


1800-39-47-47

מגבית מיוחדת
עפ"י הוראת ובקשת מרן רשכבה"ג שליט"א
"אבקשה נא מאחינו בני ישראל, 
להשתתף במגבית הצלה דחופה 

ולתרום סך 360 ש"ח"

בתרומתכם נא לציין: עבור קרן 6380 - בקשת מרן רשכבה"ג שליט"א

 "והוא עניין גדול 
של הצלת נפשות"

המכתב בחתי"ק של מרן רשכבה"ג שליט"א:

בס"ד חשון תש"פ 
הנה ידידי הרה"ג שליט"א שאני מכירו היטב עשרות שנים, שהוא ת"ח גדול מרביץ תורה ומזכה הרבים, שרוי בחובות אדירים וחייו 

אינם חיים וכבר באו מים עד נפש, 

אבקשה נא מאחינו בני ישראל, להשתתף במגבית הצלה דחופה

 ולתרום סך שלוש מאות ושישים ש"ח, 
והוא עניין גדול של הצלת נפשות 

 וכל המסייעים יתברכו בבני חיי ומזוני ולהצלחה גדולה ברוחניות ובגשמיות וכט"ס 
ויתמלאו משאלותיהם לטובה

חיים קניבסקי

מרן רשכבה"ג שליט"א כותב בחתי"ק:
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מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....



פרווה
המוצרים האהובים בעיצוב ובשם חדש

עד היום        ומהיום תנובה אַלְטֶרְנָטִיב
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 
יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה 

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: אלי כהן

וקליטת  יהודית  לזהות  המחלקה  החינוך  מינהל  בשיתוף  אור  כולל 
עולי אתיופיה בניהול ישעיהו תמנו, קיימו פעילות מיוחדת לקראת החג 

החנוכה.
בית  מתלמידי  קבוצה  עם  מיוחדת  פעילות  נערכה  בראשית השבוע 
הכולל.  עם  שבוע  כל  הלומדים  העיר,  שבמרכז  ישראל  נצח  הספר 

התלמידים הצעירים הפגינו ידע רב בענייני החג.
סירקין  ואזור  עמישב  אזור  לילדי  מיוחדת  פעילות  נערכה  בנוסף 
התכנסו  החנוכה  לחג  סמוך  בערב  רביעי  ביום  עמישב.  הנוער  במרכז 
בעצמם  צבעוניים  נרות  הכינו  בה  ייחודית,  לסדנא  ילדים  כחמישים 

לקראת החג ושמעו על חשיבות הדלקת נרות. 
והסברים  נרות  חנוכיות,  מערכות  נהנו  בפעילות  המשתתפים  כל 
מפורטים לחג. ישעיהו תמנו והרב אריה אנגלמן סיכמו את הפרויקט 

בסיפוק ובשמחה.

מאת: אלי כהן

החינוך(,  מעיין  )רשת  המושבות  באם  דובדבן  גן  ילדי 
יצאו בפרויקט שיתופי מיוחד עם ההורים, שמטרתו להכיר 
אלו  כן,  התברואה.  באגף  המסורים  העובדים  את  ולהוקיר 
ולטרחה  למסירות  לב  שמים  ולא  בדרך  רואים  שאנחנו 

שלהם.
הפעילות,  כשבסוף  בנושא  התקיימו  מיוחדות  פעילויות 
מתוכנן מפגש עם ראש העיר, כדי לספר לו באופן אישי על 

הנעשה במסגרת הפרויקט.
קם  שהפרויקט  מספרת,  אזולאי  רות  גב'  הגנים,  מנהלת 
כדי להגביר את המודעות בחובה לכבד גם את אלו שדואגים 

להעניק לכולנו עיר נקייה שטוב לחיות בה.

מאת: אלי כהן

במסגרת תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" 
חנוכה  הפנינג  שעבר  בשבוע  התקיים  החינוך,  במינהל   -
מיוחד  לחינוך  בית הספר  בישיבת אמי"ת אלירז לתלמידי 

ממ"ד שלום.
פעולה  שיתוף  של  שנתי  מתהליך  חלק  הינו  המפגש 
מועדים  ואורלי  לרר  אביתר  בהובלת  הספר  בתי  שני  בין 
הספר  בתי  משני  התלמידים  המעורבות.  רכזי  לשמחה, 
עוברים תהליך משמעותי והעצמה והתכנית מעודדת אותם 
ליזמות חברתית ולערבות הדדית כפי שהם באים לידי ביטוי 

בפעילות המשותפת.
הרב יאיר שטבון מנהל הישיבה ציין כי "הפעילות הינה 
ליזום  התלמידים  את  המעודדת  חינוכית  מתוכנית  חלק 
הגב'  שלום  ממ"ד  מנהלת  הקהילה".  ולמען  עם  ולפעול 

אליה סולימן אמרה כי "אין ספק כי התרומה ההדדית ניכרת 
בהטמעת הערכים בקרב תלמידינו ואני מודה לאתי גרייניק 
תלמידינו  את  לשלב  החזון  את  שמובילה  חברתית  הרכזת 

בקהילה".

ומי מאיר את 
החג? כולל אור

ילדי הגן עם עובדי התברואה

תלמידי ישיבה ותלמידי חינוך 
מיוחד – בהפנינג משותף

מאת: אלי כהן

החנוכה  למסיבת  הגיעו  והוריהם  ילדים  מאות 
של  בניהולו  העיר,  במרכז  לעיתים'  'בינה  של 
הרב בנימין כהן. כבר בשעת ערב מוקדמת החלו 
חיים  ברחוב  התנועה  העיר.  למרכז  רבים  לזרום 
עוזר נעצרה ורק לאחר הגעת המשטרה והפיקוח 

העירוני, הרחוב נפתח שוב לתנועה. 
ולהטוטן,  מדהים  קרקס  היה  הערב  מסמר 
בחסות האגף לחינוך ותרבות תורני. במעמד נכח 
הפעילות  את  ששיבח  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
והודה  בירך  רה"ע,  מ"מ  בוסו,  אוריאל  הענפה. 
ולאגף  גינת,  אליהו  בראשות  תורני  חינוך  לאגף 
שירותים חברתיים בראשות אשר שוקר, הדואגים 

לשמר את פח השמן שמסמל את ילדי ישראל.

על  דרש  כהן  בנימין  הרב  התורני  מרכז  מנהל 
את  לחשמונאים  שנתנה  הנפש,  מסירות  מעלת 

היכולת לנצח.

המרכז הקהילתי 'בינה לעיתים' בראשות הרב בנימין כהן, האיר את מרכז העיר

בממלכת ‘נטיעים’ שילבו את מסיבת חנוכה עם חידון תורני וסיום מבצע 
עליו עמלו התלמידים חודש תמים

מסיבה, חידון הלכה מסיבה מרכזית במרכז העיר
וסיום מבצע הקשבה

מאת: אלי כהן 

ביום שלישי, נר ג' חנוכה, נערך 
בהלכות  חידון  'נטיעים'  בת"ת 
 26 חתנים,   13 נבחרו  בו  חנוכה 
סגנים )מכל כיתה חתן ושני סגנים(. 
הילדים  את  ועודד  המריץ  החידון 

לרכוש ידיעות בהלכות חנוכה.
פנחס  הרב  השופטים:  צוות 
מרדכי  הרב  ח';  כיתה  מחנך  כהן, 
והרב  א';  כיתה  מחנך   - אשכנזי 

מיכאל זכריהו - מפקח הת"ת, שלושתם ישבו ועמלו 
שעות רבות על שאלות מתוחכמות, ע"מ להכריע בין 

המצטיינים שיעלו לשלבים המכריעים.
הקשבה'  מבצע  'סיום  עם  שולב  החידון  מעמד 
וחלוקת פרסים יקרי ערך לתלמידים שעמלו והשתדלו 

בהקשבה של חודש שלם בכל כיתות הת"ת.
להשי"ת  הודה  ביטון  שלמה  הרב  הת"ת  מנהל 
לצוותים  הודה  הנהדרים,  מהתלמידים  הנחת  על 
החג.  בענייני  ושוחח  הרב,  עמלם  על  החינוכיים 
משירי  ושבח  הלל  שמחה  ברוב  שרו  התלמידים 
ח' דרש בדברי  עזר מכיתה  ישראל  חנוכה. התלמיד 
והפתיע  התלמידים  כל  בשם  ואגדה,  הלכה  תורה, 

ברוב חכמתו והבנתו.
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פינינו לך חנייה

מבצע להצלת סוסים וחמורים

העובדים הסוציאליים טיכסו
 עצה: איך להגן על הקשישים?

מאת: אלי כהן

חניון נוסף יפתח לרווחת תושבי שכונת הדר 
חור.  בן  פינת  גובר  רבקה  ברחוב  המושבות 
לחנות  יוכלו  החניה  לטובת  שיוכשר  בשטח 
כ-50 כלי רכב, ובכך להקל על מצוקת החנייה 
בהקדם  יסתיימו  החניון  על  העבודות  באזור. 

לאחר הנחת אספלט גרוס ושילוט מתאים.
חניון זה מתווסף לחניונים שנפתחו זה מכבר 
כ-100  ובו  רחובות  פינת  לציון  ראשון  ברחוב 
מקומות חניה, חניון באיסר הראל וחניון בשרגא 

רפאלי )לא רחוק ממתחם הצופים(.
מצוקת  "לאור  גרינברג:  רמי  העיר  ראש 
החנייה בשכונת הדר המושבות ביקשתי לאתר 
כחנייה  לשמש  יכולים  אשר  נוספים  שטחים 
ולהכשירם בהקדם. השטח המוכשר בימים אלה 

יספק מענה לתושבי הסביבה ויקל עליהם.
רחבי  בכל  חניות  מאות  הכשרנו  "בנוסף, 
העיר, באזורי התעשייה ובשכונות. חניונים אלה 

צירי  על  שחנו  לרכבים  מוסדרת  חניה  מספקים 
התנועה.  לזרימת  שהפריעו  במקומות  תנועה 
לקידום  בעבודות  ממשיכים  אנו  זאת,  עם  יחד 
רכבת  ציבורית,  תחבורה  באמצעות  פתרונות 
אופניים  שבילי  אוטובוס,  קווי  הרחבת  קלה, 

ועוד".
בתוך כך, בכנס "חולץ הפקקים" של המשרד 
להגנת הסביבה שנערך ב-23.12, עלה כי בפתח 
ומספר החניות  בין מספר מכוניות  היחס  תקוה 
הוא אחד הטובים שהוצגו בקרב ערים גדולות. 

מאת: אלי כהן

הוחזקו  סגולה,  באזור  מאולתר  במתחם 
מזה מספר שבועות סוסים וחמורים ללא היתר 
התראות  למרות  הווטרינרי.  מהשרות  כנדרש 

שהושארו במקום, בעלי החיים לא פונו.
יחד  הווטרינרי  השירות  של  משולב  במבצע 
עם השיטור העירוני, הגיע הפיקוח של השרות 
 3 ו-  סוסים   4 אותרו  שם  למתחם,  הווטרינרי 

חמורים שהועברו לאורווה בשרות הווטרינרי.
הסוסים והחמורים שנמצאו היו במצב גופני 
הסוסים  בתמונות(,  לראות  שניתן  )כפי  גרוע 
היו פצועים עם בעיות בפרסות, בעיניים ובעור, 
והאבוס נמצא ריק ללא מזון ומים. מאחר ומדובר 

בצער בעלי חיים עורב גם משרד החקלאות.
סוסים   2 עוד  במקום  נמצאו  כשעה  לאחר 
נטושים שהועברו גם הם לשרות הווטרינרי, גם 

הם נמצאו מוזנחים ובמצב גרוע. 
"עיריית פתח  גרינברג אמר:  רמי  ראש העיר 
תקוה פועלת למען בעלי חיים והצלתם, והמקרה 
המזעזע הנוכחי של החזקת בעלי חיים בתנאים 
קשים דרש התערבות מיידית. נפעל למצות את 

הדין עם האחראים ונדאג לרווחתם של הסוסים 
והחמורים שנמצאו במצב גופני קשה".

מאת: אלי כהן

סוציאליים  עובדים  של  כנס  התקיים  השבוע 
ובהשתתפות  אבות  ובתי  סיעודיים  ממוסדות 
היחידה  עם  הרווחה  ומשרד  הבריאות  משרד 
ביוזמת  וזאת  קשישים,  של  אלימות  למניעת 
האגף  של  הוותיק  באזרח  לטיפול  המחלקה 
לשירותים חברתיים ובריאות בעירייה. בפגישה 
נושא  של  המשותפת  בעבודה  הממשק  הועלה 
כלל  אשר  הדיווח,  וחובת  האלימות  מניעת 
של  והעמקה  חידוד  הבנה,  מוחות"  "סיעור 

הנושא.
גריאטריה  מחוזית  עו"ס  ירושלמי,  שולי 
המקצועי  לקשר  הערכה  מלאת  "אני  אמרה: 
שיש אתכם כעו"סיות לחוק הגנה על החוסים, 

שלכן  והאכפתיות  המסירות  המחויבות,  את 
ומעל הכל ההקשבה, הייעוץ המקצועי האיכותי 
הפגישה  הישע.  בחסרי  לטיפול  והדאגה 
אורגנה למופת, הייתה יעילה ומועילה, המידע 
התעללות  למניעת  היחידה  על  שהעברתן 

בקשישים היה מפורט והועבר במקצועיות".
"הטיפול  אמר:  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
החשובות  המשימות  אחת  הינו  בקשישים 
חברתיים  לשירותים  האגף  בפני  העומדות 
הסוציאליים  העובדים  עם  והקשר  ובריאות, 
חשוב  הינו  האבות  ובתי  הסיעודיים  במוסדות 
לסייע  כדי  שניתן  כל  נעשה  ומשמעותי. 
לקשישים ולשמור על בריאותם וכבודם. מודה 
האגף  למנהל  לצוות,  במלאכה,  העושים  לכל 
ולראש האגף לשירותים חברתיים אשר שוקר".

בשטח חדש שמוכשר בהדר המושבות, יוכלו לחנות 50 כלי רכב • וגם: מה היחס בין מספר 
הרכבים למספר החניות בעיר?

השיטור העירוני פשט על מתחם בסגולה בו אותרו בעלי חיים במצב גופני גרוע • גרינברג: 
"נדאג לרווחתם"

 החניון ברבקה גובר פינת בן חור. צילום: עיריית פ"ת 

צילום: השירות הווטרינרי 

מגוון ענק של 
פאות יוקרה מוכנות 

במחיר שובר שוק

ייעוץ והתאמה אישית בחינם
052-2499956 
בן יהודה 15 פ"ת

www.rk-hairstyling.com 

רחלי קרן 
לרכוש פאה 
בראש שקט 

ובאחריות מלאה



בית מדרש חבורת משכיות 
מבקשי תודה

מרכז תורני בית אהרון 

רוטשילד 108 

בימים א'-ה' בין השעות 18:00-19:00

הרב דוד מאיר שליט"א

בית כנסת בינה לעיתים 

חובבי ציון 27 

מוצאי שבת )עשרים דקות לפני 

השקיעה למשך 1 ו-1/2 

ע"י הרב ד"ר מאיר שליט"א

"בית מדרש עלי הדס" 

רחוב מנחם בגין )טיפת חלב( 

בימי רביעי 20:00-20:15

הרה"ג מרדכי הורנצ'יק שליט"א 

עין יעקב ושפת אמת

בית המדרש " אמרי פי" 

יונה גרין 11 

שני שיעורים הדף היומי מידי יום. 

בבוקר 09:45 בערב 20:45 

בית מדרש לנער "אמרי פי" 

יונה גרין 11 

הרב גלעד כהן-ראש בית המדרש

מידי יום-במסגרת מתמידים

18:20-20:20

בימי חמישי 

18:30 שיעור בהלכות שבת לבני נער 

 ביום שבת שיעור לבני נער 

צורבא דרבנן

13:00-14:00 

בית הכנסת "ניגוני חיים" 

רחוב ויצמן 45 

בימי שישי 09:00-10:00 

אקטואליה בפרשה הרב עמיהוד 

סלומון שליט"א

בית הכנסת שלהבת 

מסקין 3 כפר-גנים 

ביום שבת )שעתיים לפני צאת 

השבת( הרב עמיהוד סלומון שליט"א

כולל בעלי בתים

בית הכנסת תורה ועבודה 

רחוב תורה ועבודה 

בימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 

בראשות הרב אהוד סטופל שליט"א 

רב השכונה

בית כנסת הגדול - בית מדרש

חובבי ציון 37

יום ראשון א' טבת 

בשעה 17:00 

שיעור תורה | סיום מסכת | מסיבת 

חנוכה

בית מדרש לוריא 

רחוב חיים כהן 10 

ראש בית המדרש הרב עמיהוד 

סלומון שליט"א

10:00-12:00 כל יום שלישי

 בית מדרש לנוער בוגר 
כולל "היכל הקדש"

יהודה הנשיא 20 

ע"י הרב יהב שטרית שליט"א

בימי שני וחמישי 17:00-18:00
בית מדרש לגברים

בית מדרש ישראל הצעיר 

רחוב פלדמן 6

 09:00-12:30

ימים ראשון ורביעי

משכן ישראל 

רחוב גליצינשטיין 3 כפ"ג 

כולל יום שישי )בשבת מברכין( כולל 

יום שישי )בשבת מברכין( 

בין השעות 09:00-12:00 

מרצים אורחים

בית מדרש קהילתי כפר אברהם 
"חסדי אמיר" 

בבית הכנסת מעלות קדושה 

יום ראשון

 17:00-18:00

עיונים בהלכה "הלכות תפילה" הרב 

אילן אלסטר

מדרשה לנשים

בית מדרש לנשים כולל רצון יהודה 

אריה בן אליעזר 16

שם... משמואל 

בימי ראשון 20:30 

הרבנית רוזנברג – אמונה ויהדות

בית מדרש לנער

בבית מדרש עלי הדס 

רחוב מנחם בגין )טיפת חלב( 

בערבי שבתות 

עם הרב יוני לביא

מדרשה לנשים מעיין רבקה 

אריה בן אליעזר 18

 יום רביעי 08:45 

 הרבנית רוחל'ה סימינובסקי 

בנושא: אמונה וביטחון. מפגש 

הקב"ה, המציאות ואני.

יום רביעי 10:15 הרבנית יעל יצחקי 

טעמי המצוות ואמונה

יום שלישי 11:30 הרבנית ימימה עדי 

כלום בעבודה הפנימית

 

בית הכנסת
”משכנות ישרים”

הציבור מוזמן לשיעור בנושא

ע״י כב׳ הרב
ברוך רוזנבלום שליט״א

במוצאי שבת קודש פרשת ויגש
ז׳ בטבת תש״פ (4.1.19) 

בשעה 19:30
בבית כנסת משכנות ישרים

רח׳ שמואל הנגיד 4 חן הצפון פ״ת

זכות הלימוד מוקדש לרפואת חיים בועז בן ימימה

״חיזוק והתעוררות״

הרבנות הראשית
פתח תקוה

המועצה הדתית
פתח תקוה

הציבור מוזמן!

רח‘ שמואל הנגיד 4 חן הצפון 

 המועצה הדתית
 ממשיכים להדליק את אור התורה בעיר

במעמד ראש העיר מר רמי גרינברג

פלטיאל איזנטל - ראש המועצה הדתית
חג אורים שמח!

מסיבות חנוכה
מרכז תורני קהילת חברון

טרומפלדור 62 

מוצש"ק פרשת מקץ | 19:00

בית הכנסת "אור חיים" 

מוצש"ק פרשת מקץ 

מבצע דקל 3 | 18:30

בית הכנסת "אוהל אברהם" 

קהילות יעקב 1 הדר גנים 

יום ראשון א' טבת 

מופע ראשון 11:00 נס חנוכה 

מופע שני 14:00 נס חנוכה

בית הכנסת אדמונד ספרא 

בן גוריון 3 

מוצש"ק פרשת מקץ | 19:00

הפעלת דוכנים לחנוכה





בנק ישראל מציג:

בנק ישראל creditdata.org.il :לפרטים

בפעם הבאה שצריך הלוואה, משווים ורק אז לוקחים!
בנק ישראל השיק את מערכת נתוני אשראי

ועכשיו מגוון נותני אשראי יכולים להתחרות מול הבנק שלך
ולהציע לך הצעה טובה המתאימה ליכולותיך.

זה ש=ה לך כסף!

הלוואה
השוואה

=



כ"ט כסלו תש"פ 1227/12/19 בפתח-תקוה

התיק נסגר
"לשוטרי מח"ש לא אכפת מזכויות האדם של ילד חרדי"

מאת: מנחם הירשמן

סערה בעקבות החלטת מח"ש לסגור את תיק 
החקירה נגד השוטרים שביצעו מעצר אלים של 
בעומר,  ל"ג  ביום  רוזנברג  יענקי  המיוחד  הנער 
התקרית  את  שתיעדו  הסרטונים  כל  כאשר 
באלימות  מופרז  שימוש  על  מצביעים  החמורה 

מצד השוטרים.
כוח  מפעילים  השוטרים  נראים  בסרטונים 
מכמה  צולמו  הסרטונים  הנער.  כנגד  מידתי  לא 
בתיעוד  לספק.  מקום  מותירים  ואינם  זוויות 
לשוטרים:  שצועקים  אנשים  נשמעים  הווידאו 
"הוא חינוך מיוחד, תעזבו אותו. תקליט שאמרנו 

שהוא חולה, הוא חולה נפש". 
גם יענקי עצמו, לאחר שנעצר בידי השוטרים, 
האלים,  המעצר  בעקבות  מפרצופו  ניגר  כשדם 
נשמע מתחנן בפני השוטרים וזועק: "אני חינוך 
מיוחד, אני 'שיח סוד', מאמי אני רוצה הביתה". 
המעצר,  לפני  שעה  כחצי  כי  טענו  במשטרה 
עשרות  מצד  באלימות  השוטרים  "נתקלו 
מתפרעים שכללה זריקות אבנים, חפצים ותקיפת 
והפיל  דחף  יענקי  המשטרה,  לטענת  שוטרים". 
אותה, וכחצי שעה מאוחר יותר, זיהתה את יענקי 

זו  שלגרסה  אלא  נעצר.  ולכן  אותה  שתקף  כמי 
אין כל אימות או תיעוד.

הופצו  הסרטונים  כאשר  המעצר,  לאחר  מיד 
רחבה  ציבורית  סערה  התעוררה  במדיות, 

ופורסמו גינויים מכל הקשת הפוליטית.
תלונה  שהוגשה  ולאחר  הסערה,  בעקבות 
לפתוח  במח"ש  הוחלט  יענקי  של  אביו  ידי  על 
הסתיימה  חודשים,  שבעה  שכעבור  בבדיקה, 
בהחלטה מקוממת על סגירת התיק נגד השוטרים 
לבחינת  התיק  והעברת  המעצר,  את  שביצעו 
מחלקת משמעת במשטרת ישראל, לצורך הפקת 
לקחים בכל הנוגע לטיפול המשטרה במפגש עם 

אנשים עם צרכים מיוחדים.
מצד  אלימות  על  הטענות  מח"ש,  לטענת 
השוטרים בעת ביצוע המעצר, לא גובו בראיות. 
מה גם, לטענת מח"ש, שבעת המעצר, לא ידעו 
משכל  מנת  בעל  בצעיר  שמדובר  השוטרים 
גבולית משום שחזותו החיצונית אינה מעידה על 

כך, וע"כ המעצר היה חוקי.
לחקירות  המחלקה  של  רשמית  בהודעה 
במח"ש,  התיק  חקירת  "לאחר  נמסר:  שוטרים 
ובחינת  המעורבים  השוטרים  חקירת  לרבות 
את  להעביר  מח"ש  החליטה  הראיות,  חומר 
התיק לבחינת מחלקת משמעת במשטרה, לצורך 

המשטרה  לטיפול  הנוגע  בכל  לקחים  הפקת 
במפגש עם אנשים עם צרכים מיוחדים".

