, מיידי. קריירה
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 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

 דרושה מדריכת לילה 
בגילאי )25-40( לצעירות 

מתמודדות תמורת מגורים 
בחצר פרטי + תשלום סמלי 

_____________________________________________)49-52ש(053-4100529

 לגן איכותי בגבעת שמואל 
דרושה: 1. גננת צהרון

2. סייעת למשרה מלאה, שכר 
גבוה מאד, קו"ח לפקס

_____________________________________________)49-50ש(1533-751-1558

 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 
_____________________________________________)49-50(טובים 054-6855447

 נציגה בכירה לתמיכה 
ושירות, חברת דיגיטל 
בב"ב, תנאים טובים - 

_____________________________________________)49-50ש(074-7174046



שגרה מבורכת
דרושים/ותסופר מבצעים שיגרמו לכם לאהוב את השגרה

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090
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בת ים: ניסנבאום 25

שני-שישי
 9-13.12.19
י"א-ט"ו בכסלו

1.6 ליטר
טאצ'

אבקת כביסה
מקסימה

1 ליטר

גבינה קפה רד מאג מאגדת דנונה ביועוגיות ברמן

תפו"א לבן ארוז/
סלק

עגבניה/
חציל/בצל

תפוז/קלמנטינה/
פומלית/בננה

בטטה/פלפל 
אדום/צהוב

עגבניות שרי אשכולות/
אפרסמון/תפוח עץ 

חרמון/גלה/סמיט/זהוב

6 ק"ג

ר.שמאי

קוד: 713701/56

B8 קוד: 413508

20 יח' קוד: 711264כיף/נקה 7
50 יח' קוד: 711271

'מעולה'

750 גר'
טרה

200 גר'

כולל פיקדון
כרמל מזרחי

פסטה

יין סלקטד/
באזז/אקסלנד

שלישיית משחת
שיניים אורביטול

שמן קנולה

1 ק"ג
מיה

'מעולה'
לא כולל רפי כהן

400 גר'

570 גר'
'מעולה'

50 יח'
'מעולה'

600 גר'
מיה

עדשים אדומות/מארזי נאשוס
שעועית לבנה/כוסמת/

אפונה ירוקה/גריסי פנינה

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
ליפתניות 5 ב-

סכו"ם לבן 3 ב-

כוסות קרטון 3 ב-

מפות עבות 2 ב-

גליל אשפתון 1 ב-

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

סלטי צבר

רסק עגבניות 22%

להבונים 6 שעות סוכריות ג'לידג מושט

500 גר'
אסם

200 גר'

1.2 ליטר
'מעולה'פרי קטיף

1 ליטר
'מעולה'

תרכיז תפוחים/
תפוזים

20*20 גר'
'מעולה'

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

סירופ מייפל/
שוקולד 700 גר'/

שוקולד צ'יפס 300 גר'

אסם

איטריות 400 גר'/
מנה חמה לא כולל נודלס 

קוד: 5839078
3% 8*150 גר'

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 9-13.12.19

י"א-ט"ו בכסלו

שלישי-רביעי
 10-11.12.19
לק"גי"ב-י"ג בכסלו

490

חמישי-שישי
12-13.12.19 י"ד-ט"ו בכסלו

לק"ג
290

מטרנה ללא שלביםשוקולד פרה פודינג/ג'לי
לא כולל אקסטרה

100 גר'
עלית

700 גר'
חלבי

1 ק"ג
אסם

3 ב-
20

5 ב-
20

2*200 גר'
אסם

זוג קרמוגית/
זוג שוקולד צ'יפס

9901290

5 ב-
20

13903990

19903990

לק"ג

לזוג

390
לק"ג
690

לק"ג
590

3 ב-
1790

לק"ג

ליח' ליח'

2490

1990

1290890 2 ב-2 ב-

3 ב-

11901790

1090

1790
ליח'

4 ב-
20

1090 2 ב-
1790

12901790

נשנושים/דג דג
260-400 גר'

B&B

2 ב-
1690

3 ב-
1090

890
ליח'

790
ליח'
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