בהודעה חריפה שפרסם, האשים ח"כ ישראל 
מזכויות  אכפת  לא  מח"ש  "לשוטרי  אייכלר: 
בצפון  קורה  היה  זה  אם  חרדי.  ילד  של  האדם 
של  המטרה  רועשת.  הייתה  המדינה  אביב  תל 
עם   לדכא  הוא  בישראל  המשפטי  השלטון 
התורה. כל ילד חרדי הוא סכנה לתרבות הרעה, 

שהם רוצים להנחיל בכפייה".
עמית חדד, עורך דינו של הנער יענקי רוזנברג, 
הגיב להחלטה על סגירת התיק ואמר: "החלטת 
שהכו  השוטרים  את  לדין  להעמיד  שלא  מח"ש 
באכזריות את הנער רוזנברג היא החלטה מצערת 
אלימות  של  מקומם  במקרה  מדובר  ותמוהה. 
חסר  בחור  כלפי  אכזרית,  ואפילו  משטרתית, 
איך  להבין  קשה  מיוחדים.  צרכים  ובעל  ישע 
מקרה אלימות ברור שתועד, נסגר על ידי מח"ש 
בתיעוד מבין  מי שצופה  כל  ראיות.  חוסר  בשל 
לאלימות  הצדקה  כל  שאין  משמעי  חד  באופן 
את  לדין  להעמיד  חובה  ויש  שהופעלה,  הקשה 

השוטרים המכים".
האירוע  אחרי  מיד  שהגיש  'בצלמו'  מארגון 
תלונה רשמית למח"ש, נמסר בתגובה להחלטה 
על סגירת התיק נגד השוטרים: "מדובר בהתרת 

אנשים  ושל  בכלל  החרדי  המגזר  כלל  של  דם 
שהיו  סוד  לא  זה  בפרט.  מיוחדים  צרכים  בעלי 
ויהיו עוד היתקלויות כאלה. במקום שהמשטרה 
תלמד לקח, יודעים כל שוטרי ישראל כי גם אם 
בצלמו  ארגון  תיענש.  לא   - ישע  בחסר  תיפגע 
יגיש כבר היום ערעור ויפעל לקיום דיון בכנסת 

בעניין".
להחלטת  הגיב  פרוש  מאיר  החינוך,  שר  סגן 
התיעוד  את  שראה  "מי  התיק:  לסגירת  מח"ש 
זוב  עד  באלימות  מכים  שוטרים  של  המזוויע 
דם את יענקי על לא עוול בכפו. חיכה בסבלנות 
מאוד.  גדולה  היא  והאכזבה  מח"ש  לחקירת 
אפעל בכל הכלים העומדים לרשותי כדי למצות 
את הדין עם השוטרים האלימים ששפכו את דמו 

של ילד יהודי בעל צרכים מיוחדים".
מח"ש  החלטת  על  הגיב  טסלר  יעקב  ח"כ 
כאשר  התוצאה  תהיה  שזו  צפוי  "כמה  ואמר, 
זה  אין  השוטרים.  את  לחקור  לשוטרים  נותנים 
במשטרה.  האמון  את  מאבד  שהציבור  פלא 
מישהו שם בצמרת המשטרה חייב לעשות בדק 
כה  תקיפה  שחקירת  למצב  מגיעים  איך  בית 

נבזית של נער מיוחד נסגרה בלא כלום".

המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק חקירת האלימות הקשה של שוטרי מג"ב כלפי 
יענקי רוזנברג בל"ג בעומר אשתקד • התיק הועבר לבחינת מחלקת משמעת במשטרה • ביקורת 

חריפה: "איך מגיעים למצב שחקירת תקיפה כה נבזית של נער מיוחד נסגרה בלא כלום"

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

7.04 / 19.04 - 13 ימים 12 לילות באירוח מלא

בס״ד

www.mytoursglatt.com   shalom@mytours.org�      ! $ mytoursglatt�

מלון יוקרה *5 עם שירות ואירוח מעל כולם

מיי טורס גלאט מציגים
חופשת פסח הטובה ביותר באירופה

ממשיכים בהצלחה ביעד יוקרתי ונחשק בים התיכון

כולל טיסות והעברות

סוויטות וחדרים מפוארים

חגיגה קולינרית ע״י שפים וקונדיטורים ברמה בינלאומית

מגוון טיולים והטרקציות לכל המשפחה

מופעים, הרצאות, מועדוני ילדים מ22:00-10:00

ספא מפנק 2600m2 כולל בריכה פנימית ענקית ומחוממת   

ג׳קוזי, חמאם אמיתי וחדרי תיפולים ועוד... 

גלאט כשר למהדרין
ללא חשש קטניות ולא שרויה 





יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

s o r a g d o o r @ s o r a g d o o r . c o m
1-700-555-055

פתאום

סורגדור מציגים:

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

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

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

גם מחירים

חסרי תקדים!

וגם פריסת תשלומים!

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה

סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!
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ל ז ר ב ת  ק ל ח מ

סורג ישר
החל מ-

+ מע"מ

מבצע חורף
משתלם!!! *
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גורל המועמדים תלוי במפלגות הקטנות

הליכודניקים בחרו מנהיג

מאת: ישראל פריי

זכה  פרץ  רפי  הרב  היהודי'  'הבית  יו"ר 
הפוליטי.  ניסיונו  חוסר  על  לעג  של  לקיתונות 
בציונות הדתית היו שכבר הספידו את הקריירה 
לא  חולפת.  אפיזודה  בו  וראו  שלו  הפוליטית 
מבריק.  תרגיל  פרץ  שלף  שבת,  בערב  עוד. 
בהודעה שהפתיעה גם את אנשי מפלגתו, הכריז 
יהודית'  'עוצמה  לריצה משותפת עם  על הסכם 
דרכה  לסיכול  המצטרף  זה  מהלך  גביר.  בן  של 
פרץ  של  מעמדו  את  מבצר  שקד,  איילת  של 

בראש הרשימה ומותיר אבק למתנגדיו.
על פי ההסכם, הבית היהודי יקבל את מקומות 
יהודית תקבל את מקומות 3,6,9.  1,4,7 עוצמה 
מי שנותר מאחור היא מפלגת 'האיחוד הלאומי' 
טבעית  שותפה  סמוטריץ',  בצלאל  בראשות 
הזמינו  גביר  ובן  פרץ  היהודי.  לבית  בהרבה 
את  לו  שומרים  כשהם  להצטרף  סמוטריץ'  את 
המקומות 2,5,8. נכון לרגע זה, סמוטריץ' שומר 

על דממה וטרם הגיב על המהלך שנרקם מאחורי 
גבו.

בתוך  רבתי  מחאה  נרשמה  השבוע,  בהמשך 
כי  טען  יוגב  מוטי  ח"כ  פרץ.  נגד  היהודי  הבית 
הדבר נעשה ללא ידיעתו, פעילים במפלגה טענו 
המוסדות  לאישור  מובא  להיות  ההסכם  על  כי 

הרשמיים ולא בהחלטה של איש אחד.
מגיעה  שוב  הדתית  הציונות  אחרת,  או  כך 
לבחירות כשהיא מחולקת לרסיסי מפלגות, ואם 
מנהיגיה לא יתעשתו, הם עלולים שוב להכשיל 
את הציבור אותו הם מייצגים. נכון לכעת, בנט 
'הימין  במסגרת  עצמאית  לריצה  נערכים  ושקד 
ואילו  משלהם  ברשימה  גביר  ובן  פרץ  החדש', 

סמוטריץ' מחפש את דרכו.
הטיל  האחרונות,  הבחירות  מערכות  בשתי 
איחודים  לטובת  משקלו  כובד  כל  את  נתניהו 
ממנו  מנע  שלא  מה  הדתית,  הציונות  במפלגות 
"לשתות" קולות מהם ברגע האחרון. חלק מרכזי 
ערב  לקחו  שומעי  בפני  נתניהו  שהציג  בתזה 

הימין  מפלגות  ב"סידור"  עסק  הכנסת,  פיזור 
סוף  הפעם  ושיביא  הקולות,  את  באופן שימצה 

סוף לניצחון הימין. לא בטוח שזה יצליח לו.

לחץ גם בשמאל 

נושאים עיניים למפלגות  גם במחנה השמאל 
גורל  את  שיחרצו  אלו  שהם  מחשש  הקטנות, 
כבד  לחץ  להפעיל  החלו  לבן'  ב'כחול  המחנה. 
יואיל  'העבודה' עמיר פרץ, בכדי שזה  יו"ר  על 
לחבור למפלגת 'המחנה הדמוקרטי'. מי שמוביל 
את המאמצים הוא ח"כ יאיר לפיד. ב'כחול לבן' 
חוששים כי בריצה נפרדת, אחת מהמפלגות לא 
תעבור את אחוז החסימה ובכך יפוסו סיכוייהם 

להרכיב ממשלה.
מעלים  שבידיו  סקרים  פרץ,  עמיר  לטענת 
מריצה  מנדטים  פחות  תניב  משותפת  ריצה  כי 

מפוצלת. במפגלת העבודה היו מעדיפים לחבור 
ל'כחול לבן', אך שם לא נראה שמישהו מתכוון 

לפתוח עבורם את השורות.
נרות אלטרנטיבי, נפתחה  בתום טקס הדלקת 
בערב יום ראשון ועידת מר"צ. באופן פורמאלי, 
והסמכת  הפריימריז  ביטול  את  הועידה  אישרה 
שותפים  עם  מו"מ  לנהל  המפלגה  ראשי 
 3 דוברים,   30( הדוברים  מרבית  אך  פוליטיים, 
דקות הוקצבו לכל חבר( עסקו בסוגיה הבוערת 
ביותר: האם נכון למר"צ לחזור לריצה כמפלגה 
עצמאית או להותיר על כנו את החיבור למחנה 
הדמוקרטי. מתוך 5 ח"כים מכהנים, רק 3 מטעם 
מר"צ, ואילו יאיר גולן וסתיו שפיר הגיעו כחלק 
לוט  עתידם  וכעת  ברק,  אהוד  עם  מהחיבור 

בערפל.
אנה  להחליט  יצטרכו  השמאל  גוש  מנהיגי 
משמעותי;  לגוש  חיבור  מועדות:  פניהם 
שכפול   - ביניים  מצב  או  לרסיסים,  התפצלות 

תמונת המצב מהבחירות האחרונות.

מאת: ישראל פריי

היא  חיה  אשתו  דין.  עורך  הוא  מנע  דוד 
דוד  כיהן  בעבר,  גן.  רמת  עיריית  מועצת  חברת 
הוא  שבת,  במוצאי  'הליכוד',  מטעם  כח"כ 
הוזמן לשאת דברים בכנס תמיכה בגדעון סער, 
ברק.  בני  בגבול  גני שקט  רמת  בבית  שהתקיים 
נתניהו-עמדי",  תיק  את  סגרו  שנה   15 "לפני 
ראש  של  העבר  הסתבכות  את  לשומעים  הזכיר 
הממשלה, המכונה גם 'פרשת ההובלות'. "ביבי, 
אחרי התיק ההוא אתה לא נזהר? לקבל שמפניות 
וסיגרים ב-700,000 שקלים...?". גדעון סער ויד 
על  תדבר  "בוא  אותו.  מהסים  קיש  יואב  ימינו 

התקווה שאנחנו מביאים", מבקש קיש.
לראשות  המועמד  נקט  בה  האסטרטגיה 
הטיפות.  בין  הולכת  סער,  גדעון  'הליכוד' 
מהסיבות  לא  אבל  נתניהו,  נגד  מרה  זועק  הוא 
שנשמעות מהיריבים בשמאל. לא תשמעו ממנו 
ביבי,  של  האישום  כתבי  שלושת  נגד  מילה 
ישיב  לא  הוא  מחמאות.  עליו  ירעיף  עוד  והוא 
להשמצות של הביביסטים ברשתות ועוד יבקש 
הגדיל  אף  סער  להם.  להגיב  שלא  מתומכיו 
אתמוך   – ואנצח  במידה  כשהכריז:  לעשות 

במינוי נתניהו לנשיא המדינה.
סער  סלל  הליכודניקים,  ללב  הדרך  את 
לא  נתניהו  קרים:  לוגיים  הסברים  באמצעות 
יוכל להרכיב ממשלה, אני היחיד שיכול להביא 
תמצאו  לא  שלו  בכנסים  הניצחון.  את  לנו 
או  מוגזמים  סופרלטיבים  נשיקות,  חיבוקים, 
תוכניותיו  את  ישטח  הוא  דביקיות.  קריאות 
גם חומרי התעמולה  ויבקש את אמון החברים. 
של  לראש  בעיקר  פונים  לרשת  משחרר  שהוא 
לצפות  תוכלו  הסרטונים  באחד  המצביעים. 
במשחק שחמט, עם חילוקי מהלכים בין המלך 

)נתניהו( לבין הפרש )סער(.
סער  של  בסביבתו  משדרים  חוץ,  כלפי 
יסתפקו  שהם  ספק  אין  לאיש  אך  אופטימיות, 

הקולות  בכמות  תהומי  לא  פער  של  ב"ניצחון" 
את  לגייס  הצליח  לא  סער  נתניהו.  לבין  שבינו 
אחד מבכירי המפלגה שיתייצב לצדו )אדלשטיין 
כעת  הסתפק  והוא  הגדר(  על  לשבת  העדיף 
וסניפים,  רשויות  ראשי  ח"כים,   4 בתמיכת 
וקבוצות כוח שהוא בברית פוליטית איתם, בהם 

הליכודניקים החדשים.

נתניהו יורד לשטח 

ראש הממשלה בנימין נתניהו גילה את עצמו 
מחדש. ממרומי גיל 70, מעמדו ומיתוגו העולמי, 
בהמון.  ולהתחכך  לשטח  לרדת  נתניהו  החליט 
ולרוחבה,  לאורכה  המדינה  את  חורש  נתניהו 
כנסי  במספר  משתתף  הוא  ערב  בכל  כאשר 
תמיכה, לקראת הפריימריז. הרבה יותר משהוא 
זוהר מעל גבי הרשתות החברתיות – אותן אימץ 
מסריו  להעברת  מרכזי  ככלי  האחרונות  בשנים 
ידיים  לוחץ  כשהוא  למיטבו  מגיע  נתניהו   –
הלחוצים  מאבטחיו  על  דילוג  אגב   - לתומכיו 
ומקבל  צור'  'מעוז  איתם  שר  עימם,  מדבר   -
מלווים  סיוריו  מרבית  את  נגמר.  בלתי  חיבוק 
בכירי מפלגתו, בהם ישראל כץ, מירי רגב, אמיר 

אוחנה, ומיקי זוהר.
של  הסיורים  בממלכת  שלם  הכל  לא  אך 
המשתתפים  מרבית  מהמקומות,  בחלק  נתניהו. 
הינם אוהדיו של ראש הממשלה אך אינם חברי 
ליכוד, כך שאינם אפקטיביים במערכה הנוכחית. 
דלילה  נוכחות  נרשמה  אחרים  במקומות 
העידו  מחמיאות  לא  מזוויות  שיצאו  ותיעודים 

על מיעוט משתתפים.
בלט לרעה כנס התמיכה בירושלים שהתקיים 
בראשית השבוע. שעת הכינוס התקרבה, האולם 
הגדול נותר ריק. היה זה גם הכנס הראשון אליו 
כי  חשש  היה  לרגע  לסקר.  תקשורת  הוזמנה 

נתניהו יבטל את השתתפותו, אך זה בחר להגיע, 
ספק  ברצינות  ספק   – ולהאשים  דברים  לשאת 

בהומור – את התקשורת.
כאשר  דרמה,  מיני  נרשמה  הקלעים  מאחורי 
ניר ברקת,  ח"כ וראש עיריית ירושלים לשעבר, 
היעלבותו  בשל  דיווחים  פי  על  להיעדר,  בחר 
סמוך  מכובד  במקום  לשבת  יזכה  שלא  מכך 
לנתניהו ולשאת דברים. בהמשך ברקת ננזף על 
ירושלים  גזרת  על  פיקוד  לתפוס  נקרא  ואף  כך 
בפריימריז, זאת מחשש שהמריבות בתוך הסניף 
לתוצאה  יביאו   – גוברת  אדישות  לצד  המקומי 

רעה עבור נתניהו.

המתפקדים שנעלמו

השטח,  את  חורשים  שהמועמדים  ובזמן 
המועמדים  נציגי  נאבקים  המפלגתי  במנגנון 
הדין  בית  קיבל  ראשית,  שיפורים.  מקצה  על 
של המפלגה החלטה סופית לביטול הפריימריז 
לרשימת המועמדים לכנסת, זאת לאחר שנתניהו 
המפלגה  את  לפתוח  שלא  לבקשה  הצטרף 

לפריימריז כלליים, בשל קוצר הזמן.
למורת  במפלגה  שהתקבלה  אחרת  החלטה 

מקום  בהגבלת  היא  סער,  גדעון  של  רוחו 
ההצבעה של חברי המפלגה אך ורק לקלפי בה 
בניגוד  מגוריהם,  למקום  וסמוכה  רשומים  הם 

לעבר בו יכלו להצביע בכל מקום.
ברקע התקבלו כל העת דיווחים על מתפקדים 
לרשימות  מחוץ  פלא  באורח  עצמם  שמוצאים 
המצביעים, על פי מחנה סער מדובר בהתנכלות 
נתניהו  מחנה  פי  על  עימו,  שמזוהים  לאנשים 
פי הערכה  מדובר בעניינים מנהליים בלבד. על 
רובם  הבוחרים,  מספר  נגרעו  מתפקדים  אלפי 
ממחנה סער. יצוין כי שליטתו הכמעט מוחלטת 
של נתניהו במנגנון המפלגתי – מקשה על אנשי 

סער לשלוט בנעשה.
למעונו  הממשלה  ראש  הגיע  שבת,  במוצאי 
מאיר  רבי  הגאון  רחמים,  כסא  ישיבת  ראש  של 
מאזוז בבני ברק, וביקש את תמיכתו. אל הביקור 
הרב.  של  תלמידו  קרעי,  שלמה  ח"כ  התלווה 
למחרת הגיע לביתו של הרב גדעון סער, גם הוא 

ציפה לקבל תמיכה.
כי  כותב  הוא  בו  מכתב,  הרב  הוציא  לבסוף, 
"קשה לי להכריע, כולם אהובים כולם ברורים", 
אך "לפי הכלל הידוע אין חכם כבעל הניסיון – 
אני מעדיף את ביבי". הרב הוסיף: "גם מר גדעון 
זמן  לכל  כי  ויעלה מעלה מעלה  זמנו  יגיע  סער 

ועת לכל חפץ".

בעוד יו"ר 'הבית היהודי' הרב רפי פרץ חתם על הסכם לריצה משותפת עם 'עוצמה יהודית', ובעוד בנט ושקד מתמודדים תחת 'הימין החדש', נותרה בצלאל סמוטריץ' ללא 
חיבור פוליטי • במקביל, ראשי 'כחול לבן' מפעילים לחץ על 'העבודה-גשר' לחבור לריצה כבלוק טכני עם 'המחנה הדמוקרטי' כדי לא לאבד קולות לגוש המרכז שמאל

כלפי חוץ, שידרו בסביבתו של סער אופטימיות, אך לאיש אין ספק שהם מסתפקים ב"ניצחון" של פער לא תהומי בכמות הקולות שבינו לבין נתניהו • סער לא הצליח לגייס את אחד מבכירי 
המפלגה שיתייצב לצדו )אדלשטיין העדיף לשבת על הגדר( והוא הסתפק בתמיכת 4 ח"כים, ראשי רשויות וסניפים, וקבוצות כוח, בהם הליכודניקים החדשים

הפיצול בציונות הדתית וריצה נפרדת של מר"צ והעבודה – עשויים להכריע את קרב הגושים

נתניהו מבקש את תמיכת הגר"מ מאזוזרמת גן. כנס תמיכה בגדעון סער



ּכּוּוּוּוּוּוּולה
קמט קטן
בקרטון...

החל
מ-

מרכז רימונים - אהרונוביץ 12 בני ברק

הכאסח יתקיים באוהל של 120 מטר
בסניף פוד אפיל מרכז רימונים בני ברק

אין כפל מבצעים , המבצע למוצרים המסומנים בלבד, אין החלפות על עודפי מלאי  תצוגות, המבצע למוצרי food appeal בלבד,  הרשת 
שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, לא יבצעו החלפות על מוצרי עודפים, התמונות להמחשה בלבד עד גמר המלאי. טל"ח .

מגוון ענק של מוצרים במחירים חסרי תקדים, לדוגמא:

כאסח עודפים
המבצע מסתיים ב-31.12.19 בשעה 23:59

80%
הנחה!

עד

רק 129 ₪ 599רק 59 ₪ 249רק 49 ₪ 399

מחבת גריל 28 ס״מ
  מסדרת     

מחבת 24 ס״מ + כף טיגון
     מסדרת  

 סט סוטז 28 ס״מ
  ומחבת 20 ס״מ 

מסדרת 

מוצרים א' א' של פוד אפיל עם פגמי אריזה קלים

כלים שיודעים לבשל
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מנין מיוחד בביתו ובראשותו של מרן שר 
התורה שליט”א באשמורת הבוקר של זאת 

חנוכה עבור תורמי ‘קופת העיר’

מאת: חיים רייך

המיוחד,  המעמד  לקראת  מיוחדת  התרגשות 
הדור  גדולי  יתכנסו  בו  הטבע,  מעל  לישועה 
שליט”א בביתו ובראשותו של  מרן שר התורה 
העיר’,  ‘קופת  רבני  עם  בצוותא  שליט”א 
תורמי  בשליחות  במנין  המעמד  את  שיקיימו 
‘קופת העיר’, בזמן הקדוש והמסוגל, באשמורת 

הבוקר של זאת חנוכה. 
מהמאמצים  כחלק  מתקיים  המיוחד  המעמד 
של  הזכות  בצירוף  לתורמיה,  העיר’  ‘קופת  של 
החנוכה,  בימי  נזקקות  למשפחות  אור  להביא 
ימי  שהם  ישראל  תפוצות  בכל  שנתקבל  וכפי 
אור  מביאים  הצדקה  ידי  ועל  וחסד,  צדקה 
ל-4000 משפחות מכל ישוב ועיר בארץ הקודש.

כשליחיהם  אי”ה  שיתכנס  הקדוש  במנין 
האישיים של תורמי ‘קופת העיר’ ישתתפו הגר”י 
שליט”א,  בעדני  הגר”ש  שליט”א,  זילברשטיין 
שליט”א,  ברלין  הגר”ז  שליט”א,  גלאי  הגר”ש 

שטרן  הגרש”א  שליט”א,  שטיינמן  הגר”ש 
שליט”א, הגרמ”ש אדלשטיין שליט”א, הגרי”ש 
הגרח”י  זוכובסקי,  הגר”נ  שליט”א,  קנייבסקי 
והגרא”ד  דינר  הגרי”א  שליט”א,  משקובסקי 
אפשטיין שליט”א, שיעתירו בצוותא על תורמי 

‘קופת העיר’.
נדירה  הזדמנות  מהווה  המיוחד  המעמד 
להיוושע בס”ד למעלה מדרך הטבע ביום הגדול 
תורמי  של  הזכות  בצירוף  חנוכה,  זאת  והקדוש 
העצומה  במעמסה  להשתתף  העיר’  ‘קופת 
לכך  המצפות  הנפשות  רבבות  את  להאכיל 
לבתיהם  אור  להביא  ויסייעו  החנוכה,  בתקופת 

החשוכים.
שמות לתפילת מנין גדולי הדור, ניתן להעביר 
במוקד שבבית  מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי 
שליט”א רח’ רשב”ם 23 בני ברק, במוקדי הקופה 
כמו”כ   .1800-39-47-47 הטלפוני  במוקד  או 
office@ הדוא”ל  באמצעות  להצטרף  ניתן 

kupat.org, באתר המאושר של קופת העיר, או 
בעמדות ‘נדרים פלוס’ ו’קהילות’.

המעמד המיוחד מהווה הזדמנות נדירה להיוושע בס”ד למעלה מדרך הטבע ביום הגדול והקדוש זאת חנוכה, בצירוף הזכות של תורמי ‘קופת העיר’ 
להשתתף במעמסה העצומה להאכיל את רבבות הנפשות המצפות לכך בתקופת החנוכה, ויסייעו להביא אור לבתיהם החשוכים

לראשונה בהיסטוריה, לישועה מעל הטבע:

 מנין גדולי הדור שליט”א בתפילה בערב ר”ה במעונו של מרן שר התורה שליט”א 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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עוד טרם הוקמה מצבה על קברה של גאולה כהן המנוחה, נדמה 
בשידורי  המדובר  ואין  בדרכה,  ללכת  הימין מתעקשים  שבשורות 
פילוג  בפיצול,  אלא  לאומית,  השראה  ומעוררי  מחתרתיים  רדיו 
ופירוד פנימיים נטולי 'תחיה', שמסכנים את המחנה הלאומי כולו 

בקלפי.
פוטנציאליים  מנדטים  כעשרה  לכולם:  ידועים  הפתיחה  תנאי 
סרוגות שנוהגים להצביע למפלגה  כיפות  מינוס של חובשי  פלוס 
הימין   - הללו  הקולות  על  שמתחרות  מפלגות  וארבע  מגזרית, 

החדש, הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית.
תפגע  הללו  הסיעות  כל  של  אחת  ברשימה  שריצה  ברור  לכל 
שקד  איילת  של  מעמדה  את  יקבלו  לא  עוצמה  מצביעי  בכוחן, 
אם  בו  יתמכו  לא  קשוח  צבאי  טקטיקן  בבנט  שרואים  וליברלים 

יקבלו בעסקת חבילה את איתמר בן גביר.
הפתרון הפשוט הוא חלוקה לשתי רשימות שיפצלו ביניהן פחות 
או יותר את המנדטים, מבלי לקחת סיכון שאחת מהן לא תעבור את 
אחוז החסימה. עם תזכורת כואבת מבחירות אפריל, אז נשאר בנט 

בחוץ על חודם של כ-1,400 קולות.
אבל בימין כמו בימין שום דבר לא פשוט. מול מעמדו המתחזק 
של שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', וניסיון הנפל המשותף שהוביל 
הגורמים  שני  התאחדו  דתיים,  פנים  לפריימריז  שקד  איילת  עם 
המוחלשים במו"מ - רפי פרץ והבית היהודי עם בן גביר ועוצמה 

יהודית, ויצרו יחד בלוק 'יהודי' ותסריט אימים מסוכן.
הראשונה,  אפשרויות:  שלוש  סמוטריץ'  בפני  ניצבות  פניו,  על 
השני  והתפקיד   2,5,8 מקומות  את  לאמץ  הדין,  גזר  את  לקבל 
שקיים  לפרץ,  בסיבוב  ולחכות  האיחוד,  במסגרת  לו  שמוצעים 

בעצמו "ראש ימיני נישאת".
של  עצמאית  ריצה  היא  מכל  והמסוכנת  השנייה  האפשרות 
יוצאת  שמשלוש  סבירה  הנחה  תוך  בראשותו,  הלאומי'  'האיחוד 
אחת, כלומר, לכל היותר אחת משלוש מפלגות הימין תעבור את 

אחוז החסימה והיתר יורידו לטמיון רבבות קולות.
שר  את  לראות  קשה  לבנט.  חבירה  היא  השלישית  האפשרות 
הקיצון  מתדמית  לברוח  כדי  עצמאית  בריצה  שבחר  הביטחון 
סמוטריץ',  את  דווקא  מחבק  הפוטנציאליים,  לשותפיו  שהוצמדה 
לוחצים התחביבים  - כשהסקרים  מיומנים  פוליטיקאים  אצל  אבל 
משתנים. החשש הגדול במקרה כזה הוא לגורלה של מפלגת פרץ-

ולשלוח את מחנה  גביר, שעשויה לבזבז שוב כמאה אלף קול  בן 
הימין לאופוזיציה.

מותנה  שהחילוץ  יתכן  לשמה,  ראויה  אוטובוס  תאונת  כל  כמו 
בסיוע מבחוץ. במידה וסער יפסיד בפריימריז של הליכוד ולא ישיג 
אחוזים נאים במיוחד - הוא עשוי להעדיף חבירה לבנט בראשות 
לבן.  מכחול  גם  מנדטים  לשאוב  שתוכל  משמעותית  ימין  מפלגת 
על  ולהישאר  הדין  גזר  את  לקבל  ייאלץ  סמוטריץ'  כזה,  במקרה 

מכונו באיחוד הלאומי-יהודי המשולש.
חוסר האחריות של חוגי הסרוגים בולט שבעתיים לנוכח האחדות 
ולחלוקה  צדק  לאי  טענות  למרות  החרדיות,  במפלגות  המופגנת 
שתסכן  נפרדת  ריצה  בדעתו  מעלה  לא  איש  הוגנת,  לא  פנימית 

מנדטים חרדיים. ברגע האמת - האחריות מחייבת.

אחוז תזזית

ביום חמישי יצעדו רבבות ליכודניקים לקלפי, מי כדי לקיים את 
כדי  ומי  נתניהו  רוה"מ  עבור  ולהצביע  מאזוז  הגר"מ  רבו  הוראת 
ליישר קו עם ועד העובדים במקום עבודתו ולהצביע עבור גדעון 
סער. ביני לביני, ישנם רבבות מצביעי ליכוד שאינם מחויבים לאיש, 

והם יכריעו את המערכה.
או פרשן שמכבד את עצמו לא מניח  מיותר לציין שאף תחזית 
לא  לבטח  הליכוד,  מתפקדי  בקרב  נתניהו  את  לנצח  יכול  שסער 
נעמה  והתקשורת, משל היה  אחרי חיבוק הדוב שקיבל מהשמאל 
יששכר במשטר הברזל של פוטין. גם ההבטחה שנתן השבוע כי אם 
ייבחר יפעל למנות את נתניהו לתפקיד נשיא המדינה בעוד כשנה 

וחצי – לא צפויה להשפיע יתר על המידה.
השאלה המהותית היא שאלת האחוזים: פחות מ-25% ישימו את 
סער בשורה אחת עם פייגלין, שהשיג בזמנו 23% מול נתניהו וצלל 
לכנסת.  הליכוד  מועמדי  של  הרביעית  לעשירייה  הנשיה  בתהום 
במקרה כזה סער עשוי לשקול את דרכו הפוליטית בליכוד ובכלל. 

למעלה מ-25% יחזקו את מעמדו כיורש הלא-רשמי של נתניהו 
ביום שאחרי. אחוז גבוה מאוד )40% ויותר( גם יבטיחו לו תפקיד 
שר בכיר באם אכן תהיה הליכוד שותפה בממשלה הבאה. נתניהו 

לא יוכל להתעלם מכמחצית מחברי מפלגתו.
בצד, כוססים ציפורניים בכירי הליכוד כולם. הם מודעים היטב 
לפרשנות האחוזים ומבינים כי הריצה למרחקים ארוכים של ברקת 
או הקדנציה הדיפלומטית של ישראל כץ, עלולות להיקטע באיבן 
אם סער יוכתר למנהיג הבא. לא פלא ששניהם ניצבים בחוד החנית 

של מטה נתניהו, גורלם קשור בגורלו, לטוב ולמוטב.
ראש  עצמו.  נתניהו  הוא  בניצחונו  בטוח  שלא  שהיחיד  נדמה 
לאורכה  מובטחת  הלא  הארץ  את  חורש  ה-70  בן  הממשלה 
ימי  את  מנצלים  העולמית  מהצמרת  שידידיו  בזמן  ולרוחבה. 
דונלד  )נשיא ארה"ב  החנוכה לערב לביבות משפחתי עם הנכדים 
טראמפ( או להבטחות מסורתיות לקהילה היהודית על רקע חנוכייה 
דולקת )רה"מ הבריטי בוריס ג'ונסון(, נודד נתניהו בדרכים. במקום 

להדליק נרות, הוא מדליק את השטח.
גם אויביו הגדולים ביותר של רוה"מ, מודים שאין שני לו בשלהוב 
קהלים. אף מדינאי ישראלי לפניו לא זכה לעשירית ההערצה שרוחש 
הציבור הימני לנתניהו. ערב אחד הוא נהנה ממאות מריעים בכפר 
ונתניהו  תקווה,  בפתח  האולם  על  אלפים  צובאים  ולמחרת  סבא 
ארבעה  ואף  שלושה  אחד  ביום  לעיתים  מספיק  הוא  שבע.  אינו 
למרחוק.  היטב  שנשמעות  לתשואות  זוכה  ובכולם  בחירות,  כנסי 
אם ימשיך בקו הזה עד הבחירות – אולי יתחולל הנס ויושג הרוב 

המיוחל בכנסת.

משחק הפרקליטים

אוחנה  אמיר  המשפטים  שר  הצליח  אחת,  מחושבת  בהחלטה 
של   – הכי  בלאו  הסדוקה   – בתדמיתה  תקדים  חסר  הרס  לחולל 
אוחנה,  כי  ולציין,  להקדים  יש  וזאת  הישראלית.  המשפט  מערכת 
משפטן בזכות עצמו, מקפיד בכל צעד ציבורי להיצמד ללשון החוק 
ולהסביר זאת כך שגם הדיוטות שאין להם דבר וחצי דבר עם תחום 

קץ הימין

אבי גרינצייג / על סדר היום

בין בן ארי לבן ארי, שר המשפטים אמיר אוחנה | צילום: דוברות הכנסת

חוסר האחריות של 
חוגי הסרוגים בולט 

שבעתיים לנוכח 
האחריות המופגנת 
במפלגות החרדיות, 

למרות טענות לאי 
צדק ולחלוקה פנימית 

לא הוגנת, איש לא 
מעלה בדעתו ריצה 

נפרדת שתסכן מנדטים 
חרדיים. ברגע האמת - 

האחריות מחייבת
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בדרכה של גאולה. ראשי מפלגות הימין פרץ ובן גביר

נדמה שהיחיד שלא בטוח 
בניצחונו הוא נתניהו 
עצמו, ראש הממשלה 
בן ה-70 חורש את הארץ 
הלא מובטחת לאורכה 
ולרוחבה. בזמן שידידיו 
מהצמרת העולמית 
מנצלים את ימי החנוכה 
לערב לביבות משפחתי 
עם הנכדים )טראמפ( 
או להבטחות מסורתיות 
לקהילה היהודית על רקע 
חנוכייה )ג'ונסון(, נודד 
נתניהו בדרכים, במקום 
להדליק נרות, הוא 
מדליק את השטח

המשפטים יבינו היטב את הנעשה.
עלילות  אחרי  עוקב  שאינו  למי  המעשה,  סיפור  הוא  וכך 
משרת פרקליט המדינה: בשלישי שעבר, הודיע שר המשפטים 
גינזברג לתפקיד  ארי  בן  אורלי  כי החליט לבחור בעורכת הדין 
פרקליטת המדינה. בן ארי גינזברג )להבדיל מהפרקליטה בן ארי 
לפרקליטה  נחשבת  בהמשך(  נפגוש  עוד  אותה  נתניהו,  מתיקי 
בשל  ושוב  שוב  נדחה  בפרקליטות  הפנימי  שקידומה  מוערכת 
דעותיה והיותה אופוזיציה פנימית בפרקליטות לשי ניצן, הבוס 
ארוכות  שנים  נותרה  כך,  בשל  תפקידו.  את  שסיים  יכול  הכל 

בתפקיד משנה לפרקליטת מחוז מרכז.
לפרסם  טרח  למינוי  שקדמו  בשבועות  כבר  רתח.  מנדלבליט 
איומים  ושוב  שוב  גליקמן  אביעד  העיתונאי-דובר  באמצעות 
מינוי שאינו מומי  וגלויים על התנגדותו הנחרצת לכל  מוסווים 
למברגר, המועמד המועדף עליו. כולל הבהרה כי יתנגד אקטיבית 
למינוי אחר. ערב לפני המינוי, משהבין שאוחנה 'לא סופר' אותו, 
ניסה היועמ"ש לרמוז באמצעות הדלפה כי גם דן אלדד, מנהל 
המחלקה הכלכלית – יהיה מינוי נסבל מבחינתו. את אוחנה מסע 
הפעלולים הזה פחות הרשים והוא קיבל את ההחלטה, מתוקף 
 3 סמכותו כשר למנות ממלא מקום זמני לתפקיד, לתקופה של 

חודשים עם אופציה להארכה.
המערכת המשפטית יצאה מכליה, כתבלבי הפרקליטות גויסו 
למסע ציד מקיף על השר, מנדלבליט שלח מכתב חריף לאוחנה 
והבהיר כי הוא מתנגד נחרצות למינוי וציין כי ההחלטה "בלתי 
חוסר  לאותו  לרפואה  אחד  שנימוק  רק  קיצוני",  באופן  סבירה 
סבירות קיצוני לא הופיע במכתב. גם נציב שירות המדינה גויס 
פרופ'  הסביר  מגמגם  ובמכתב  חלושה  ענות  בקול  למערכה, 
למינוי,  הסף  בתנאי  עומדת  אמנם  ארי  בן  כי  הרשקוביץ  דניאל 
אבל המינוי "עלול לערער את תפקודה התקין של הפרקליטות". 
לנימוק  אחרת  או  חוקית  משמעות  שום  שאין  לציין  מיותר 
יש אי מי בפרקליטות שמתקשה לקבל את  מפוקפק שכזה. אם 

החלטת השר – יתכבד ויפרוש לביתו.
לפני  קלה  שעה  בבוקר,  ברביעי  להגיע.  איחרו  לא  העתירות 
טקס חילופי הגברי בו הייתה בן ארי אמורה להתחיל בתפקידה, 
הדרמה  אבל  לבג"ץ.  עתירה  השלטון  לאיכות  התנועה  הגישה 
"גורם  צייץ בשם  גליקמן,  מיודענו  כן.  לפני  בלילה  כבר  החלה 
גבוהים שהעתירה  סיכויים  יש  כי  העליון"  בבית המשפט  בכיר 
שבאותו  לציין  מיותר  תתקבל.  ארי  בן  של  מינויה  נגד  לבג"ץ 
מחוצפת  באמירה  שמדובר  כך  עתירה,  כלל  הוגשה  טרם  שלב 
מערכת  על  ומצביעה  בסיסית,  משפטית  אתיקה  כל  הנוגדת 
משפט מזוהמת שקיבלה החלטה עוד בטרם נחשפה לחומרים, 

לטיעונים ולפרטים הרלוונטיים.

פרישה מאולצת מרצון

לעתירה  להשיב  אמור  שהיה  השופט  רביעי,  לבוקר  נחזור 

במערכת  יותר  מתונה  דמות  שנחשב  מי  סולברג,  נועם  הוא 
הקנטרנית  העתירה  את  לדחות  חלילה,  עשוי  והיה  המשפטית 
וחסרת הנימוקים על הסף, כפי שמחייב ההיגיון. באופן תמוה, 
הזדרז סולברג ופסל את עצמו מלדון בתיק לאחר שנזכר בקרבה 
כזכור(.  מנדלבליט,  של  )חביבו  למברגר  למועמד  משפחתית 
ישיר  צד  אינו  שלמברגר  העובדה  מלבד  שכן  כפולה,  התמיהה 
או עקיף בהליך המדובר, נחשף בהמשך השבוע כי רק לאחרונה 

ישב סולברג בהרכב שדן בעתירה נגד למברגר...
מי שהוזעק לטפל בסוגיה הוא השופט מזוז, שבהיותו יועמ"ש 
תקף בחריפות את שר המשפטים דאז דניאל פרידמן והכריז כי 
"אמשיך להיאבק בו, אסור ששרי ממשלה חשודים ימנו פרקליטי 
מדינה". מזוז לא היסס לרגע, ודקות אחדות לפני טקס כניסתה 
של בן ארי לתפקיד, מיהר להוציא צו – בלתי מנומק, אלא מה – 

המעכב את מינויה עד להחלטה אחרת.
בג"ץ  של  דברו  כאשר  האחרונות,  בשנים  למקובל  בניגוד 
אוחנה  לערער אחריה, הפגין השר  היה המילה האחרונה שאין 
נחישות נדירה וכבר בו ביום שלח מכתב מנומק היטב ליועמ"ש 
חסרת  מזוז  השופט  של  שהחלטתו  כך  על  מפורט  הסבר  ובו 
עשוי'  'מעשה  להשהות  או  לעכב  ניתן  ולא  מאחר  משמעות, 
מצדו  היועמ"ש  אמש.  בליל  לתוקף  נכנס  כבר  והמינוי  ומאחר 
הגיב אף הוא במכתב מהיר ובו הסבר כי בג"ץ יכול )שלא לומר 

מתבקש( לתת 'צו עשה' שתוקפו חל גם לאחר מעשה.
סיום השלב הראשון של הפרשה התרחש באופן מפתיע בערב 
שבת, אז החליטה בן ארי גינזברג כי אינה מסוגלת יותר להיאבק 
מוותרת  היא  כי  והודיעה  הפרקליטות  בצמרת  עמיתיה  כל  נגד 
מהרשימה  נוספים  מועמדים  לשני  הצטרפה  בכך  המינוי.  על 
החופשי'  'מרצונם  שהודיעו  המשפטים  שר  שפרסם  המקורית 
על פרישה, התנהלות המזכירה את 'פרישתו מרצון' של גרגורי 
הקומוניסטית  המפלגה  בראשות  סטלין  של  יורשו  מלנקוב, 

שאולץ באדיבות על ידי חבריו לפנות את מקומו.
מנדלבליט.  את  הצחקתם  הסתיימה?  שהסאגה  חשבתם 
הוא  טוב  רצון  של  שכצעד  היועמ"ש  הודיע  השבוע  בתחילת 
מצרף שתי מועמדות חדשות, ליאת בן ארי ונורית ליטמן. מיותר 
לציין שבעיני אוחנה מינויה של בן ארי לתפקיד שקול לאפשרות 
שמינויו של עו"ד יורם שפטל יתקבל בברכה על ידי מנדלבליט. 
ארוכים,  ימים  אותנו  תעסיק  עוד  הפרקליט  שסאגת  ספק  אין 
ועל הדרך תספק לשר המשפטים כמה וכמה רגעי תהילה בעיני 

בוחריו.
במאמר מוסגר, מנדלבליט יכול היה לחסוך מעצמו את מסע 
ההשפלה המדובר מלכתחילה, בשלב הראשון, כאשר פנה אליו 
בניגוד  קבוע.  מדינה  פרקליט  למנות  בבקשה  המשפטים  שר 
למינוי זמני, בו יפה כוחו של השר לעשות כטוב בעיניו, במינוי 
שישה  של  ועדה  דרך  העובר   – מראש  מוגדר  תהליך  יש  קבוע 
המועמדים  להעברת  מוחלט  רוב  היועמ"ש  מחזיק  בה  חברים, 
הנחשקים בעיניו. היועמ"ש ניסה לתפוס את שני הציפורים יחד, 

למנוע מינוי קבוע בעידן אוחנה ולהכריח אותו לקבל את המינוי 
הזמני לפי הכתבה מראש, ונותר בלי אף ציפור ביד.  

מח"ש בכחש

לקונית לעמית חדד,  הודעה  ביום שני השבוע שלחה מח"ש 
עורך דינו של הנער יענקי רוזנברג, נער מיוחד שהוכה בליל ל"ג 
בעומר האחרון עד זוב דם באלימות גסה וברוטלית בידי קלגסים 

לבושים במדי משטרת ישראל.
ברור  תיעוד  אחרי  'חקירה',  ימי  ממאתיים  למעלה  אחרי 
משלל זוויות שהציג את האגרסיביות והברבריות של השוטרים, 
קבעה מח"ש כי "לאחר חקירת התיק, לרבות חקירת השוטרים 
את  להעביר  הראיות, החליטה מח"ש  חומר  ובחינת  המעורבים 
לקחים  הפקת  לצורך  במשטרה  משמעת  מחלקת  לבחינת  התיק 
צרכים  עם  אנשים  עם  במפגש  המשטרה  לטיפול  הנוגע  בכל 

מיוחדים".
אם למישהו במגזר החרדי עוד היה שריד של אמון במערכות 
לקבל  ובסיכוי  בהן  הקיימת  הפנימית  בביקורת  ואכיפתו,  החוק 
זו. חוקרי  הזויה  נכזבה בהודעה  ביום פקודה – היא  מהן הגנה 
מח"ש שותפים בהחלטתם לשפיכת דמו של יענקי, באמירותיהם 
אלה הם מגבים את השוטר הבא שיתעלל, יכה או ירמוס חרדי חף 

מפשע. אל תגידו שלא הזהרנו.

דמי חנוכה

כבר חשפנו באכסניא זו את האתגר הכלכלי שמציבה המערכת 
יעברו  הפוליטית בפני מדינת ישראל, כאשר החל משבוע הבא 
הסמכויות המלאות לניהול תקציב המדינה לידי החשב הכללי. 
דפסחא'  ה'קמחא  תקציבי  השנה  גם  צפויים  זו,  במסגרת 
שסוקר  כפי  לרש',  'לעג  בגדר  להיות  הכי  בלאו  המצומצמים 

בהרחבה ב'קו עיתונות' בשנים האחרונות.
"אנחנו הולכים להקיז דם לקראת פסח על מנת שיגדילו את 
מלכיאלי  ח"כ  הבטיח  נזקקות",  למשפחות  המזון  סלי  תקציב 
בפאנל מקצועי במסגרת ועידת קופות הצדקה, שנערך בהנחיית 
כותב השורות בשבוע שעבר. להבטחה הצטרפו ח"כ אורי מקלב 
שסיפר בהרחבה על תלאות הנציגות החרדית מול האוצר, וח"כ 
ישראל אייכלר שקרא ליו"ר הכנסת לחדש לאלתר את פעילותן 

של ועדת הרווחה והוועדה לפניות הציבור.
שבוע  את  לנצל  החרדים  הח"כים  ישכילו  ואכן  ולוואי 
חנוכה' למטרה  'דמי  ראוי  ולהעביר תקציב  הדמדומים האחרון 

מבורכת זו.
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היה  ולא  שלו  בניצחון  בטוח  היה  ביבי  "אם 
חושש מגדעון הוא לא היה רץ כל 
ערב מכנס בחירות לכנס בחירות", 
גדעון  מילים שאמר בכיר במחנה 

סער לכותב השורות. הוא טועה. 
בעיות  ועם  שבעים  בגיל 
ומחוץ,  מבית  וטרדות  משפטיות 
נתניהו הוא האדם היחיד במדינת 
מקום  משאיר  שלא  ישראל 
להיבחר  לרצונו  באשר  לספק 
במדינת  הממשלה  לראשות  שוב 
הרבה  זה  את  רוצה  הוא  ישראל. 
יותר מבני גנץ וחבורתו, הוא רוצה 
שרוצים  ממה  יותר  הרבה  זה  את 
הרעב  ביבי,  אצל  זה  ככה  אותו. 
ניתן  שלא  משהו  הוא  לשלטון 
להשביע. כשביבי מסתכל במראה 
משתקפת מולו דמותו של מושיע 
העם היהודי בארץ ישראל. הא ותו 

לא.
נתניהו  שתומכי  שנים  מזה 
נאלצו לראות אותו רק באמצעות 
הרשת הווירטואלית. שם הם צפו 
במסרים ושם הם גם הגיבו עליהם 
מסיבות  נתניהו.  אויבי  עם  ביחד 
מלהגיע  נמנע  הוא  ואחרות  כאלו 
בזה  ראה  הוא  ואירועים,  לכנסים 
יש  כנס  זמן. לשיטתו, בכל  בזבוז 
כמה  היותר  ולכל  עשרות  כמה 
לחשיפה  זוכים  הסרטונים  מאות, 
בכנסים  צורך  ואין  יותר  גבוהה 

ואירועים. כך נהג לאורך שנים. 
תומכיו  מתומכיו,  שמתרחק  מי 
מתרחקים ממנו. אין צורך שיערקו 
שהם  בזה  די  אחרת,  למפלגה 
בחופי  הבחירות  יום  את  מבלים 
הים ובמרכזי הקניות ולא מגיעים 
בסבב  שקרה  מה  זה  בקלפי.  זכותם  את  לממש 
הבחירות השני. אוהדי הימין ונתניהו לא התרשמו 
והתוצאה  זאב  זאב  ומקריאות  ההפחדה  ממסע 

בהתאם. 
שניים  רק  ישנם  בישראל  הפוליטית  במערכת 
מבלי  ועכשיו  כאן  פעולה  דפוס  לשנות  המסוגלים 
בקרב  נדירה  תכונה  זו  ודרעי.  נתניהו  למצמץ: 
הקשבה  מיכולת  בעיקר  נובעת  היא  פוליטיקאים, 
לצוות האסטרטגי ומהאומץ לקבל החלטות קשות 
בסבב  לנתניהו  שקרה  מה  וזה  תנועה  כדי  תוך 

הבחירות הנוכחי.
כשהוא  בית  חוג  אחר  בית  חוג  כנס,  אחר  כנס 
שיותר  כמה  ללחוץ   - האבטחה  למרות   - מקפיד 
ידיים ולהצטלם סלפי עם כמה שיותר אנשים. אין 
הוא  אירוע  ובכל  אירועים  מספר  ללא  ערב  כמעט 
ביבי  ערב.  לאותו  שלו  הראשון  שזה  כאילו  נראה 
בין  החיבור  נוצר  בו  ומהרגע  הוא  חד  והמיקרופון 
השניים, עבור הליכודניקים הזמן עוצר מלכת. בזמן 
שהנתניהו'ז רואים בהם אוסף ילידים הם רואים בו 

מלך.
מבין  ביבי  שניים.  חברו  הנוכחית  המערכת  אל 
טוב מאוד שהקרב אותו הוא מנהל בימים אלו זהו 
אך  הציבורי  מעמדו  על  כאן  נלחם  הוא  חייו.  קרב 

בעיקר על מעמדו המשפטי ועל חירותו. כל תוצאה 
היעלמותו  את  תזרז  רק  מוחץ  ניצחון  לא  שהיא 
הסדר  במסגרת  ובין  בכח  בין  הציבורית  מהזירה 

משפטי כזה או אחר. 
ביבי לא מסוגל מנטלית לחשוב על היום בו הוא 
שכדי  מבין  גם  הוא  ממשלה.  ראש  יהיה  לא  כבר 
לנצח את הבחירות הכלליות הוא חייב קודם לפרק 
יראה  סער  גדעון  המפלגה.  בתוך  התנגדות  קן  כל 
המקדימות  בבחירות  תמיכה  ב-30%  גם  הצלחה 
בליכוד, אבל מבחינת נתניהו אם חלילה יקרה הגרוע 
מכל ואחוז התמיכה בסער יגיע ליותר מכך, תתחזק 
הפוליטית  דרכו  לסוף  שלו  ההגעה  בדבר  הטענה 
וזה עשוי לשמש כדלק לקמפיין הבחירות של כחול 
לבן. כשלכל זה מוסיפים את הרעב התמידי לנצח, 

ההתנהלות שלו בפריימריז ברורה בהחלט.
טעה  אם  יגידו  ימים  טעה,  סער  במטה  הבכיר 

בגדול.

ההצגה הטובה בעיר
ושר  לממשלה  המשפטי  היועץ  מלחמות 
ביותר  הטובה  ההצגה  זו  אוחנה  אמיר  המשפטים 
בעיר. למעשה זו מערכה אחת מתוך הצגה שלימה 
הרשות  בין  הכוחות  מלחמת  את  בתוכה  המגלמת 
במעמדה  שהכרסום  המחוקקת,  לרשות  השופטת 
והנחיל  ייסד  אותו  השיפוטי  האקטיביזם  עם  החל 

נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק.  
חלומו של כל שר הוא להתוות מדיניות במשרד 
בקושי,  הולך  זה  המקרים  ברוב  מופקד.  הוא  עליו 
במבנה  שהושרש  הפקידים  שלטון  בגלל  בעיקר 
יועץ משפטי לעומתי  בו  השלטוני בישראל, מבנה 
על  הממונה  לשר  לחרב  יכול  ממשלתי  במשרד 

המשרד קדנציה שלימה.
לשר  יוני  חודש  בתחילת  שמונה  אוחנה  אמיר 
קיבל  שקד,  השרה  של  פיטוריה  לאחר  המשפטים 
היתה  הראשונה  ההחלטה  חשובות.  החלטות  שתי 
קודמתו  החלה  אותה  המהפכה  את  לעצור  לא 
בתפקיד, אחרי הכל שניהם שייכים לאותו צד במפה 

את  לספק  היתה  השניה  ההחלטה  הפוליטית. 
הסחורה למי שמינה אותו, החלטה 
ואמורה  פוליטית  בעיקר  שהיא 

להשתלם לו בעתיד.
בשמאל  וטובים  רבים  עבור 
הוא  אוחנה  אמיר  הישראלי, 
עורך  פוליטית.  טרגדיה  למעשה 
להיות  אמור  שהיה  מצליח  דין 
הישראלי  השמאל  לגאוות  מקור 
ימניות  נטיות  עם  כאיש  התגלה 
את  להרוס  המוכן  מסוכנות 
שלטון  ואת  המשפטית  המערכת 

החוק רק כדי להציל את פטרונו. 
פוסקות  הבלתי  ההתנגשויות 
המשפטי  היועץ  עם  אוחנה  של 
ועם  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
ניצן,  שי  היוצא  המדינה  פרקליט 
הבוס  את  לרצות  בעיקר  נועדו 
גם  הוא  הדרך  על  ואם  מבלפור 
בבייס  זכות  נקודות  מעט  ירוויח 
ובניצן  במנדלבליט  הרואה  הימני 

מארגני הפיכה שלטונית והיה זה שכרו.
מנדלבליט  אביחי  נפל  הזו  המלכודת  תוך  אל 
שהתגלה כעושי דברה של החונטה המשפטית, גם 
חרסינה.  בחנות  כפיל  להתנהל  אותו  מאלץ  כשזה 
ההזדמנות של אוחנה להתעמת אחד על אחד מול 
פרקליט  אחר  החיפוש  עם  מיד  הגיעה  מנדלבליט 
תפקידו  את  שסיים  ניצן  שי  במקום  חדש  מדינה 
חפץ  היה  שמנדלבליט  בעוד  החודש.  בתחילת 
בממשיך דרכו של ניצן, לאוחנה היו תכניות משלו 

ואלו של היועמ"ש כלל לא עניינו אותו. 
את  מאוד  טוב  מבין  עו"ד  היותו  מתוקף  אוחנה 
החשיבות שיש בתפקיד פרקליט המדינה ואינו נותן 
לרעשי הרקע בתקשורת להסיט אותו מהמסלול אותו 
המשפטים.  במשרד  דרכו  בתחילת  לעצמו  התווה 
שלו  החשובים  המבחנים  באחד  כעת  נמצא  הוא 
האם  לראות  ממתינים  וכולם  הפוליטית  ברמה 
בסיבוב הזה הוא יצליח לצאת כשידו על העליונה 
מול מסע הדה לגיטימציה הנעשה לו ע"י השופרות 
את  מופקד.  הוא  עליה  החונטה  של  הקבועים 
הזו מנדלבליט לא לקח בחשבון כשהציע  הנקודה 
לעניינים  המדינה  לפרקליט  המשנה  את  לתפקיד 
מנותק  "אביחי  למברגר.  )מומי(  שלמה  פליליים, 
מהמציאות", אמר בכיר במערכת הפוליטית לכותב 
השורות. "הוא בגד במי שמינה אותו ועכשיו הוא 
רק יכול לחלום שלהמלצה שלו יהיה משקל, כל מי 

שהוא יציע לא ימונה", הוסיף אותו בכיר.  
מנדלבליט שלא אהב את העצמאות שגילה השר 
גינזברג  ארי  בן  באורלי  שלו  הבחירה  ואת  אוחנה 
התנועה  ע"י  בעניין  שהוגשה  העתירה  ולאחר 
כותב:  הוא  בו  מכתב  שיגר  השלטון,  לאיכות 
מאפיינים  בעלת  היא  המדינה  פרקליט  "משרת 
פרקליטות  בראש  שעומד  במי  מדובר  מיוחדים. 
המדינה, אשר משמש כאחד מראשי מערכת אכיפת 
המשפטי  ליועץ  רק  שני  הכללית,  והתביעה  החוק 
פרקליט  ממונה  תפקידו,  במסגרת  לממשלה. 
ומחלקות  המחוז  פרקליטויות  כלל  על  המדינה 
פרקליטות המדינה, והוא מתווה מדיניות משפטית 
היועץ  להנחיות  בכפוף  החוק  אכיפת  בתחום 
של  המיוחדים  המאפיינים  לממשלה.  המשפטי 

מצודת זאב זאב 

בגיל שבעים ועם בעיות 
משפטיות וטרדות מבית 
ומחוץ, נתניהו הוא 
האדם היחיד במדינת 
ישראל שלא משאיר 
מקום לספק באשר 
לרצונו להיבחר שוב 
לראשות הממשלה 
במדינת ישראל. הוא 
רוצה את זה הרבה יותר 
מבני גנץ וחבורתו, הוא 
רוצה את זה הרבה יותר 
ממה שרוצים אותו. 
ככה זה אצל ביבי, הרעב 
לשלטון הוא משהו שלא 
ניתן להשביע

גואל ועקנין

מי ימונה לשר. 
השר אריה דרעי 
| צילום: דוברות 
הכנסת
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משרה זו, בדגש על תחום אכיפת החוק, באים לידי 
ביטוי גם בדרך המינוי לה, שנקבעה באופן שיש בו 
כדי להבטיח את העצמאות המקצועית של פרקליט 
המדינה ואת אי-תלותו ברשויות השלטון להן הוא 
בהחלטת  נקבע  לכך,  בהתאם  סף.  כשומר  משמש 
המינוי  כי   29.7.2007 מיום   1585 מס'  הממשלה 
ועדת  באמצעות  יעשה  המדינה  פרקליט  למשרת 
המשפטי  היועץ  עומד  שבראשה  מיוחדת,  איתור 

לממשלה".
ישנו מסר אחד שמנדלבליט  הזה  הקצר  בטקסט 
נקודה.  הבית.  בעל  אני  פעמים.  שלוש  עליו  חוזר 
מתווה  הוא  ליועמ"ש,  רק  שני  הינו  הפרקליט 
והוא  היועץ  להנחיות  בכפוף  משפטית  מדיניות 
בראשות  מיוחדת  איתור  ועדת  ע"י  רק  ימונה 
מה  לשר  אומר  היועץ  אחרות,  במילים  היועמ"ש. 
לילוד אשה בינינו. לסיום כותב היועמ"ש: "מינוי זה 
חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות ולפיכך קיימת 
"מתחם  המילים  צמדי  באישורו".  מניעה משפטית 
הסבירות" ו"מניעה משפטית" הולכים להיתקע כאן 
הרבה אחרי שמנדלבליט יפנה את מקומו אבל את 

השר אוחנה הם לא מעניינים.
לאיכות  התנועה  על  נשען  שהיועמ"ש  בזמן 
השלטון, לשר יש את התנועה למשילות ודמוקרטיה 
שעמדת  הסוברת  דעת  חוות  אליו  שיגרה  שאף 
נמצא בסמכות  וכי המינוי  היועמ"ש מנוגדת לחוק 

השר בלבד.
נשען  עליו  המשפטי  הבסיס  מה  ברור  "לא 
היועץ מנדלבליט בניסיונו להפקיע סמכות שניתנה 
ציבור  נבחר  הינו  המשפטים  שר  לשר.  במפורש 
בחוק  הקבועה  החוקית  לסמכותו  בהתאם  שפועל 
יסוד הממשלה ובחוק המינויים וגם אם העניין יגיע 

לבג"ץ יש לדחות את העותרים על הסף".
פינג פונג אינסופי יש כאן. לשר אוחנה יש חברי 
מרכז ובוס שרוצים לראות אותו מפרק אחת ולתמיד 
את  יש  מנדלבליט  ליועץ  הפרקליטות.  שלטון  את 
לראות  ורוצה  הצוואר  על  לו  שיושבת  החונטה 
ממשלה  ראש  שמחסל  מהימין  הכיפה  חובש  את 
את  תמחק  אחרת  תוצאה  שכל  בידיעה  מהימין, 

החלום על מינוי בבית המשפט העליון.
שם המשחק הוא מי ימצמץ ראשון. 

פניה חדה ימינה
יקימו  ציונים  "שלושה  פעם:  אמר  אשכול  לוי 
אנשי  של  הבעיה  תמצית  זו  מפלגות".  ארבע 
האחרונה  שבכנסת  העובדה  הימין.  ומפלגות 
הושבעו רק חמשה חברים ממפלגת הציונות הדתית 
בעוד שכארבעה מנדטים נזרקו לפח מספרת את כל 

הסיפור של הקבוצה הזו.
בשיחה  אומר  הדתית  בציונות  בכיר  גורם 
אינו  פרץ  כולם טענו שרפי  "בתחילת הדרך  איתי: 
פוליטיקאי, כיום התברר שהוא פוליטיקאי אך מהזן 
הנחות". פרץ שחווה סוג של הדחה בסבב הבחירות 
השני, כזה שנוהל לפרטי פרטים מאחורי גבו והביא 
להצבת חברת הכנסת איילת שקד במקום הראשון, 
החליט הפעם שהוא עושה מעשה וחותם על ריצה 
סבב  בין  שנבגד  גביר,  בן  איתמר  עם  משותפת 

הבחירות הראשון לשני.
חה"כ  שליחת  בעצם  היה  הסיפור  של  תחילתו 
בציונות  מלא  לאיחוד  אופציה  לבדוק  יוגב  מוטי 
האיחוד  את  הראשון  בשלב  שיכלול  כזה  הדתית, 
הלאומי ואולי גם את ימינה ורק בסופו של תהליך 
גם את עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר. בסיס הרעיון 
היה שכאשר כולם מגובשים, המחיר לבן גביר יהיה 
זול יחסית לשאר הקבוצה. יוגב שהחל בבדיקות לא 
ידע שמאחורי גבו ממש מתנהל דין ודברים בין רפי 
פרץ לבין איתמר בן גביר ואף הגיב בהלם מוחלט 

כששמע על כך באמצעות כלי התקשורת.
ידוע  יוגב  חדשה.  לא  לפרץ  יוגב  בין  האיבה 
ביחסיו עם ראשי מפלגות הימין, גם מערכת היחסים 
שלו עם בנט ושקד לא היתה סוגה בשושנים. יוגב 
שהגיע למקום הראשון בפריימריז לא באמת מבין 
איך זה שפרץ עקף אותו מימין וההערכה היא שהוא 

יעשה הכל כדי לנפנף את פרץ מהרשימה.
מבחינת בן גביר הדברים הרבה פחות מסובכים. 
הבחירות  סבב  לאחר  שקיבלתי  היחס  "למרות 
הראשון והעובדה שעוצמה נזרקה לכלבים, הנחתי 
הכל מאחוריי ואני מעוניין בחיבור הגדול ביותר וזה 
כולל גם את בצלאל סמוטריץ' והאיחוד הלאומי", 
אומר בן גביר בשיחה עם כותב השורות. "ביקשנו 
לא  בצלאל  של  מקומו  מהרשימה,  שליש  להיות 
בן  מוסיף  ובמעמדו",  יישאר בתפקידו  והוא  ייפגע 

גביר.
לא  פרץ  רפי  אם  כי  טוען  יהודית  בעוצמה  בכיר 
יימחק  הוא  מהסיכומים  בו  ויחזור  בלחצים  יעמוד 
מהזירה הפוליטית וגם מפלגת הבית היהודי תימחק.

מעריכים  הדתית  בציונות  בכירים  גורמים 
זה  כי  ושקד  בנט  עם  חיבור  מעדיף  שסמוטריץ' 
מוציא אותו מנישת ימין קיצוני והופך אותו לימין 
מרכז, אך הבעיה שלו כרגע זו העובדה שכל הקשר 
שלו לימינה זה רק דרך איילת שקד ואילו נפתלי בנט 
ולאור  שכזה  מוקדם  בשלב  עליו  לשמוע  מוכן  לא 

הפערים בין השניים.
יש רק דבר אחד שעל אנשי מפלגות הימין לקחת 
בחשבון. הפוליטיקה של הציונות הדתית זוכה אצל 
יודע שיש לו את  נתניהו לאפס הערכה. הוא תמיד 
באמצעות  ולהגיע  הראש  מעל  להם  ללכת  היכולת 

כדי  הציבור  מנהיגי  אל  ואחרים  כאלו  שליחים 
לרדת  לפוליטיקאים  שיגרמו 

מהעצים עליהם טיפסו.

חלוקת תיקים
לבצע  החליט  הממשלה  ראש 
סוף  לקראת  תיקים  חלוקת  סבב 
השנה האזרחית ולאחר הפריימריז 
צורך  לו  אין  מפלגתו.  בתוך 
לבצע  שעלולים  בממורמרים 
מפזר  והוא  סער  למחנה  עריקה 
רמזים על דמויות שעשויות לקבל 
תיק ביצועי מיד לאחר הפריימריז.

אל הסבב הזה מעוניינת להיכנס 
סיעת ש"ס. אין זכויות בלי חובות, 
ואחרי נאמנות ארוכה כלפי נתניהו 
חלוקת  במבנה  השינוי  ולאור 
לקבל  במפלגה  דורשים  התיקים, 
החקלאות  משרדי  את  לידיהם 

והרווחה.
אומר  דרעי  השר  בלשכת  בכיר 
כי על תיק הרווחה הם לא יוותרו. 
מתוקף היותה המפלגה החברתית 
והעובדה  בקואליציה,  היחידה 
בטיפול  הנמצאים  שהנושאים 
האג'נדה  את  תואמים  המשרד 
החברתית של המפלגה, מן הראוי 

שהיא תהיה זו שתחזיק בו.
כפי המסתמן, הבעיה של דרעי 
התיקים,  את  להשיג  תהיה  לא 
נתניהו חפץ לתחזק את הברית עם 
בהחלטה  יהיה  שלו  הקושי  דרעי, 
מי יהיה זה שימונה לשר במשרדים 

הללו.
אם את תיק הרווחה עוד יש סיכוי שהוא ישאיר 
כדי לטפל מקרוב בענייני המשרד הבוערים,  אצלו 
נתון  עצמו  את  למצוא  עלול  הוא  הנותר  בתיק 
הקרוב  וקנין  יצחק  לסיעה.  חבריו  מצד  ללחצים 
לתחום החקלאות עשוי לדרוש את התיק לעצמו גם 
ויתור על תיק הדתות, אך הוא לא בן יחיד  במחיר 
וישנה הערכה שגם יו"ר הסיעה חה"כ יואב בן צור 
מועצת  חבר  של  ביתו  דרך  לחצים  להפעיל  ינסה 
לשדרג  כדי  שליט"א  בעדני  הגר"ש  התורה  חכמי 
את מעמדו במפלגה מתוך תפיסה שמי שיהיה שר 
הבאה  בממשלה  גם  שר  יהיה  המעבר,  בממשלת 

במידה וש"ס תהיה חברה בה.

 משתמש בנשק שעומד לרשותו. נתניהו בסיור בגבול הצפון עם הרמטכ"ל אביב כוכבי | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ 

כפי המסתמן, הבעיה 
של דרעי לא תהיה 

להשיג את התיקים, 
נתניהו חפץ לתחזק את 
הברית עם דרעי, הקושי 

שלו יהיה בהחלטה מי 
יהיה זה שימונה לשר 

במשרדים הללו.
אם את תיק הרווחה 

עוד יש סיכוי שהוא 
ישאיר אצלו כדי לטפל 

מקרוב בענייני המשרד 
הבוערים, בתיק הנותר 

הוא עלול למצוא את 
עצמו נתון ללחצים מצד 

חבריו לסיעה
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שעת המבחן

היה ז קשה  המציאות.  כורח  היה  ה 
זה. אלמנטים של הפתעה  לחזות את 
האיחוד  הסכם  בזה.  כרוכים  היו 
בשורה  הוא  לבן-גביר  פרץ  רפי  בין 
הבלוק  טובת  שיקולי  הימין.  למחנה 
בעורקיהם  שזרם  הרע  הדם  על  גברו 

של השניים.
עבור רפי פרץ היתה זו משימת הצלת חיים 
הצעד  את  להעריך  צריך  זאת  ובכל  פוליטית, 
כך  כל  משמעותית  בחירות  מערכת  נקט.  שבו 
בגלל  רק  לרעה  שתוכרע  אסור  כולנו,  עבור 

בזבוז קולות שיכול להימנע.
על  שנשענת  תזה  לציין  מעניין  זו  בנקודה 
פרץ  בין  הידיים  לחיצת  מאחורי  מוצק.  מידע 
לבן גביר, עומד לא אחר משר הביטחון הטרי 
נפתלי בנט, שחילץ את חושיו הפוליטיים בכדי 
הבית  אל  שקד  איילת  של  חזרתה  את  לטרפד 

אותו נטשו יחדיו.
הימנית- המפלגה  של  הנוכחית  היו"רית 

בעת  הפוליטית  דרכה  את  גיששה  חילונית, 
האחרונה ולטשה עין למנהיגות הבית היהודי. 
התחבורה  שר  היה  למהלכים,  שלה  הפרטנר 
שנפרד מתדמית הסמן הקיצון, לטובת חזות של 
יסודית  עבודה  שעושה  משופשף  פוליטיקאי 

במשרדו.
מחשבות לחוד ומעשים לחוד. בעוד השניים 
דהרו לכיוון הדחת פרץ מהנהגת הבית היהודי 
שתכליתן  פנימיים  פריימריז  כך  לשם  וקידמו 
החלפתו בשרת המשפטים לשעבר, כשבמקביל 
בחנו אופציות אחרות כדי להיפטר ממנו, פרץ 
אומץ  הפגין  ולראשונה  עשתונות  איבד  לא 

פוליטי שנדיר היה למצוא בו. 
בעבודה  סמוטריץ'.  בבצלאל  תקנאו  אל 
עלו  ארוכים  חודשים  שנמשכה  מאומצת 
מניותיו הפוליטיות במגזר שממנו בא ומחוצה 
לו. לאט ובבטחה, הסתמן הפוליטיקאי הצעיר 
וצובר  פסגה  אחר  פסגה  שכובש  כטאלנט 

הישגים בתחומים שבהם נוגע.
הבחירות  שבמערכת  מאליו  התבקש  כמעט 
את  שיוביל  מי  סמוטריץ'  זה  יהיה  הצפויה, 
שבידיו  העוצמה  דתית.  הימנית  המפלגה 
והחולשה שהתגלתה אצל מנהיג 'הבית היהודי' 
לטובת  הכף  את  הטו  כמו  רבים,  בנושאים 

המיניסטר החדש שחתום על רפורמות  חשובות 
בתחבורה, אותם ביצע בחודשים הבודדים מאז 

דרך לראשונה בלשכתו.
בנסיבות הללו, בלתי אפשרי מבחינתו להגיש 
בין  האיחוד  הסכם  בעיניו,  השנייה.  הלחי  את 
הטילו  מכבר  לא  שעד  ופרץ  בן-גביר  הניצים 
הפכו  ופתאום  השני  על  האחד  רפש  ערימות 
לשותפים, זהו מעשה בגידה שקשה לו להשלים 

איתה.
ניתן להניח שזו העילה להיעלמותו מהרדאר. 
הברית  בני  של  המוקדמות  לציפיות  בניגוד 
על  לעלות  ממהר  אינו  סמוטריץ'  החדשים, 

העגלה שרתמו מימינו ומשמאלו.
האיחוד  יו"ר  של  מסביבתו  שנשמע  האיום 
לאפיקים  לפנות  ייאלץ  הוא  לפיו  הלאומי, 
בסבירות  עשוי  החדש,  לימין  ולחבור  אחרים 
אך  החדש,  הפוליטי  הקשר  את  לפרום  גבוהה 

במקביל להבטיח את כישלון הימין בבחירות.
בימים  מתרחשים  היו  הללו  הקרבות  אילו 
כתיקונם, יכולנו להשקיף מהצד ולחכך ידיים. 
משחקי אגו וכיפופי ידיים במגרש הפוליטי הן 
חלק אינטגראלי מהמערכת הזו והן שמפרנסות 
עמודי  בלעדיהם,  בעטים.  המושכים  אותנו, 
העיתונים היו ריקים ולכן חייבים שיצוצו כאלו 

מפעם לפעם.
לנסות  מהמפלגות  אחת  לכל  הזמן  לא  זה 
לשפר עמדות ולהרוויח עוד משהו, גם אם כל 
אחד בטוח שזה צודק ומגיע לו. צו השעה הוא 
לגלות אחריות וללכת שוב ביחד. נכון, אף אחת 
בידה.  תאוותה  מלוא  עם  תצא  לא  מהמפלגות 
פשרות  שדורש  פוליטי,  מו"מ  של  טיבו  זה 

והסכמות.
אני  לא  קראתם,  אותו  האחרון  הקטע  על 
חתום. מי שכתב את השורות הללו הוא מיודענו 
בצלאל סמוטריץ', בעיצומו של המשבר החריף 
הרשימות  הגשת  טרום  הדתי-לאומי,  בימין 

בבחירות האחרונות.
אגדה עתיקה מספרת על צדיק שלפתחו הגיע 
בפיו  הרעה.  אליו  שכלתה  ורצוץ  שבור  אדם 
בהפתעה.  עליו  נחת  מכל  הגרוע  ואנחה.  יגון 
את  לעודד  בכדי  הצדיק  הקדיש  ארוכה  שעה 
רוחו ולנחמו. "אין רע יורד מלמעלה", הסביר 
אמונה  בו  שהפיחו  תקווה  דברי  בו  ונסך  לו 

וביטחון.
ככלות הצדיק מלדבר על ליבו של התלמיד 
ההודעה  קשה.  בשורה  אליו  הגיע  העצוב, 
התעלף  והוא  ליבו  את  ריסקה  לרב  שנמסרה 
תלמידו  הביע  הצדיק,  משהתעורר  במקום. 
עליהם  הדברים  שלמרות  ייתכן  כיצד  תמיהה 

הוא מטיף, ברגע האמת נעלמת האמונה.
תקופה  לפני  רק  היקר,  בצלאל  ולענייננו: 
כל  את  הודף  "אני  גלי  בריש  טענת  קצרה 
)ותאמינו  שלי  המפלגה  פעילי  של  הלחצים 
בפתיחת  לדון  ומסרב  כאלה(  הרבה  שיש  לי 
ההסכם. עכשיו לא זמן להיות צודק. עכשיו זמן 
להיות חכם, לגלות אחריות ולהתאחד, גם אם 
זו שעת המבחן  ויתור מסויים". ובכן,  יש בכך 

שלך. 

 כנופיית החוק
שבעיני  נוספת  תזכורת  קיבלנו  השבוע 
באורח  מותר.  דמנו  החוק,  אכיפת  מערכת 
בגין  שנפתחה  מח"ש  חקירת  מפתיע,  שאינו 
משוטרים  רוזנברג  יענקי  שספג  קשה  אלימות 
בישראל,  זעזוע  עורר  האירוע  ותיעוד  אלימים 
נסגר בקול ענות חלושה בגלל "היעדר ראיות".

מאז פרצה הסערה הציבורית סביב התקרית 
או  בשתיקה  במשטרה  התעטפו  החמורה, 
לחלופין סיפקו הצהרות מתגוננות וטענות כזב 

אודות הנער שנפל קורבן להתעללות מחרידה.
על  אחריות  וליטול  רגישות  לגלות  במקום 
מפקדיהם  השוטרים,  של  אגרסיבית  התנהלות 
העדיפו לתת להם גב ובכך לעודד שימוש לרעה 

בכוח העצום שניתן בידם. 
בכל ההודעות והתגובות לתקשורת מאז ל"ג 
בעומר אשתקד, המשטרה הדהדה את הנרטיב 
התנהגו  והשוטרים  שתקף  זה  הוא  הנער  לפיו 
כמצופה מהם. הרושם שנוצר הוא שהעם כולו 
על  זעם  בחמת  שהתנפלו  והשוטרים  טועה 

הנער, הם התנהגו למופת. 
כלפי  וטענה  ביקורת  כל  לקבל  מסרבים  הם 
וכמובן  השערורייתית  השוטרים  התנהלות 
שכזו  נימה  להזכיר  או  מלהתנצל  נמנעים 
כשורה  הכל  מבחינתם  שמעבירים.  במסרים 
בהתנפלות  פגם  כל  אין  מטומטמים.  וכולנו 

מאחוריהם  ניצבת  המערכת  המג"בניקים, 
במלוא העוצמה.

ברורה:  ונותרה  היתה  שלהם  המטרה 
נעים  הלא  הסיפור  את  שניתן  ככל  להשתיק 
מבחינתם, שמוצג על ידם כגבורה עילאית של 
השוטרים בשטח, עד כי לא אתפלא אם יעניקו 
לאור  וקידום  הוקרה  תעודת  שוטרים  לאותם 

"הצלחתם המרשימה".
למען השגת מטרתם הם לא בחלו באמצעים. 
סיפרו לנו שנפגשו עם אנשי שיח סוד. הזכירו 
לנו שעשו טובה ואבטחו את ההילולא במירון. 
היינו  לא  שאנחנו  לנו  הסבירו  באמת.  תודה 
שיש  טענו  לדבר.  לנו  אסור  ולכן  בסיטואציה 
דברים שלא ראינו. הכל הם עשו בכדי להרחיק 

עצמם משמץ של ביקורת ולטפוח על שכמם.
כל  ישראל  התקבלה ממשטרת  לא  היום  עד 
הקשות  התחושות  עם  הזדהות  או  צער  הבעת 
של יענקי רוזנברג, שהצטרפו להרגשה הכללית 
שקיימת במגזר החרדי של זלזול מכוון בציבור 
שלם בישראל שנתון למרמס במדינת היהודים.

שוטר  בין  במפגש  נתקל  פעם  שאי  מי  כל 
כחול מדים לאזרח חרדי בישראל, יכול להעיד 
על יחס לא הוגן מצד השוטר. על בשרי חוויתי 
צעירים  ידי  על  בעבריינות  שגובלת  התנהגות 
אנוש  צלם  לעיתים  מאבדים  אשר  מדים,  עוטי 

באינטראקציה עם חרדים.
כולם.  את  להאשים  מעדיפים  במשטרה 
בהם  הציבור  אמון  היעדר  את  לתלות  בוחרים 
לא  פעם  שאף  ובתקציבים  האנושי  בחומר 
מספיקים. במסגרת המדיניות התמוהה שלהם, 

החרדי תמיד אשם גם אם ברור שהוא הקורבן.
כשהגוף  שבעתיים,  גובר  האמון  אובדן 
ולעקור  כאלו  במחדלים  לטפל  שאחראי 
תלונות  מטאטא  מהמשטרה,  בזויות  תופעות 
חמורות כלפי שוטרים ומצדיק בפעם המי יודע 

כמה את המיתוס הגרוע שדבק בו. 
שיפקח  חיצוני  גוף  הקמת  לדרוש  העת  זו 
וייתן  שוטרים  לחקירות  במחלקה  הנעשה  על 
תשובות ברורות לשאלה מדוע מרבית התלונות 

במח"ש מסתיימות בלא כלום.

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il
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שאלתו  ידועה 
הבית  של  המפורסמת 
מדליקים  "מדוע  יוסף: 
נרות חנוכה שמונה ימים. הרי הנס 
ביום  כי  בלבד,  ימים  שבעה  היה 
מספיקה  בכמות  שמן  היה  הראשון 

להדלקת המנורה"?
אחד התירוצים המפורסמים הוא, 
שהיום הראשון הוא הודאה על פלא 
דלק  השמן  שפך  זה  עצמו.  הטבע 
ביום הראשון, גם זה נס! כי באמת 
הבריאה  של  הטבעי  המהלך  גם 
ההרגל  שמחמת  אלא  פלאי  הוא 
לפלאי  לב  שמים  לא  וההתמדה 
הטבע, ולכן עושה הקב"ה מדי פעם 
להזכיר  כדי  טבעיים   – על  ניסים 
הברואים,  לכל  ומנהיג  בורא  שיש 
ואנו נודה גם על הטבע. אין מקום 
להודות דווקא על ניסים, גם הטבע 
וידלוק  לשמן  שאמר  מי  נס.  הוא 

יאמר לחומץ וידלוק.
ידועים דברי הרמב"ן בסוף פרשת 
הניסים  "מן  י"ב(:  י"ג,  )שמות  בא 
מודה  אדם  המפורסמים  הגדולים 
בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה 
בתורת  חלק  לאדם  שאין  כולה. 
משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו 
בהם  אין  ניסים,  שכולם  ומקרינו 

טבע ומנהגו של עולם".
שזמן  יהודי  על  סיפור  שמעתי 
כשהוא  למיטתו  רתוק  היה  רב 
ל"ע.  ונוראה,  קשה  ממחלה  סובל 
בין שהות בבתי רפואה שונים לבין 
יקרות  תרופות  להשיג  התרוצצות 
ראש  של  לשלומו  כולם  דאגו 

המשפחה והעתירו בעדו.
בני   – הקרובים  החברים  גם 
חוליו  בתקופת  חלק  לקחו  חבורתו 
הממושך. חלק מהם נסעו למקומות 
להזכיר  הצדיקים  ובתי  הקדושים 
היו  מהם  חלק  בתפילות.  ולהעתיר 
ומגוונים  שונים  בבירורים  עסוקים 
מקצוע  ואנשי  הרפואה  עסקני  אצל 
מהם  חלק  העולם.  ברחבי  רבים 
ממש  של  בעזרה  ידיים  הושיטו 
לאישה  לסייע   – החולה  של  בביתו 
בכל  החסר  את  ולמלאות  ולילדים 
את  סעדו  מהם  וחלק  שאפשר,  מה 
בגופם  חולים  ביקור  במצות  ידידם 
מסבלו  להקל  ובממונם  ובנפשם 
ולשמח את לבו וגופו הרצוץ. וב"ה 

זכה האיש והחלים.
ביתו  בני  הכינו  החלמתו  לאחר 
הפלא  מה  מפוארת.  הודאה  סעודת 
שבשעת הסעודה הגדולה - סעודת 
ששם  על  ולהלל  להודות  ההודאה 
נפשו בחיים ויצא מכלל סכנה, בני 
ממש,  הבית  כבני  הרגישו  החבורה 
לסעוד ולשמוח ולשיר ולרנן במשך 
כל הלילה על כל החסדים והניסים 
והנפלאות שנעשו לחברם, ולהרגיש 

כאילו הם בעצמם נרפאו וניצלו.
מליל  עבר  חלף  ימים  שבוע 
הסעודה הגדולה, והנה שוב מוצאים 
סביב  מסובים  עצמם  את  החברים 
מזה  יותר   – ומפואר  ערוך  שולחן 
של השבוע הקודם, והפעם להזמנת 
חבר אחר, כשאין איש מבני החבורה 

היודע לשם מה הוזמנו לסעודה זו.
הסיבה  מה   – פליאתם  לנוכח 
למסיבה? זירזם החבר ליטול ידיים 

בעיצומה  ורק  בסעודה,  ולפתוח 
אכן  החברים  הדבר.  להם  יוברר 
ומשקאות  במאכלים  לבם  היטיבו 
בעל  נעמד  ואז  ויקרים,  משובחים 
הבית ופתח את פיו בחכמה: "שמעו 
אהובים  וידידים  חברים  רבותי,  נא 
הזה,  בזמן  שבוע  לפני  ונחמדים: 
לשמוח  חברנו  בבית  היינו  מסובים 
אתו על חסדיו שזכה לצאת מאפלה 
הקשה.  ממחלתו  בהתרפאו  לאורה 
חברנו  אם  ומה   – לבי  נשאני  והנה 
זמן  והתייסר  סבל  ל"ע  אשר  הזה, 
רב בייסורים קשים ומרים, ותקופה 
ארוכה היה מפרפר בין החיים למוות 
מאוד,  גדולות  ובחרדות  רב  בצער 
מיד  לו,  והוטב  נתרפא  רק  כאשר 
הודאה'  'סעודת  ועורך  הוא  שמח 
לא  שכלל   – אני  ומפוארת,  גדולה 
התייסרתי,  לא  סבלתי,  לא  נחליתי, 
הטלטלתי  לא  מאומה,  לי  כאב  לא 
ממקום  ולילה  יומם  ביתי  בני  עם 
קשים,  ונדודים  בתלאות  למקום 
רמ"ח  כל   – היום  ועד  מעודי  אלא 
שקיבלתי   גידי  שס"ה  וכל  איברי 
ופועלים  ושלמים  מהבורא, בריאים 
ולילה,  יום  ביותר,  הטוב  הצד  על 
עולם  רואות  ועיניי  רבות,  שנים 
 – כראוי  שומעות  ואוזניי  נפלא, 
מחויב  שאני  וכמה  כמה  אחת  על 
הבורא  את  ולשבח  ולהלל  להודות 
נתן  ולא  בחיים  נפשי  ששם  על 
צער  משום  יודע  ואיני  רגלי,  למוט 
אתכם  זימנתי  כך  משום  וייסורים! 

לסעודת הודאה.
להודות  נקבעו  החנוכה  ימי 
ולהלל לה' על הניסים ועל הנפלאות 
שעשה עמנו בימים ההם בזמן הזה. 
"ועל  בתפילת  אומרים  אנו  וכך 
הניסים" – "וקבעו שמונת ימי חנוכה 
אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". 
וההודאה  ההלל  כי  לב,  לשים  ויש 
ניסים  לגבי  רק  לא  כוחם  יפה   –
לשנים  אחת  המתרחשים  "גדולים" 
רבות, אלא גם על ניסיך שבכל יום 
– ניסים "קטנים" שאין איש שם על 
הבורא.  וגדולת  נפלאות  להכיר  לב 
מן הראוי לעצור ולהתבונן ולהודות 
לה' על כל החסד שעושה עמנו בכל 

יום ובכל עת ובכל שעה.
כך פותח ה'בית אהרן' את 'מסכת 
חנוכה  נר  הדלקת  "אחר  חנוכה': 
זי"ע(  מקרלין  אהרן  )רבי  אמר 
האלו,  קדושים  לימים  כשמגיעים 
שהחיינו  מאוד  לשמוח  צריכים 
להשי"ת  להודות  וצריך  וקיימנו, 
פשוט עבור החיים שיקר מאוד אצל 

כל אדם, השם נפשנו בחיים..."
בימי חנוכה אלו נזכור להודות גם 
על יום הראשון של חנוכה – הטבע 
– הניסים , הנפלאות והטובות שבכל 

יום עמנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

על ניסיך שבכל 
יום עמנו

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



מדת הבטחון 
וחובת ההשתדלות

וַיְִהי ִמֵּקץ ׁשְנָתַיִם יִָמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם )מא, א(
יוסף היה מופלג בבטחונו בה'

שפרעה  ביאר,  הקדוש  החיים"  ה"אור 
הזה,  החלום  את  בתמידות  ימים  שנתיים  חולם  היה 
אלא שהיה שוכחו, ולסוף שנתיים ימים חלם שוב את 

החלום, וזכרו.
מדוע שכח פרעה את חלומו במשך שנתיים? 

"ִּכי  יד(:  מ,  )שם  המשקים  לשר  יוסף  ואמר  מאחר 
ִאם זְכְַרּתַנִי... וְִהזְַּכְרּתַנִי". יוסף הצדיק היה בעל מדרגה 
זו משר המשקים  ובבקשתו  גבוהה מאד בבטחון בה', 
היה שמץ של פגם במדת הביטחון, על פי מדרגתו. על 
כן נגזר עליו לשבת בבית האסורים עוד שנתיים ימים, 

כנגד אותן שתי מילים.
בפסוק בתהלים )נ, ג( נאמר: "ּוְסִביָביו נִׂשְֲעָרה ְמאֹד", 
ודרשו על כך חז"ל )יבמות קכא ע"ב(: מלמד שהקב"ה 

מדקדק עם חסידיו כחוט השערה.
יוסף הצדיק, בדרגתו הגבוהה, לא היה צריך לבקש 
עזרתו וטובתו של אף אדם, אלא לשים מבטחו אך ורק 

בה'.
היה  המשקים,  שר  את  פרעה  שהחזיר  יום  באותו 
יוסף צריך לצאת מבית האסורים, ולשם כך נכנס שר 
המשקים לבית הסוהר, כדי שיחלום חלום ויוסף יפתור 
בפני  יוסף  את  יזכיר  המשקים  שר  בצאת  ומיד  אותו, 

פרעה, ויצא יוסף לחופשי.
במדרש )בראשית רבה פט, ג( דרשו רבותינו: "'ַאׁשְֵרי 
יוסף.  זה  ִמְבַטחֹו' )תהלים מ, ה( -  ה'  ֲאׁשֶר ׂשָם  ַהֶּגֶבר 
ידי שאמר לשר המשקים  'ולא פנה אל רהבים' - על 

זכרתני והזכרתני, נתוסף לו שתי שנים". 
יוסף הצדיק היה מופלג בביטחונו בה'. במשך עשר 
שנים ישב בבית האסורים, בודד ונשכח מלב, אך קיבל 
על עצמו שלא לבקש עזרה משום אדם בעולם, שהרי 
הכל מאת הבורא יתברך, "ִּבְלּתִי ַלה' לְַבּדֹו". רק הבורא 

יכול לסייע לו ולהצילו.
אילו היה יוסף רוצה, יכול היה לבקש טובה מאנשים, 
שהרי מצא חן בעיני כולם ואהבוהו, שנאמר: "וַּיִּתֵן ִחּנֹו 
ְּבֵעינֵי ׂשַר ֵּבית ַהּסַֹהר )לא, כא(. יכול היה יוסף לספר את 
אשר אירע לו: "גֻּנֹב ּגַֻּנְבּתִי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים". יכול היה 
אבותיו, שהיו  ומי  הוא  מי  ולספר  על עצמו,  להמליץ 

מפורסמים בכל העולם. 
מי לא שמע על אב-סבו, אברהם אבינו, שזעזע את 
ואברהם  כל העולם. כל העולם כולו היה מעבר אחד 
"העברי".  אברהם  נקרא  לכן  אחד,  מעבר  אבינו 
העולם  אומות  ביקשו  הגדולה  אמונתו  את  ובראותם 
להמליכו עליהם, ככתוב )שם יד, יז(: "אל עמק שווה 
הוא עמק המלך", מלמד שכל המלכים הושוו ביניהם, 
להמליך את אברהם אבינו על כל העולם, ואפילו אלוה 
רצו לעשותו. בנות מלכים היו מוכנות לעזוב את בית 

המלכות, ולהיות משרתות בבית אברהם אבינו.
מדוע לא אמר על כך יוסף הצדיק אף מילה? 

אני מקבל  גוזר  יוסף הצדיק אמר: מה שהקב"ה  כי 
החיים,  כל  פה  שאשאר  רוצה  הקב"ה  אם  באהבה. 
בלי  גם  אצא  אזי  שאצא,  רוצה  הקב"ה  אם  אשאר. 

"טובות" של שום אדם.

התפלל שיישכח מלבו

במשך  יוסף  של  הגבוהה  דרגתו  היתה  וכזו  ומאחר 
משר  ביקש  מדוע  פתאום?  אירע  מה  שנים,  עשר 
פרעה,  לפני  שיזכירנו  חלומו,  פתרון  לאחר  המשקים, 
ולא זו בלבד אלא חזר פעמיים על הבקשה - "זכרתני 

והזכרתני"?
יוסף  חשב  החלומות  פתרון  שלאחר  לתרץ,  ניתן 
הצדיק, שכנראה הקב"ה רוצה שיאמר משהו על מצבו, 
זכרתני...  אם  "כי  המשקים  לשר  שאמר  הסיבה  וזו 

והזכרתני".
הפסוק אומר על שר המשקים )מ, כג(: "ולא זכר שר 

המשקים את יוסף וישכחהו". 
מדוע  כן,  אם  ששכח.  ודאי  זכר",  ש"לא  מאחר 

הוסיפה התורה תיבת "וישכחהו"?
כפוי  היה  המשקים  שר  כי  נראה,  הפשטות  פי  על 
ישנו  אולם  יוסף.  בקשת  את  לזכור  טרח  ולא  טובה 

יודעים אתם  והוא:  ומתוק מדבש,  נפלא  נוסף,  פירוש 
על מי נאמר "וישכחהו"? על יוסף הצדיק!

עולם,  של  'ריבונו  וזעק:  בבור  ישב  הצדיק  יוסף 
אם  'כי  ממנו  שביקשתי  בכך  טעיתי  לפניך  חטאתי 
מחה  אנא,  ממך:  מבקש  אני  ולכן  והזכרתני',  זכרתני 
רוצה  שאינני  כיון  המשקים,  שר  של  מזיכרונו  אותי 

שממנו תבוא לי הישועה, אלא רק מידך הרחבה!' 
ז(:  פח,  רבה  )בראשית  במדרש  אומרים  חז"ל  ואכן 
תנאים  מתנה  היה  היום  כל  המשקים,  שר  זכר  "ולא 
ומלאך בא והופכן, וקושר קשרים ומלאך בא ומתירן, 
לא  ואני  שוכחו  'את  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 

אשכחהו'". 
פעולות  מיני  כל  עשה  המשקים  שר  פלאות!  פלא 
כתב  הוא  יוסף.  בקשת  את  בזיכרונו  לחרוט  מנת  על 
לעצמו: 'כשאלך למקום פלוני, הדבר יזכיר לי את יוסף 
ואת הפתרון שפתר לי בבית הסוהר!' אך לפתע השתנו 
ללכת  התכוון  אליו  למקום  הלך  לא  והוא  תוכניותיו 
שאדם  כפי  במעילו,  קשרים  קושר  היה  מלכתחילה. 
את  להעלות  לו  יזכיר  שהקשר  כדי  לתזכורת,  עושה 
בקשת יוסף לפני פרעה, אך המלאך היה בא ומתיר את 

הקשרים, כדי להשכיח ממנו את יוסף. 
למה? כי יוסף הצדיק יורה בו, כביכול, חיצי שכחה. 
שר  זכר  "ולא  כן,  על  אותי!  תזכיר  אל  אותי!  שכח 
המשקים את יוסף וישכחהו" - יוסף הצדיק "השכיחו" 

בתפילותיו. 
שנתיים עברו, עד שנמחק לגמרי הרושם של שמץ 
ואז  בה',  ביטחון מושלם  הירידה ממאת האחוזים של 
הגיעה שעתו של יוסף להשתחרר מבית האסורים, ויצא 

לחופשי ונעשה המושל בכל ארץ מצרים. 

ביטחון עם שיעול?!

מסלנט  ישראל  רבי  הגאון  של  תלמיד  על  מסופר 
ששמע  לאחר  הביטחון,  במדת  להתחזק  שרצה  זצ"ל, 
מרבו שהאדם הבוטח בבורא יתברך בלב שלם יקבל את 

כל הצריך לו עד אליו ממש. 
ללא  שם  התיישב  גדול,  יער  למעבה  התלמיד  הלך 
ישב  אלא  משם  יזוז  שלא  בלבו  וגמר  משקה,  מזון 

וילמד, והאוכל יגיע עד אליו. 
וְֵאין  וְֵאין עֹנֶה  ֵאין קֹול  למד התלמיד יום שלם, אך 

ָקׁשֶב, אף אחד לא עבר במקום.
למחרת עברה ליד היער שיירה גדולה, ועל הסוסים 
הסמוכה.  בעיר  למכירה  שנועדו  ושתייה  מזון  ארגזי 
רצה התלמיד לגשת אל השיירה, אך מיד חזר לאחוריו 
דבר,  שום  מהם  לקנות  או  לבקש  שלא  בלבו  והסכים 
אלא ישים בה' מבטחו, והוא ישלח לו את הנצרך עבורו.
לאחר כמה שעות שוב עברה במקום שיירה טעונה 
במזון רב. התלמיד שכבר היה צמא ורעב ותשוש, רצה 
בה',  בבטחון  חיזק עצמו  מיד  אך  אל השיירה,  לגשת 
שאם נגזר שיגיעו אליו מזון ושתייה, ה' יתברך יכניס 
לו  להביא  הרעיון  את  השיירה  מאנשי  אחד  בלבו של 

מזון ושתייה, מבלי שהוא יצטרך לבקש.
עברו עוד כמה שעות, והנה שיירה שלישית מגיעה, 
אף היא טעונה מיני מאכל ומשתה וכל טוב. נכנס יצר 
הרע בלבו של התלמיד, וטען בפניו שהוא יושב במקום 
ואם כן כיצד  צדדי, שהשיירות כלל לא רואות אותו, 

חושב הוא שיפנו אליו?
התפתה אותו תלמיד לעצת יצרו, והשתעל מעט כדי 
שישמעו אותו אנשי השיירה. מיד הגיעו אליו אנשים 
היה  לקח  אך  ומשתה,  מאכל  לו  והגישו  השיירה,  מן 

בפיהם, וכך אמרו לו: 
אלא  מלא,  ביטחון  לא  אך  ביטחון,  לך  יש  "אמנם 
ביטחון עם שיעול! הקב"ה שלח אותנו כדי שניתן לך 
את מבוקשך, אך חבל שהחסרת מביטחונך בה' יתברך, 
את  לקבל  היית  יכול  אותך.  שנשמע  כדי  והשתעלת 

הכל גם בלי השיעול הזה..." 
וכבר  יתברך,  בה'  ולבטוח  זו  בדרך  ללכת  עלינו 
המקבל  "כל  ה(:  ג,  )אבות  ז"ל  חכמינו  מפי  הובטחנו 
עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך 
ארץ".  )ראה אריכות גדולה והמשך למאמר זה בתוספת 

משלים וסיפורים, במשכני אחריך בראשית חלק ב'(. 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת - בעלי חיים - חיות יבשה

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא
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דירות 
למכירה

כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט
25/12-27/12/2019  

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

 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(_____________________________________________

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

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

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
.C

O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

 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 

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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)48-51א(052-8308841

+5 חדרים 

 299,000 ש"ח,
יחידות סטודיו בעיר טבריה... 

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

_____________________________________________)49-52א(ומיידיות 052-8065200

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

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

_____________________________________________)49-52ש(050-9094402

 בהשומר/אשל אברהם 
דירת 110 מ"ר, קומה 2 

+ חניה, 3 כיווני אוויר, 
מאווררת, ומסודרת חלקי 

+ אופציה + )מעלית 
בעתיד(, 1,950,000 

ש"ח, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

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

מטר בניה, ק"א, מושקעת, 
2,150,000 ש"ח

_____________________________________________)49-52ל(050-2722415

4-4.5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:
2 דירות אחרונות 

בחנקין + 
פנטהאוז 4 חדרים
052-3330965

 דירה מחולקת מושכרת 
4,700 ש"ח במחיר מציאה 

אסור לפספס 054-3255667 
_____________________________________________)51-51(משה 

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 4,000 

ש"ח שווה לראות
054-3255667)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות מחולקות 
ולא מחולקות במחירים שפויים 

_____________________________________________)51-51(בבאר שבע 054-3255667

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

השבחה עתידית
054-3255667)51-51(_____________________________________________

 קשה עם שוכרים גביה 
וניהול שותף? התקשרו עוד 

_____________________________________________)51-51(היום 054-3255667 משה

 בנועם אלימלך, 
ק4', דירה ענקית של 

4 חדרים, 120 מ"ר 
ומעליה בנוי 50 מ"ר + 
גג פתוח, משופצת, יש 
אופציות רבות לשדרוג 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק

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

 לחטוף ביצחק ניסים 
4 חד' מפוארת, 3 כ"א, רק 

1,750,000 ש"ח "בס"ד יזמות" 
_____________________________________________)50-01ל(054-8463860

 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

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

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)51-02א(055-6708295

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

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

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

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

 בלב הקהילה, בליבא, 
ק"א, 4 חד', מרפסת סוכה 

גדולה, מחסן גדול, מתוחזקת 
_____________________________________________)52-01ל(052-7154697

אופקים
4-4.5 חדרים

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

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

053-3128884 03-5791514)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 80 
מ"ר, ק"ב, חזית + אופציה 

1,770,000 ש"ח מיידי "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 בלנדא 5 ח', ק"ג + 
מעלית, מחולקת ל- 3.5 ח' 

ויחידה 2,400,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)52-52(- נכסים" 03-5791514

 בגבול ב"ב ר"ג בבנין חדש 
3.5 ח', ק"ק + יחידה יפהפיה 

2,500,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 באזור הנבאים 4 
ח' משופצת ומושקעת 

2,050,000 **3.5 ח' משופצת 
כחדשה, חזית 2,000,000 

B.D.A 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חצר 2,700,000
B.D.A 054-8449423 תיווך

)52-52(_____________________________________________

 א.הירדן 2 חד' + 
יחי"ד כ- 70 מ"ר, קומה 

א' + א.להרחבה 40 
מ' )ש.בנו(, משופצת 

1,375,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

 באברבנאל מחולקת ל- 
2 דירות 70/30 מ', ק"ב, 

חזית, כללי, 100 מ"ר, 
מושקעת 1,770,000 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 200 
מ"ר, מחולקת ל- 3 דירות 

4.5 חד' מפוארת + גג 
ענק + 2 יחידות מפוארות 

מושכרות, מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידי! אפיקי 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי בלעדי! 
120 מ"ר, מחולקת ל- 2 

דירות, ק"ג, 3 חד', 60 
מ' ועוד ק"ד דירת 3 חד', 

40 מ"ר + מרפסת 20 
מ' מתאים גם לטאבו 

משותף אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 60 
מטר עורף לפ"כ, מחולקת 

ל- 2 יחידות, מושכרת ב- 
4,700 נטו 1,230,000 תיווך 

_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 חדשה בשוק, בבלעדיות 
בשיכון ג' דירת גן יחודית, 

כניסה פרטית, חצר גדולה 
במיוחד "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)52-52(_____________________________________________

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

"לכוביצקי נכסים"
03-7297690)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-7297690

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

שכנים "לכוביצקי נכסים" 
03-7297690)52-52(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר בנחמיה 
תמרי בסמוך לבית כנסת 

אשכנז בהלכה, 130 מ"ר + 
מרפסת + גג 050-8282822 

_____________________________________________)52-01א(יריב חווית נדל"ן

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
פנטהאוז 110 מטר + 30 
מ' מרפסת + מעלית + 

חנייה 2.5 מליון ש"ח תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הגר"א דופלקס, 
ק"ב, 4 ח' + מרפסות 

1,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 באזור דונולו דופלקס 5 
ח', ק"ג, חזית 1,960,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 מרכזי ושקט, ק"ב, חזית, 
דופלקס 5 ח', מושקע ומרווח 

2,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514 

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה', דופלקס, ק"א וק"ב, 
120 מ"ר, מחולקת ל- 2 

דירות, דירה בקומה, 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר 

בכל קומה + מרפסת 
סוכה, חזית, משופצות 

מהיסוד, מרוהטות, 
מושכרות, תשואה גבוהה 

2,070,000 ש"ח גמיש 
)מתאים להשקעה/או 

טאבו משותף(, הקודם 
זוכה סלומון נכסים 

_____________________________________________)52-52(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות!! 
בפוברסקי 5 חד', ק"ק, 
משופצת מהיסוד, 110 
מ"ר 1,970,000 ש"ח 

מ.כהן נכסים
052-7684074)52-52(_____________________________________________

 מציאה שלא תחזור, 
במנחם בגין 5 חדרים, קומת 

קרקע 1,450,000 פנחס 
_____________________________________________)52-52(נכסים 055-6789653

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)52-52(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 נדירה! בקובלסקי 5 
חד' ענקית + מעלית וחנייה 
2,200,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

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

כפולה, משופצת, חזית א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא 7 ח' 
ענקית )כל הקומה(, ק"א + 

מעלית, חזית 3,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בלעדי במינץ 5 
חדרים, 120 מ"ר נטו, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
מושקעת ברמה גבוהה, 

סוכה + חניה + מחסן 
2,290,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
באביעד, 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)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3128884)52-52(_____________________________________________

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

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית + אופציה, 3 כ"א, 

ק"ב, חזית + מעלית + 
חניה 2,150,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)52-52(_____________________________________________

 באזור חבקוק 4.5 ח' 
מושקעת + מ.שמש + 
מעלית "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)52-52(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 4 חד', 
כ- 112 מ"ר, מ.מהיסוד 

+ היתרים 50 מ"ר + 
מעלית 2,280,000 בלעדי 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

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

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

1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)52-52(הארץ 03-8007000 

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בחבקוק 4 חד 
משופצת! אופציה בגג בטון 
1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בדניאל 110 מ"ר + 
אופציה ממשית בגג, 2 

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

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' יפהפייה 
+ מעלית וחניה, 3 כ"א 

2,200,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
כ- 100 מ"ר )קרוב 

לסוקולוב(, ענקית, 4 
חדרים + מרפסות, קומה 

א', חזית, משופצת 
ומטופחת + אופ' לסוכה 
1,760,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון בלעדי ל"אביחי - 

_____________________________________________)52-52(מתווכים" 03-5701010

 באזור העיריה בבניין 
חדיש, מיקום מצוין, 4 חד' 

+ מ. שמש ענקית, חדשה, 
מושקעת, ק"ג + מעלית + 

חניה 2,230,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

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

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

נוף פתוח, מאווררת, 3 כ"א א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג + א. בגג, יש 
חתימות שכנים, 3 כ"א, חזית 

2,100,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' בבניין 
חדש 4 חד', 100 מ"ר, ק"ב, 
חזית + מעלית 2,350,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בנויפלד בלעדי! 4 
חד, 90 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת + אופציות 
1,680,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)52-52(נדל"ן בועז 050-4156080

 באברמסקי בלעדי! 4 
חד', ק"ב, חזית, מיידי, 

משופצת 1,800,000 יש 
גמישות במחיר! אפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 א.סמטת אז"ר כ- 4 
חד', קומה א', כ- 90 
מ"ר, שמורה + סוכה 

1,590,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 א.שלש השעות כ- 4 
חד', כ- 78 מ"ר, סוכה 

ב' + מעלית + ח.בטאבו 
א.לכ- 55 מ"ר 1,500,000 

גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

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

קומה א', א.להרחבה 40 
מ' 1,280,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 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 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(_____________________________________________

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

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



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט  25/12-27/12/2019

ירושלים

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-50(_____________________________________________

טבריה

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קוטגים

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

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

הצבי 04-6716666
053-3147717)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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)51-51(_____________________________________________

 בהרצל פרדס כץ, 
3 חד', קומה 2, חזית 
+ חניה, בניין איכותי 

1,320,000 מציאה 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501)45-45(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

חשמונאים

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

+5 חדרים

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

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

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)52-07א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

+ יחד' מושכרת
_____________________________________________)47-52א(052-7182182 לל"ת

פתח תקווה

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

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

_____________________________________________)49-52י(לבנייה 053-2258028

 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

 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

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

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

 בדב הוז 3 ח' גדולה, ק2', 
מציאה!!! מיידי! 1,340,000 

_____________________________________________)50-05(ש"ח 03-7313482 רון

 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)51-51(_____________________________________________

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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 

 בהדר גנים, התוף, 
דירת גן, 4 ח', משופצת, 

_____________________________________________)49-52י(לל"ת 054-4975809

קוטגים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

3-3.5 חדרים
באבוחצירא 3 חד' 

קומה א' 75 מ'
אפשרות הרחבה גדולה

054-9914774

1,440,000& גמיש. 
לרציניים. מיידי.

 ברחוב דניאל 10, קומה 
1.5, 2.5 חדרים, משופצת 
כחדשה, מדהימה ביופיה, 
אישור לתוספת בנייה של 
20 מ"ר )כולל סוכה, סיכוי 
למעלית( מחיר 1,550,000 

ש"ח 052-7174666
_____________________________________________)51-02א(050-5511847

 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 
_____________________________________________)51-51(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 
_____________________________________________)51-51(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 6 חד' מהקבלן 
+ מרפסות + גינה + מחסן + 
2 חניות, פינתי, ללא מדרגות, 
נוף! מיידי! 2,900,000 ש"ח! 
_____________________________________________)51-51(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)51-51(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)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 בפרל! 3 חד', ק"ב, 75 
מ"ר + אופציה מעשית 

25 מ"ר, 1,580,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים

052-7684074)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
דירת 3 חדרים מרווחת, 85 

מ"ר + סוכה, ק"ק, 
-4122744)52-52(_____________________________________________

 בלעדי!!! בהמכבים 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת חלקית, אופציה 
לבניה רק 1,350,000 

אפיקי נדל"ן בועז
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 ביונה הנביא, ק"א, עורף, 
3 ח' + מרפסות 1,650,000 

ש"ח מפתח ב-"אפיק נכסים" 
03-5791514)52-52(_____________________________________________

 באבן גבירול 70 מ"ר נטו, 
חזית, מאוררת, ק"א, לל"ת 

1,520,000 גמיש
_____________________________________________)52-03א(052-7124244

 ברבי עקיבא, 3 
חדרים, חזית, קומה 
ב' אחרונה!!, עם גג 

בטון )יציאה מחדר 
מדרגות( 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדל"ן

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית + אופציה 
1,615,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בהשניים 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת, אופציה 

בגג 1,420,000 גמיש 
"גשר נכסים"

054-8571997)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירות של 3 חדרים, קרקע 
1,730,000 פנחס נכסים 

055-6789653)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין אברהם 
3 חדרים, 90 מטר, קומה ב' 
ואחרונה 1,420,000 פנחס 

_____________________________________________)52-52(נכסים 055-6789653

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

משופצת + תוכניות 
95 מ"ר + א.וחתימות 

1,500,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

 א.דב הוז 3 חד', 
כ- 81 מ"ר, קומה א', 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
12 מ', סוכה, א.למעלית, 

חניה 1,430,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, דירה + 
חדר, 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

משופצת חלקית -054
_____________________________________________)52-01א(4472335 משה חווית נדל"ן

 ברחוב נחמיה בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 55 

מטר, ק"ק, חדשה!! לא 
ניתן לקחת משכנתא 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501
03-5797756)52-52(_____________________________________________

 הזדמנות נדירה! בשלב 
ריצוף באנילביץ 3 חד', ק"א 
1,600,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בחרלפ 3.5 חד' מרווחת, 
קומה א', חזיתית 1,490,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בהרצוג קרוב 
לחברון 3.5 חדרים, 75 

מ"ר משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

3 כ"א, חזית + סוכה 
בסלון 1,520,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! 
אופציה מידית + 

עתידית, רק 1,330,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 מציאה במצליח! 3 
חד' מושקעים + 40 

מ"ר הרחבה קיימת + 
גג! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! במוהליבר 3 חד', 
65 מ"ר + היתר בניה 40 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א 1,650,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(גמיש א. פנחסי 03-5799308

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

חזית, שמורה 1,780,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 במצליח, בלעדי! 
בבניין טוב 3 חד', ק"א, 

עורפית לגינה + אופציות 
רק ב- 1,350,000 גמיש! 

אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
3 ח', כ- 70 מטר, קומה 

אחרונה, גג רעפים, עורפית, 
1,330,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי דירת גן בפ"כ, 3 
ח', 75 מטר + חצר 50 מטר 

עם אופצייה ל- 2 ח' תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 בנויפלד בלעדי! 3 
חד', ק"ג, חזית, 75 מ' 
+ סוכה, קרוב לנורוק 

1,430,000 גמיש! מיידי 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)52-52(_____________________________________________

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

ב- 1,300,000 מיידי! 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)52-52(_____________________________________________

 140 מ"ר, קומה 4, ע"מ 
+ גג במרכז, בנין יחסית חדש, 
2.5 בגן וורשא, 70 מ"ר, חזית, 

 BA חמודה ומאוררת תיווך
_____________________________________________)52-52(יזמות 054-4980159 דורון

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

 BA קרקע, איזור מעולה תיווך
_____________________________________________)52-52(יזמות 054-4980159 דורון

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

+ היתר ושלד לעוד 25 
מ"ר 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדל"ן"

 מציאה!! א.דב הוז 
כ- 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, 
קומה ב', א.בג.רעפים 

)ש.בנו( 1,140,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

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

30 מ"ר, קומה א', א.בג.
בטון 78 מ"ר )ש.בנו(, 
משופצת 1,280,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

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

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק קרוב לר' יוסי, 2.5 

חדרים + הול גדול, 
70 מ"ר, ק"ב, חזית 

1,420,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בהזדמנות ברח' 
הבנים 2.5 חד' + מרפסת, 

75 מ"ר, ק"א, חזית, שמורה 
1,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 2.5 
חד' + מרפסת, 73 מ"ר, ק"ג, 
נוף פתוח, א. בגג + היתרים, 

ניתנת לחלוקה 1,580,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי 2.5 ח', 70 
מטר, באזור יואל, קומה ב' 
+ אופצייה קיימת לכ- 15 

מטר, חזית 1,630,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
2.5 ח', קומה ב', עורף + 

אופצייה לסוכה 1,270,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה ג' 
ואחרונה, אפשרות הרחבה 

של 40 מ"ר, הדירה מושכרת 
ב- 1,800, אפשרות לממושכת 

וגם לא, הדירה משופצת 
505,000 ש' מציאה

 050-7113508 052-7113508
_____________________________________________)52-52(תיווך עוצמה

 הבית של מרן הרב 
עובדיה יוסף זצ"ל ברחוב 
אלקנה, 4 חד', מרווחת 

מאד + 2 מרפסות + חצר 
גדולה, לרציניים בלבד! 

4,300,000 ש"ח
058-7911289
_____________________________________________)52-03א(050-4496600

 חדשה בשוק ובהזדמנות 
ברחוב בית וגן 4.5 חדרים 
מרווחת + מרפסת גדולה 
לסוכה ולנוף מרהיב בלעדי 

_____________________________________________)52-52(לתיווך "צימוקי" 02-5638221

 מציאה!! בחיים עוזר, 
ק"א, משופצת, מחולקת 

ל- 3, מושכרת 6,950 
ש"ח 1,140,000 ש"ח 

מ.כהן נכסים
052-7684074)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
מוהליבר, בניין מגורים משולב 

מסחרי, זכויות בניה צוות 
_____________________________________________)52-52(אביגד 072-3957393

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

_____________________________________________)52-52(מיידי 050-8090136

 באחד העם/אורלנסקי 
5 חד', כ- 120 מ"ר, מעלית 

וחניה, מיידית! 1,650,000 ש' 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 הרב ישעיהו משורר 5 
חד', כ- 130 מ"ר, מרפסת 

סוכה 17 מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף פתוח, 3 מעליות שבת, 2 

חניות נפרדות 2,480,000 ש"ח 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חדרים, גדולה, קומה 3 )דירה 

בקומה( + מעלית, חניה 
ומרפסת שמש, 2,080,000 

_____________________________________________)52-52(03-9213170 לא בשבת

 בכפר גנים א' 4 חד', 3 
כ"א, סטנדרטית )ללא מוצא(, 

_____________________________________________)52-03ל(ק"ב + חניה 054-9871825

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

ושקטה, מושקעת
050-8090136)52-52(_____________________________________________

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

050-8090134)52-52(_____________________________________________

 ביוספטל רח' וייסבורג 
3 ח', כ- 65 מ"ר, משופצת 
חלקית, מיידית! 1,050,000 

ש"ח מחיר סגירה!
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת, מרווחת, עורפית 

_____________________________________________)52-52(ושקטה 050-8091036

קריית אתא
+5 חדרים

 אליהו הנביא 5 חדרים 
מושקעת ומשודרגת 

פלוס מרפסת 125 מטר 
בנוי רק 1,285,000 ש"ח 

א. בית הנדל"ן
052-8960632)52-52(_____________________________________________

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

130 מטר בנוי מיקום 
מצויין!!! רק 890,000 

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 רחוב הלל קומה 3 

דירת 4 חדרים משופצת 
100 מטר פלוס מרפסת 

רק 895,000 ש"ח א. בית 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 052-8960632

 מצויינת להשקעה!!! 
רחוב המכבים קומה 2 

שלושה חדרים 60 מטר 
בנוי רק 495,000 ש"ח א. 

בית הנדל"ן
052-8960632)52-52(_____________________________________________

 מציאה!!! 
להשקעה!!! רחוב דרור 

קרית ביאליק 3 חדרים 
קומה ראשונה 70 מטר 
בתוכנית פינוי בינוי של 
הכשרת היישוב 5%!!! 

תשואה!!! א. בית 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 052-8960632

רחובות

 בנורדאו 3 חד', 90 
מ"ר, גדולה + מ.סוכה, ק"ג, 
1,490,000 ש"ח באזור דתי 

_____________________________________________)52-03ל(050-6793680

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

+5 חדרים

 דירת 3 חדרים ברח' 
הזמיר, פונה לשמעיה, מרווחת 

מוארת ומאווררת
_____________________________________________)51-02ל(054-9172373

בני ברק 

3-3.5 חדרים

 להשכרה דירה לזוג בדון 
יוסף, חדשה מהנילון, מרוהטת 

_____________________________________________)52-52(קומפלט 052-7662451

דופלקסים
 באיזור אוסם!! 

דופלקס, 4 חד', ק"ב, 
120 מ"ר + גג 90 מ"ר, 

5,500 ש"ח מ.כהן נכסים 
052-7684074)52-52(_____________________________________________

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

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

7,000 ש"ח מידי בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בגבול בני ברק ר"ג 
צמוד לשיכון ג' 5 חד', 200 
מ"ר, מפלס אחד, 2 דיירים 

בבניין, ק"ב + מחסן + חצר, 
משופצת 8,200 ש"ח א. 

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בגניחובסקי בלעדי! 
5 חד', 125 מ"ר, ק"ב, 
חזית + יחידת הורים, 
3 שירותים, ממוזגת, 
מושקעת + סוכה + 

מחסן, מיידי מפתחות 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

כחדשה, ממוזגת, 4,100 ש"ח 
_____________________________________________)49-52ל(052-7671305

 בעובדיה, 4 חד', 90 מ"ר, 
ממוזגת, ק"א + סוכה + 

חניה, מצב מצויין 5,200 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ל(054-6350755

 בכהנמן, ממוזגת, סוכה, 
שמורה, קומה שלישית + 

מעלית 5,200 ש"ח
_____________________________________________)51-02א(052-7161685
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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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

יחידות דיור

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

השקעות

משרדים

ביקוש 
דירות

 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 "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

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

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

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא חנות/משרד 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, 
מטבחון, שירותים

_____________________________________________)52-03א(050-5296356

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

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

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

 בבעש"ט יפיפיה, מרוהטת 
וממוזגת, 3 כ"א, אפשרות 
לשבתות 054-8435119/7

_____________________________________________)48-52ל(054-8503037

1-1.5 חדרים

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

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

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

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

_____________________________________________)49-50ח(054-8416909

 דרושה חצר לקניה במזומן 
למטרת בניה ב"ב

_____________________________________________)49-50ח(054-8467282

 299,000 ש"ח,
יחידות סטודיו בעיר טבריה... 

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

_____________________________________________)49-52א(ומיידיות 054-8065200

 חנות במיקום 
אסטרטגי באזור ר' 

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

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

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

_____________________________________________)50-52ל(+ גנרטור 052-7171752

 105 ח"ב, ק"ק, באור 
החיים, מוארת ומאווררת + 
_____________________________________________)50-02ל(ריהוט חלקי 050-5260688

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

_____________________________________________)50-01(אמנון 09-7921292

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

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

גדול רק 9,500 ש"ח 
פינוי 1.3.20 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

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

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

 להשכרה חדר / 2 חד' 
מרוהט עם מחשבים וטלפונים. 

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

 לאירוח מושלם!!! 
2 דירות נופש גדולות, נוף 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

 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

 יח"ד ברח' אברבנאל, 
ממוזגת ומרוהטת 2,800 ש"ח 

כולל ארנונה ומים
_____________________________________________)51-02ל(052-2578770

 דרושה דירה בפ"כ אזור 
סוקולוב עד 1,200,000 2.5 

_____________________________________________)51-52ח(חד' 052-7186301

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה', דופלקס, ק"א וק"ב, 
120 מ"ר, מחולקת ל- 2 
דירות, דירה בקומה, כל 

דירה 3 חדרים, כ- 60 
מ"ר, חזית, משופצות 

מהיסוד ומרוהטות, 
מושכרות, תשואה 

גבוהה, מיידי 2,100,000 
ש"ח, גמיש )מתאים 

להשקעה/או טאבו 
משותף(, הקודם זוכה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)51-51(_____________________________________________

מגרשים

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

100-550 מ"ר למשרד, אולם, 
תעשיה, בי"ס, וכד'

052-7182182)51-52(_____________________________________________

 פרויקט גדול בתל 
אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)51-08(_____________________________________________

 להשכרה בגבעת שאול 
י-ם בנג'ארה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 
_____________________________________________)51-02(מ"ר למשרד 052-8528701

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברחוב חברון קרוב 
להרב קוק 3.5 חדרים 

ענקיים!! קומה ג' 
ללא מעלית, עורפית 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)50-01א(052-8927483

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

_____________________________________________)50-01ל(גנרטור 054-8429289

 3 חד', 46 מ"ר, ממוזגת 
ומשופצת, סוכה, אמבטיה, 

במימון 44, 3,700 ש"ח
_____________________________________________)51-02א(050-4194787

 בשאול חדד, 2 חד', 
גדולה, 52 מטר, דוד"ש + 

מ.שמש + סוכה, לל"ת
_____________________________________________)51-52ל(052-7171012

 בלעדי ברבי עקיבא, 
חזית )מול ביהכנ"ס 
הגדול(, 3.5 חדרים, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, 
קומה ב', כניסה מיידית 

3,900 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 ברחוב וולפסון 2.5 
חדרים ענקיים, ק"ב, 

חזית, מסודרת 3,800 
ש"ח מידי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 באורליאן 2 חד' גדולים 
+ הול, 55 מ"ר, לאחר 

שיפוץ זו דירה לא יחידה 
מיידי ב- 3,500 אפיקי 

_____________________________________________)52-52(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשכון ה' יחידת דיור לזוג 
צעיר, 3 חדרים + מרפסת, 

ריהוט מלא, מיידית
054-7610445)52-52(_____________________________________________

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

בחצר 2,200 ש"ח
_____________________________________________)52-03ל(058-7744502

 יח"ד 2 חד' במרום שיר, 
מרווחת, מפוארת עם ריהוט 

_____________________________________________)52-01א(3,000 ש"ח 054-844802

טבריה 

עמנואל

 )לבחור דתי חדר + מזגן, 
שרותים ומקלחת, ק"ק + 

חצר, 1,700 ש"ח מים חשמל 
ארנונה + ארוח לשבת

_____________________________________________)52-3ש(052-2634477 052-3224835

 מוארת ומרווחת, מטבח 
יפה, שכנים מעולים, ביהכ"נ 

ליד 054-8484077
_____________________________________________)52-03ל(054-8519588

4-4.5 חדרים

 למכירה חוף פרטי בכנרת 
2.5 דונם מסודר אפקט נדל"ן 

_____________________________________________)52-3ש(052-2479184

 בצפת דירת נופש ייחודית, 
מחולקת ל- 5 יחידות אירוח 
מושקעות ברמה מלונאית! 
לפרטים "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)52-52(_____________________________________________

 ברשותך נכס בבני 
ברק? וחושב מי יטפל לך 
בזה? בשבילך אנחנו כאן 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברחוב השומר 41 מול מתחם 

אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר 
משופץ, תחילת ר"ע בפסג 

2,300 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)52-52(יזמות 054-4980159 דורון

 למכירה באזור דובק 25 
מ"ר מושכר, משופץ, טאבו 

נרפד 500,000 ש"ח
054-2250000 03-5791514)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה לחנות, 
משרד, מרפאה 10,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הע"מ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)52-52(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר קרוב לרבי עקיבא 

אזור מינץ בקומת 
קרקע, פריקה וטעינה 
נוחים, כניסה מיידית, 

לכל מטרה 1,800 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 מחסן 14 מ"ר, מיועד 
בעיקר לאחסנה במרום שיר 

_____________________________________________)52-03א(600 ש"ח 054-8448029

 בלעדי למכירה 
בבסר 3 משרד 30 מ"ר 

משופץ + נוף, קומה 
גבוהה, כניסה מיידית 

480,000 ש"ח )מתאים 
גם להשקעה( לפרטים 
נוספים סלומון נכסים 

והשקעות
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בב"ב משרד 12 מ"ר + 
שרותים, משופץ וממוזג, 
מרכזי ושקט 1,500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ל(050-4125548

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

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

יבניאל
 צימרים ביבניאל 

למשפחות ולזוגות ולגיבוש, 
דונם של משחקים, קרוסלה, 

טרמפולינה, סנוקר, טניס 
_____________________________________________)50-9/20ש(052-3540874

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 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 
_____________________________________________)51-10א(450 ש"ח 058-3984457

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

 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

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)51-10/20ש("תיווך מנוחה" 055-6721593

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 "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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

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

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

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

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

מושב תרום

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

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

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט  25/12-27/12/2019

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

 "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

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)47-03/20א(רחבי הארץ 053-4271262

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 
CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-02/20ל(חינם 052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)49-07/20ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-05/20(שלום

צילום

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-01/20(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)44-03א(050-4110855

רפדים
 ריפוד כסאות וספות, 

*תיקונים רהיטים, פוליטורה, 
ציפיות, מזרונים רגיל ונגד 

רטיבות ריפוד מושב כסא 60 
_____________________________________________)44-51ל(ש"ח 052-4227714

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

הובלות
 לרוזנברג הובלות דרושים 
נהגים חרוצים ושרותים עם 

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

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 

טיפולים ללא הגבלה, עד להשגת 
התוצאה הרצויה, מבצעים 

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

שידוכים

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

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

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

 מורה לאנגלית מב"ב לכל 
הגילאים והרמות, סובלני ובמחיר 

_____________________________________________)46-5/20ש(נח. שמואל 050-2433465

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

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

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
טיול למטעים, שולחנות הוקי 

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

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

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

צפת

צפון

קוממיות
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-52ל(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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

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

 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 

_____________________________________________)52-03ש(052-7153475

 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

 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

מכירת רכבים

 מבצע חורף בהשכרת 
רכב החל מ- 2,000 ש"ח 
לחודש ללא הגבלת ק"מ 

כולל מע"מ
_____________________________________________)49-08א(050-6666599

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

וכל הגילים. יוסף בן - 
_____________________________________________)49-24ש(שמואל. 058-4-555700.

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)49-52ל(053-4307097

 נמצא בבני ברק עט עם 
_____________________________________________)49-50ח(השם "ליפשיץ" 03-6161892

 נמצא שעון של אישה 
באזור נחום - אלישע, המאבד 

יכול לקבלו ע"פ סימנים
_____________________________________________)49-52ש(054-6337121

קרייזלר

 קוטג' חלומי עד 20 
מיטות, יח"ד הורים בכל חדר 
+ בריכה ענקית ומחוממת, 

2,000 ש"ח לשבת
_____________________________________________)50-01א(050-4111196

טויוטה

 קרייזלר 2012 במצב 
מצוין, 7 מושבים, 126,000 

ק"מ, 53,000 ש"ח
050-712-0460)50-01(_____________________________________________

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה, חתונות וכל 
אירוע במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(אודי 052-7607705 אודי

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 נמצא רב קו ע"ש ישראל 
_____________________________________________)50-51ח(חיים מילר 050-4119421

 אבדו מפתחות בתאריך 
29.9.19 ערב ר"ה בבית החיים 
סנהדריה מעל הברזיה, המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)50-51ח(052-5100690

 אבדה טבעת זהב יקרה 
ביום שישי ערש"ק פר' חיי 

שרה באוטובוס קו 5
_____________________________________________)50-51ח(052-7116399

 אבדה בקו 422 שקית 
_____________________________________________)50-51ח(בגדים 052-5573461

 ביום ראשון שעבר בקו 
980 מב"ב לצפת נאבדה 
מכונת תספורת בשקית

_____________________________________________)50-51ח(053-3114493

 sd נמצא כרטיס מיקרו 
בגן וורשא ראב"ד בחודש אלול 

050-4145790)50-50(_____________________________________________

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 I25 להשכרה יונדאי 
חדשה 2018, 3,200 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ל(חודשי 054-8597010

 מיצובישי גרנדיס 2009, 
יד שלישית, 150,000 ק"מ, 

רכב 7 מקומות, 35,000 ש"ח 
054-5908240)52-52(_____________________________________________

 ניסאן אקסטרייל 2016, 
דיזל, רכב 7 מקומות, חסכוני 

054-5908240)52-52(_____________________________________________

 מיצובישי גרנדיס 2011, 
יד שלישית, 166,000 ק"מ 

054-5908240)52-52(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" מחפשים 
שידוך עבור בחורים, גילאי 

40-45 חזקים ואיכותיים
_____________________________________________)51-02ל(03-9643668

 בקו 422 מי"ם לב"ב ביום 
רביעי יג' בכסליו בערב הוחלף 

כובע רוטש בכובע מונזינו 
ליבורנו נא ליצור קשר במספר 

_____________________________________________)51-52ח(052-7699995

 נמצא רב קו ע"ש דבורה 
מרים וידר ברחוב השומר 

בבני ברק לפני כחודש נשמח 
_____________________________________________)51-52ח(להשיבו נייד 052-7606912

 אבדה שקית עם תפילין 
ומכנסיים על שם נתנאל חיים 

_____________________________________________)51-52ח(כהן 054-8431371/2

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

יונדאי

מרצדס

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, 1,300, אוטומטית, 

שניה, פרטית, מיטלאית
055-6883937)52-52(_____________________________________________

,I-30 למכירה יונדאי 
2014, ראשונה, 39,000 ש"ח 

055-9588763)52-52(_____________________________________________

 מרצדס ויטו 2009 יד 
,KM 64,600 שניה רק

9 מקומות, הזמנה מיוחדת, 
_____________________________________________)52-03ל(כחדשה 054-9871825

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

ביותר + שירות תיקונים עד 
_____________________________________________)52-11/20ש(בית הלקוח 055-6651237

 הוחלפה חליפה קצרה 
דוגמה פסים בפרשת וישלח 

_____________________________________________)52-01ח(בבית שמש 052-7184520

 נמצא לפני כחודש בקו 
402 מירושלים לבני ברק 
קופסא עם כרטיסי זכרון 

_____________________________________________)52-01ח(058-3299505

 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

 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

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 רוכש תמונות רבנים 
ישנות, קלפים, אלבומי 

מדבקות ותצלומים ישנים 
_____________________________________________)52-01ח(054-2509001

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(בעבר 054-2509001

 דרוש ארון 2 דלתות במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב לפרטים 054-8419165

 אברך מעונין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

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

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)47-48ח(בעבר 054-2509001

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

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

 דרושה בטריה עבור 
מכשיר first pnone דגם 

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(בעבר 054-2509001

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

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

 דרוש למסירה לבחור 
ישיבה מקרר משרדי ומזגן נייד/

_____________________________________________)48-49ח(חלון 058-3236535

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)48-49ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות תוים ליש 
חסד ויש בשכונה ב- 10% 

_____________________________________________)48-49ח(הנחה 054-8589585

 לישיבה בירושלים דרושה 
מכונת כביסה בתרומה/מסירה 

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

 לבחורי ישיבה דרושה 
למסירה מכונת כביסה במצב 

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

 למסירה ארון 6 דלתות 6 
קומות מעץ משובח עבודת 

_____________________________________________)51-52ח(נגר טעון שיפוץ 052-7178658

 דרוש כוננית/עמודה עד 
_____________________________________________)51-52ח(גובה 1.80 מ' 054-8429550

 קונה מכתב של הרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר באלף 

_____________________________________________)51-52ח(שקל 050-4158682

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצוין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור אפיה עם 
כריים גז 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 למכירה מכונת כביסה בת 
3.5 שנה 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מקרר שארפ לבן מחיר 
250 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)52-01ח(052-7131071

 למכירה מחשב נייח וינדוס 
XP במצב טוב ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח()ב"ב( 058-3230569

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מחשב לחלקים חברת 
פוגי + מטען 50 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)52-01ח(054-8431644

 רדיו דיסק לרכב מזדה 
3 140 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)52-01ח(ירושלים

 מיקרוגל טורבו משולב 
גריל 34 ליטר 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 למכירה מקרר בגודל 
כ- 1.50 גובה 53 ס"מ רוחב 
כחדש 500 שקלים פלא':  

_____________________________________________)52-01ח(052-7657672

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצוין בהזדמנות 500 

ש"ח בלבד פלאפון
_____________________________________________)52-01ח(052-7649441

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 055-6651237

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצוין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימשו מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7171228

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7171228

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(054-3558949

 מסך דק 23 איכותי במצב 
מצויין 250 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-3558949

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 32GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בירושלים 055-9765406

 להשכרת ביקיור לייזר 
נגד כאבים לנסיון לפני קנייה 

ב- 90 ש"ח לשבוע
_____________________________________________)52-01ח(052-4458394

 גוף חימום לאקווריום 
50W חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 אופה לחם כחדש 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-8487627

 בלוני גז קטנים + ווסט 
+ סלילים + מכסה 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בפתח תקוה 052-2786557

 נגן מצלמה במצב מצוין 
_____________________________________________)52-01ח(130 ש' גמיש 03-5793185

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671
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ריהוט

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

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

 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(_____________________________________________

 סלון לשולחן + 6 כסאות 
מרופדים )גם בגב( להתקשר 

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

 2 ארונות חדשים מסנדויץ 
ומיטה משולשת יד שניה 

_____________________________________________)47-50ח(052-4227714

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

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

_____________________________________________)47-50ח(052-8383354

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 מקרר של אמקור צבע לבן 
יד שניה עובד מצוין רק ב- 400 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 050-4146777

 תנור אפיה עם כיריים 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח 050-6245339

 מנורת הפלא 400 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 AEG מייבש כביסה 
תקינה 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 למכירה תמי 4 במצב 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 300 שקל 054-6463465

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצוין 
)בני ברק( 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 מסחטת מיצים חזקה 
לפירות וירקות ב- 200

_____________________________________________)49-50ח(052-6784969

 G.P.S 2 מכשירי 
משוכללים תוכנה פרימו 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח כ"א 052-7683705

 למכירה תנור טורבו במצב 
מעולה 500 ש"ח דינה

_____________________________________________)49-50ח(052-8370535

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6865596 ירושלים

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)49-50ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת כביסה 
כחדשה 350 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4158500 אריאל

 למכירה מכשיר "ביקיור 
לייזר" נגד כאבים ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-4458394 יניב

 מנורת הלוגן מתברגת 
לשולחן, מצב מצויין, חסכונית 

בחשמל 120 ש"ח דינה
_____________________________________________)49-50ח(054-6762550 פ"ת

 שואב אבק מעולה 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4184747

 קיטורון לניקוי כללי ומגהץ 
קיטור משולב 80 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4184747

 למכירה מחשב נייח + 
מסך במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-6865596 ירושלים

 מגהץ קיטור ITT באריזה 
200 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(052-5454553

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 052-2727474

 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

 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

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 052-2727474

 רמקול קריוקי + 2 
מיקרופונים רק ב- 75

_____________________________________________)50-51ח(03-5793668

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7171288

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7171288

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בי"ם 052-7640482

 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

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
78*70*111 ניתן לפתיחה 

משני הצדדים תוספת של 30 
ס"מ מכל צד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון מעץ 
טבעי ומסיבי 70*140 ו-95*95 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 ספריה מפוארת 8 דלתות 
*ספה עור אמיתית איטלקית 

_____________________________________________)50-51ל(צבע יין 03-6782328

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 399 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 599 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 מדפסת + פקס + סורק 
+ דיו בהזדמנות!!! רק 130 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3346080

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7166106

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
בידר 2 עוצמות + מפזר חום 

_____________________________________________)50-51ח(בב"ב 150 ש"ח 054-8476805

 טוסטר אובן גדול 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-7134699

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל כחדש נקנה 
לפני 3 חודשים 220 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 מדפסת + סורק + פקס 
hp1536 תקינה 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מקרר לבן גנרל אלקטריק 
מצב טוב 500 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(052-7649441

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)50-51ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! פ"ת 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה רדיאטור 8 צלעות 
כחדש! בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6326190

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 להשכרת מכשיר ביקיור 
לייזר נגד כאבים המקורי ב- 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 052-4458394

 מייבש כביסה גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)51-52ח(052-7180828

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)51-52ח(052-7180828

 למכירה תמי 4 במצב 
_____________________________________________)51-52ח(חדש 300 שקל 054-6463465

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7110779

 מבערים וחצובות ברלס 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 052-7110779

 למכירה מצלמת 
CANON IXUS כולל 

בטריה נטענת רק ב- 250 
ש"ח גמיש לפרטים

_____________________________________________)51-52ח(055-6703524

 למכירה! מדפסת 
משולבת מקצועית של 

EPSON חדשה באריזה 500 
_____________________________________________)51-52ח(054-8477451

 נגן מצלמה במצב מצוין 
_____________________________________________)51-52ח(130 ש' גמיש 03-5793185

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)51-52ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 רדיאטור מצב מצוין 14 
צלעות 220 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(053-3187278

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)51-52ח(050-3337530

 רדיו טנזיסטור שמור במצב 
_____________________________________________)51-52ח(מצוין 60 ש"ח 050-4087927

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת קפה 
דלונגי רק 200 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-8774181

 רדיו דיסק לרכב מזדה 
323 200 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)51-52ח(ירושלים

 מכונת תפירה תעשייתית 
דרושה תיקון 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 054-8442781

 נגן קלוקבוקס כמעט חדש 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח בב"ב 077-6182023

 מערכת סטריאו מיידי רדיו 
טייפ ודיסקים אקאיי כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 050-6326190

 דיסק קשוח + ווינדוס 10 
למחשב נייד או נייח 75 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
חדש באריזה 350 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 כיריים חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מפזרי חום 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-423857

 תנור חימום חשמלי 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 50 ש"ח גמיש

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש 120 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה 2 מיטות יחיד + 
מזרנים 400 ש"ח כ"א גמיש 

אזור י"ם לפרטים:
_____________________________________________)51-52ח(055-6777177

 שולחן כתיבה פינתי + 
כוורת צבע שמנת ואפור 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח כחדש 054-6454788

 למכירה ספה מצוינת 290 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5656194

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 מיטה וחצי צבע ונגה 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 03-5793398

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מיטת נוער יחיד צבע לבן 
_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח 052-7191512

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכיה 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-9089110

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-5705546

 עגלת אמבטיה + טיולון 
אינפנט 400 ש"ח צבע שחור 

גינס + ידיות עור )בב"ב(
_____________________________________________)51-52ח(054-8442781

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו B5 שחור צהוב )כולל 
ידיות( במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-7921893

 מיטת תינוק בירושלים 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח טל': 054-8423405

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 נברשת עתיקה עשוייה 
מחרסינה + נחושת 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 מדיח כלים מילר במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב 500 ש"ח 050-4141142

 תנור עם גז 4 להבות מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 350 ש"ח 052-7110675

 מזגן 3/4 גוניור אלקטרה 
_____________________________________________)50-51ח(500 שקל 050-4128920

 מסך דק שולחני 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)50-51ח(שקל ב"ב 050-4128920

 מנורת תקרה עם רמקול 
מובנה ושלט חדש באריזה 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 058-3257019

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
חימום קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תנור אפיה + 4 להבות 
גז תוצרת BEKO )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה מיטת ברזל זוגית 
)דופון( זהב X1.901.50, גב 

גבוה + מזרון 300 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-4144107

 6 כיסאות מהודרים לסלון 
500 ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

 ארון ומכתביה 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 ספת סלון מהודרת שמנת 
פינתית נפתחת 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 מיטת הייריזה 490 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 כיסא מנהלים 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 כוננית ושידות לבנות 250 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

 6 כיסאות עץ לפינת אוכל 
מצב חדש 150 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)52-01ח(050-2344305

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(כ"א 054-7216671

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
ביופיו 78*70*111 תוספת של 

30 ס"מ מכל צד )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצוין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכייה 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8487627

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)52-01ח(052-4256515

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 פמוטים מקריסטל 45 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 למכירה 2 מיטות יחיד + 
מזרנים 400 ש"ח כ"א גמיש 

אזור י"ם לפרטים:
_____________________________________________)51-52ח(055-6777177

 שולחן כתיבה פינתי + 
כוורת צבע שמנת ואפור 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח כחדש 054-6454788

  למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)51-52ח(052-4256515

 שולחן סלון חום כהה 
שמור ר' 1.30 אורך 60 ס"מ 

גובה 45 ס"מ 250 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 עמודון של כתר 5 מדפים 
_____________________________________________)50-51ח(180 054-3584040

 כוננית לחדר שינה 3 
מגירות אפוקסו שמנת 350 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 שולחן נמוך עגול זכוכית 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
70*2.40 מעץ 280 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 5 כיסאות במחיר של 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 מציאה עגלה טיולון חדשה 
של חברת joce ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח()ירושלים( 055-6743613

 מיטת תינוק בירושלים 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח טל': 054-8423405

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

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

_____________________________________________)52-01ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ספה מצוינת 290 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)51-52ח(052-4256515

 שולחן סלון חום כהה 
שמור ר' 1.30 אורך 60 ס"מ 

גובה 45 ס"מ 250 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 לול פלסטיק במצב מצוין 
80/90 ס"מ 170 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)52-01ח(052-7655652/3

 למכירה עגלת תאומים 
טיולון ד"ר בייבי ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 052-7664337

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו B5 שחור צהוב )כולל 
ידיות( במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7921893

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 054-8464909

 עגלת תינוקות טיולון 120 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 מטרנה גולד שלב 1 400 
גרם חלב נוכרי 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-8491154

 בהזדמנות נדנדה לתינוק 
+ מנגינות רק 95 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

מעולה 200 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 למכירה סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 למכירה כיסא לרכב 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-6140800

 משאבה חשמלית 
חברת אמדה + מדלה + סינר 

מצוינים 500 י"ם
_____________________________________________)52-01ח(050-4191181

 טיולון במצב טוב )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 טיולון במצב מצוין 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 גגון לעלגת בוגבו ביי 3/5 
בצבע שחור במצב חדש ב- 

_____________________________________________)51-52ח(230 טל': 054-8406386

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7110779

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

מעולה 200 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 למכירה סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 למכירה כיסא לרכב 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-6140800

 אמבטיה לעגלת בייבי 
ג'וגר + מתאמים + רשת נגד 

יתושים + כיסוי בד לרגליים 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח טל': 058-3233170

 סלקל Joie עם בסיס 
לרכב מתחבר גם לעגלת 

ב.ג'וגר 350 ש"ח טל':
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 054-8476805

 בהזדמנות! עגלת טיולון 
איזי בייבי במצב מצוין 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח + 
אפשרות לאמבטיה חדשה 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 200 052-7102897

 גגון לעגלת בוגבו צבע ורוד 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-4895874

 משאבה חשמלית + 
אמדה + מדלה + סינר במצב 

מצוין 500 ש"ח י"ם טלפון: 
_____________________________________________)50-51ח(050-4191181

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-8464909

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

במלון "ציפורי בכנרת" בטבריה
שני-רביעי ט"ז - י"ח טבת, 13-15/1

* פנסיון מלא
*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

נופש נשים

שי לכל
משתתפת

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

850 ש"ח בלבד
לאשה ל3 ימים

אפשרות להסעה

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

סדנת עוגותהרבנית מלכה טבק
עם בר דהן

הקרנת סרטים
יזהר יפה רז

רזים בריאים ושבעים

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

 שידה 4 מגירות חזקה 
צבע בוק 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(03-5791261

 למכירה ספריה למחשב 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח דינה 052-8370535

 למכירה ספה 300 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(דינה 052-8370535



כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט  625/12-27/12/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
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ם 
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ה 
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מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

כללי

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

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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

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

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)46-46ל(058-7754554

 יאנג S5360 תואם כשר 
סגור לא היה בשימוש ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(053-3118231

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7167777

 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

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)49-49ל(058-7754554

 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

 נגן די גיי' מן בצבע ורוד 
ברונזה + מגן )שקוף( במצב 

מעולה 150 ש"ח ירושלים
_____________________________________________)50-51ח(02-6524921 052-7165780

 נגן )בוקו( רק ב- 130 
_____________________________________________)50-51ח(03-5793668 

 קולנועית!!! זוגית, 
כחדשה + כיסוי לגשם 
+ סלסלה למוצרים + 

מטען, לרציניים!!!
_____________________________________________)50-01א(052-2786557

 מחליק שיער מעולה!!! 
של חברת remington חדש 
באריזה!!! נקנה ב- 400 ש"ח 
נמכר ב- 200 ש"ח, בבני ברק 

_____________________________________________)50-03ח(052-7335357

 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

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 סוללה מקורית לפלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(C2 ב- 40 ש"ח 054-8474176

C2  כשר רמי לוי ופלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-8474176

 אפטק חדש תומך כל 
החברות + אחריות לשנה 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7167777

 כרטיס sd 32 ג'יגה עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3263264

 דיסק קשיח 1000 ג'יגה 
העברה מהירה 3.0 במצב 

_____________________________________________)51-52ח(חדש 220 ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(053-3161169

 כרטיס זיכרון 512 ג'יגה 
סמסונג מקורי חדש בקופסא 

_____________________________________________)51-52ח(290 ש"ח 053-3161169

 שעון חכם חדש 50 ש"ח 
מתחבר לאפליקציה

_____________________________________________)51-52ח(054-8474176

 סוללה מקורית של C2 ב- 
_____________________________________________)51-52ח(40 ש"ח 054-8474176

 פיליפס חדש דור 2 + 
אחריות 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7167777

 מכשיר UP TEC כשר 
רק ב- 150 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)51-52ח(055-6703524

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)51-52ח(200 ש' 054-8409064

 רדיטאור להסקה )לא 
חשמלי( 10 צלעות 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(טל': 052-7180828

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה קשה 

וחזקה כל שנה ב- 2 כרכים 45 
ש"ח לשנה 2 כרכים
_____________________________________________)51-52ח(052-7600336 בב"ב

 זוג קלטות שירים לסוכות 
והיית אך שמח 9 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)51-52ח(052-7600336

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ כחדש 

370 ש"ח במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7600336

 אקווריום 40 ס"מ כולל 
_____________________________________________)51-52ח(הכל 150 שקל 052-7622875

 תיק מודן מנהלים תאים 
גדולים כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)51-52ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג באריזה ג' 38 ס"מ 
ר' 38 ס"מ נ' 15 ס"מ 120 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 050-4087927

 סיר ארקוסטיל באריזה 4.5 
_____________________________________________)51-52ח(ליטר 80 ש"ח 050-4087927

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה לבן 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 כיריים 3 להבות חשמלי 
או גז 200 ש"ח בפתח תקוה 

_____________________________________________)51-52ח(052-2786557

 ילקוט קל גב חדש 
במארז: עגלה נשלפת, קלמר 
תואם ובקבוק 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 180 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 Michael Kors שעון 
מקורי, חדש לחלוטין מרמת 

גן/אשדוד 400 ש"ח בלבד!!! 
_____________________________________________)51-52ח(054-4980062

 למכירה פקס + מזוודה + 
שואב אבק + שטיח בינוני כל 

_____________________________________________)51-52ח(דבר 70 ש"ח 054-5656194

 מציאה! זיכוי של 450 ש' 
ברויאל ר"ע ב- 420 ש' טלפון 

_____________________________________________)51-52ח(054-8460234

 חנוכית קנים יוקרתית 
חדשה לגמרי באריזה 80 ש"ח 
בלבד! 052-7596096 להשאיר 

_____________________________________________)51-52ח(הודעה

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 11 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-7110779

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 
כחול חדש מבצע 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(הקודם זוכה 052-7110779

 נעלי אלדו מידה 42 
ספורט בצבע כחול במקום 

400 ש"ח רק 200 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(לפרטים 055-6703524

 למכירה 2 אקוריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)51-52ח(050-3337530

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5385013

 סימילאק למהדרין שלב 2 
900 גרם ב- 60 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 נוטרילון חלב נוכרי 400 
גרם חברת טבע ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 טרמפיסט לעגלת יויו 
כחדש ממש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7147279

 SPORTLINE טיולון 
חזקה וחדשה בהזדמנות 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 052-7134699

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 למכירה הזדמנות כיסוי 
חדש לעגלת YOYO בצבע 

ירוק מהמם ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7696565

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)50-51ח(רק 95 ש"ח 050-9089110

 מיטת תינוק של שילב 
צבע שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(03-5793398 052-5454553

 שידת החתלה שילב צבע 
שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-5454553

 עגלת ביבי גוגר' צבע 
שחור כמעט לא הייתה 

בשימוש 500 ש"ח הקודם 
_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 058-3232026

ביקוש 
עבודה

 פאנית מנוסה מעונינת 
לעבוד במספרה לפאות באזור 

_____________________________________________)52-01ח(המרכז אילנה 052-4458284

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-5967114

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 טיולון במצב טוב )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

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

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 לול מתקפל מעץ עם מזרן 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח 050-6907470

 פלאפון C2 כשר עם 
סוללה מקורית 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8474176

 נוקיה C2 תומך רמי לוי, 
פלאפון, כשר 80 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

C2  מחודש תומך פלאפון 
רמי לוי וגולן 170 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 גלקסי A10 חדש 
בקופסא 450 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3316625

 מגבעת רקורדו חדשה 
לגמרי 100 ש"ח במקום 200 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 03-6199806

 למכירה אופני הרים לנוער 
מידה 24 שילדה אלומיניום 

במצב מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-2819921

 שמלה כחולה מקסי 
להשכרה לאירוע חדשה 

ועדכנית! 400 ש'
_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ב- 200 ש'

_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 שעון יד מכני כמעט חדש 
70 ש"ח בלבד טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 מכשיר הקלטה דיגיטלי 
חדש 110 ש"ח טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מייצב ברק חדש )בני 
ברק( 175 ש"ח בלבד

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 זוג תוכונים יפיפיים + 
כלוב + ציוד רק 140 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 050-4169082

 חנוכיה יוקרתית חדשה 
לגמרי באריזה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד! 052-7191305

 פח אשפה ירוק גדול חדש 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח דוד 050-4145583

 מחליק שיער קרמי 
רמינגטון רחב איכותי באריזה 

המקורית 250 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(052-8439925

 

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 170 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 054-8431644

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח 058-3233170

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול ורסאצה 110 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 190 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 אופני מירוץ 300 שקל 
אופני ראלי 20 אינץ 50 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני הרים עיר 120 שקל 
אופני עיר ללא הילוכים 40 

_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 80 שקל אופני הילוכים 

גלגל 700 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 מצנן אוויר 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

 ערכה ללימוד אנגלית 
מ"מהות" בחולון 130 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 052-7112856

 חצאית שחורה מתרחבת 
מ-C.B איכותית מאוד, מידה 

_____________________________________________)52-01ח(L ב- 185 052-7112856

 מציאה! זיכוי של 450 ש' 
ברויאל ר"ע ב- 420 ש' טלפון 

_____________________________________________)52-01ח(054-8460234

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 054-8423405

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

_____________________________________________)52-01ח(054-8423405

 מעיל נשים חום כהה עם 
פרווה אמיתית מידה M ב- 

500 ש"ח לפרטים
_____________________________________________)52-01ח(052-7663458

 XL מעיל גבר חדש מידה 
_____________________________________________)52-01ח(שחור 300 ש"ח 054-8487627

 מעיל עור 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים טל': 054-8423405

 בהזדמנות! סבוגר רק 
ב- 210 ש"ח גליקו 165 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-8439925

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ווים בצורת ריש לתליה 
למדפים מברזל 10 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים לילדים 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח 050-9089110

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)52-01ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים פרנל למיטת 
_____________________________________________)52-01ח(תינוק 35 ש"ח 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)52-01ח(ורטט 130 ש"ח 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 054-6969961

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

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 בירושלים טל':

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)51-52ח(90 ש"ח 050-4102264

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-8478897 

 סט רמב"ם ישן מצב טוב 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 054-8478897

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד 

צבע מנטה 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40 תחרה מיוחדת 450 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 050-4121013

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין חדשה 

_____________________________________________)51-52ח(380 ש"ח 050-4121013

 שמלה מ- NEXT דמוי 
ג'ינס לאישה מידה 38 חדשה 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 050-4121013

 למכירה שמלת ארועים 
מהממת מידה 38 220 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(נייד: 052-5316312

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-6454788

 מנשא של שלש אופניים 
_____________________________________________)51-52ח(לרכב 150 ש"ח 054-8474176

 מגוון דיסקים וקלטות 
שירים חדשים וארוזים 7 ש"ח 

ליחידה 052-7600336 בבני 
_____________________________________________)51-52ח(ברק

 שמלה כחולה מקסי 
לאירוע חדשה ועדכנית! 400 

_____________________________________________)51-52ח(ש' 054-8409064



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט  25/12-27/12/2019

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

 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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-48(שמעון: 055-5527391

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית + בישול חרוצה 

וזריזה עם נסיון ותיק
_____________________________________________)36-37ח(054-3584040

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 לחברה פיננסית חשבת 
עמלות למשרה מלאה, ידע 

באקסל, אופיס 052-3123218 
racheliha@tlp-ins.co.il)49-52ש(_____________________________________________

 לשובע שמחות באזור 
המרכז דרושים עובדים לסידור 

חנות בימי שישי וערבי חג 
054-8412772)49-52(_____________________________________________

 אחראית תיקי לקוחות 
והכנת תביעות בתחום 

הביטוח, הכשרה במקום, 
יכולות ניסוח והבעה - חובה 

ilanaba@ofekrights.co.il :49-52(מייל(_____________________________________________

 לשובע שמחות בבני ברק 
דרוש אופה מ- 6:00 בבוקר עד 

_____________________________________________)49-52(2:00 בצהריים 054-8412772

 ביה"ס יפה נוף ת"א 
מחפש מורה לאנגלית 

myeffenof@gmail.com
_____________________________________________)49-52ל(03-6578341 052-7673150

 בבית שמש דרושה 
מדריכת לילה בגילאי )25-40( 
לצעירות מתמודדות תמורת 

מגורים בחצר פרטי + תשלום 
_____________________________________________)49-52ש(סמלי 053-4100529

 למאפיה בבני ברק 
דרושים עובדים כלליים, עובדי 

מעדניה, קופאים, תנאים 
_____________________________________________)49-52(טובים 054-6855447

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל 1. גננת למילוי 

מקום, שכר גבוה. 2. סייעת 
14:30-17:00 תנאים טובים 

_____________________________________________)50-01ש(052-7177524

 אנשים/נשים חרדים 
לעבודה מהבית ללא צורך 
באחזקת מחשב/אינטרנט 

_____________________________________________)51-02ל(053-3163814

 דרוש מחסנאי, משרה 
מלאה 8:30-17:00

03-5709972)51-52(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית כיתה, משרה 

מלאה, שכר גבוה, 
_____________________________________________)51-2ש(לפרטים: 054-5841018

 מעון שהוא בית, בפתח 
תקוה, דרושה אחת ויחידה, 
חמה ומסורה, בין השעות 

8:00-16:00, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)51-52(למתאימה 050-4144711

 למעון ילדים בבני ברק: 
סייעת, 4 ימים מלאים בשבוע 
_____________________________________________)51-52(תנאים טובים 052-7641817

 דרושה ריתמיקאית ל- 3 
עד 5 שעות שבועיות שתדריך 
תלמידת סמינר בב"ב, בשעות 

עבודתה, תשלום נאה
_____________________________________________)51-52ל(054-8465590

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 למעון גדול באלעד 
מנהלת + נסיון, ראש 

גדול, ידע במחשב, 
תנאים טובים 

s8677520@gmail.com)51-52(_____________________________________________

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: טלפנית מהבית 

לקביעת תורים ל- 4 שעות 
ביום **גרפיקאית עם נסיון 

בפרסומות תנאים טובים 
**מנהל/ת חשבונות להקלדת 

חשבוניות התאמות כרטסת 
וכו' **שרטט/ת אדריכלות 

**נציג/ת תמיכה טכנית 
לארגון תורני גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)51-51(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: גרפיקאית לעבודה 
משתלמת **בודק/ת תוכנה 

ללא נסיון לחברה גדולה 
 FullStack תוכניתן/ית**

NET לחברת הייטק סביבה 
חרדית **מנהלת משרד 
למשרד פרסום **מורה 
לאנגלית )בי"ס לבנות( 

**מנה"ח סוג 1+2 לחברה 
בב"ב גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)51-51(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מחנכת לכיתה ט/י' למילוי 
**בודק/ת תוכנה לחברה 

בהר חוצבים **מזכיר לישיבה 
גבוהה + מזכיר למוסד תורני 

**רכז/ת לשכת מנכ"ל לארגון 
גדול, 16:00-8:00 תנאים 

טובים **נהג לשינוע רכבים 
**גרפיקאית לרשת חנויות 

רהיטים + ידע באנגלית 
**מפתח/ת NET לחברה 
בתחום הסייבר גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)51-51(_____________________________________________

 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

 דרוש מחסנאי, משרה 
מלאה 8:30-17:00

03-5709972)51-52(_____________________________________________

 דרושה עובדת תעסוקה 
לבית אבות ברמה"ש, תנאים 

מעולים 058-3213137
_____________________________________________)51-02ל(050-5200901

 סייעות למעון ילדים 
בפ"ת תנאים טובים 

_____________________________________________)51-02/20(וגמישים 050-7619964

 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

 נשוי אחראי וזריז מעונין 
בעבודה כשכיר עם שכר נאה 

_____________________________________________)49-50ח(052-7118857

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

 איש מכירות מנוסה 
מחפש עבודה פרונטלית 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים 050-8580150

 מעוניינת לעבוד במספרה 
לפאות, נסיון של מעל 20 שנה 

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 052-4458284 אילנה

 אברך מעוניין לעבוד כשכיר 
_____________________________________________)51-52ח(בבית שמש 058-3242757

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)51-52ח(054-8421756

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

דרוש/ה 

טלפון  לבירורים:   03-5771146 

ראש גדול, עבודה מאתגרת ומענינת,
3 משמרות בשבוע בוקר / ערב, ללא שבתות. משמרות קבועות

כוח עזר למחלקת דיאליזה 

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

 עו"ס/ית למחלקות השונות לעבודה מאתגרת
לאור התרחבות מחלקות בבית החולים מעיני הישועה דרוש/ה

דרישות: נכונות להשקיע בעבודה ייחודית ומאתגרת | 
נסיון בעבודה במערכת הבריאות - יתרון | עבודה עם אוכלוסיה חרדית

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

 נהג משלוחן לירקות בב"ב, 
רשיון ב', משרה מלאה + 

עבודה פיזית 050-4168864 
_____________________________________________)50-01ש(להתקשר מ- 7:00 בערב 

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות 

_____________________________________________)50-1/20ש(054-9770395

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)51-2ש(054-4499177

 דרוש שליח שיש לו 
אופנוע פרטי למשלוחים 

באזור המרכז, תנאים 
מצוינים + הוצאות 

_____________________________________________)51-52ש(אופנוע 052-6364614

 לארגון חסד מפורסם 
סניף ב"ב דרושה טלפנית 

תותחית לעבודה עם 
תורמים קיימים, נסיון רב 

_____________________________________________)51-52ש(חובה 054-8448691

 דרוש עובד נמרץ ומסור 
לעבודה במחסן, ק. אריה פ"ת 

_____________________________________________)52-01א(קרוב לב"ב 050-5384330

 דרוש עוזר למנהל אירועים 
ש.ע. 17:00-24:00 פרטים 

_____________________________________________)52-1ל(נוספים: 050-5491222

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה 

_____________________________________________)52-01ל(לפרטים: 052-7603242

 דרוש נהג משאית, רשיון ג' 
_____________________________________________)52-01ל(בבני ברק 03-5709972

 למעון איכותי עם אווירה 
חמה דרושות: ממטפלת 

לתינוקיה, שכר החל מ- 38 
ש"ח *צהרונית החל מ- 48 

ש"ח 052-7643131
052-7130006)52-01(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני 
ברק, מזכירה, ידע בהנהלת 

חשבונות, למילוי מקום, 
10:00-16:30 קו"ח

03-570-6330
shpila@netvision.net.il)52-01(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי ילדים בבני ברק, 
_____________________________________________)52-03(תנאים טובים 054-2226243

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)52-03(_____________________________________________

 לקופת חולים מזכיר/ה 
לזימון תורים, עבודה מהבית, 
למענה לשיחות נכנסות של 

הקופה, 4 שעות ביום, 36 
ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לחברת נדל"ן בירושלים 
מזכיר/ה לניהול יומנים, ועבודה 

משרדית שוטפת, שעות 
נוחות, 7,500 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לחברה סמוכה לבני ברק 
מזכיר/ה לעבודה משרדית 

וקבלת הזמנת לקוחות, לא 
נדרש ניסיון, משרת בוקר, 

7,500 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושים מתאמי פגישות, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)52-01א(054-6659070

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)52-3/20ש(052-8750036

 דרושה עוזרת לעבודות 
בית קלות בב"ב
_____________________________________________)52-01א(054-6904816

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית



חדש!
YOLO עם שוקולד חלב בטעם בוטנים

בתוספת נטיפים בטעם שוקולד ובוטנים מקורמלים
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