


מגוון טיפים ומתכונים טעימים לאירוח בחנוכה
8. רוטב גבינות תנובה לפסטה

 מחממים בסיר 250 מ"ל שמנת לבישול 10% השף הלבן, מוסיפים
100 גרם גבינת פטה כבשים 20% פיראוס, 100 גרם גבינת עמק/
 גלבוע ו-100 גרם גבינה צפתית 5% מעודנת פיראוס. מבשלים
חלק לרוטב  ריסוק  מוט  בעזרת  טוחנים  הגבינות,  להמסת   עד 

ויוצקים על חבילת פסטה מבושלת.

5. פונדו שוקולד 
ו-150 מ"ל שמנת  ממיסים 150 גרם שוקולד 
לאיחוד  מערבבים  הלבן.  השף   32% מתוקה 
מסדרים  פונדו.  לקערת  ומעבירים  החומרים 
עוגת  קוביות   / טריים  פירות  שיפודים  על 
גבינה / מרשמלו / חלבה / סופגניות ביס וכדו', 

ומגישים עם השוקולד לטבילה.

4. ויניגרט גלבוע לסלט ירוק 
 טוחנים בעזרת מוט ריסוק: 1.5 פרוסות גבינת

גלבוע / עמק, 3 כפות קוטג' תנובה, חצי כוס שמן 
קנולה, 3 כפות חומץ, שן שום, 2 כפות דבש, 
מעט מלח, עד לקבלת רוטב חלק ויוצקים על 
סלט ירוק )במידת הצורך מדללים במעט מים(.

3. שייק יופרי - שייק של יופלה ופירות
שמים בבלנדר 2 גביעי יופלה בטעם אהוב, 2 כוסות קוביות תותים / 
מנגו )או כל פרי אחר שאוהבים( קפואים למחצה וכוס חלב תנובה, 
 וטוחנים לתערובת חלקה. במידת הצורך ממתיקים עם מעט דבש.
לגרסת הפרווה: טוחנים את הפירות עם 1.5 כוסות משקה תחליף 

חלב תנובה אלטרנטיב וממתיקים עם מעט דבש.

1. טארטלטים מלוחים עם נפוליאון
גבינת  לתוכם  מזלפים  ההגשה,  צלחת  על  טארטלטים  מסדרים 
נפוליאון בטעם טבעי ומעטרים במעט פסטו / זיתים / עגבנית שרי וכדו'.

2. טארטלטים מתוקים עם יולו
מסדרים טארטלטים על צלחת ההגשה, מזלפים לתוכם מעדן יולו 
שוקולד מריר / חלב / לבן ומעטרים בקישוטי שוקולד / פירות טריים.

6. ארטיק ָחלּוִמי, פיראוס
פורסים גבינת חלומי פיראוס לפרוסות בעובי 1.5 ס"מ, בעזרת 
בביצה  מצפים  ארטיק.  מקל  ונועצים  בגבינה  יוצרים חתך  סכין 

ופירורי לחם ומטגנים בשמן עמוק עד להזהבה.

חנוכה שמח!

7. כיכר קמבבר צלויה
מחממים תנור ל-200 מעלות. מניחים על נייר אפייה גבינת עין גדי 
/ קממבר וסוגרים אותו. מכניסים לתנור למשך 5-8 דקות. מוציאים 
דבש הגבינה  מזלפים מעל  נייר האפייה,  פותחים את   מהתנור, 

ומפזרים אגוזי מלך.

חנוכיה . סופגניה . חלב
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מחפשת עבודה 
מתגמלת בלי
לצאת מהבית?

מקומך
איתנו!

דרושות נציגות לגיוס תרומות
לעבודה מהבית << בשעות 9:00-13:30

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
ועמלות

סוו  תנאים
ציאליים

אפשרויות 
קידום

 077-9975058
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

 אפילו
לא צריך

להחליף 
נעליים!



 חלב מלא בטעם של פעם 
חדש! בכשרות בד״צ

ועדת מהדרין
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לה

ת 
ונו
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ה

חדש!
גבינת חלומי פיראוס

תוספת נהדרת לסלט,
כריכים ומאפים

חדש!
קרלו 
בטעם 
מרשמלו

חדש!
קרלו בטעם

כדורי שוקולד

משקאות תחליפי חלב
 תנובה אלטרנטיב

בעיצוב ובשם חדש

חדש!
גלבוע 22% 

דק דק

חדש!
YOLO עם שוקולד חלב

בטעם אגוזי לוז

חדש!
YOLO עם שוקולד
חלב בטעם בוטנים

חדש!
יופלה יוניקורן

בטעם וניל

חנוכה שמח!

בחנוכה נהנים ממגוון מוצרי תנובה
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המוצרים האהובים בעיצוב ובשם חדש
פרווה





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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סורג ישר
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מבצע חורף
משתלם!!! *
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כ"א כסלו תש"פ 101019/12/19 ברחובות

בדרכו של ראש  הישיבה זצ"ל
מאת: זאבי סגל

בבית  התקיים  וישלח  פרשת  שבת  במוצאי 
הגראי''ל  מרן  של  לזכרו  גדול  כנס  לאחים',  'לב 
רחובות  מתושבי  מאות  כאשר  זצוק''ל,  שטינמן 
לזכרו  חיזוק  דברי  לשמוע  התכנסו  והסביבה 
של  ראשון  נר  בערב  שהסתלק  רה''י  מרן  של 
שנתיים  מציינים  אלו  ושבימים  תשע''ח  חנוכה 
סיום  מעמד  בשילוב  נערך  הכנס  להסתלקותו. 
כתיבת האותיות לספר התורה שנכתב לע"נ מרן 

ראש הישיבה זצוק"ל. 
הגראי"ל  מרן  של  בנו  דברים  נשאו  בכינוס 
זצ"ל, יבלחט"א הגאון ר' שרגא שטיינמן, הגאון 
רבי חיים פרץ ברמן ראש ישיבת פניבז', יו"ר לב 
אליעזר  הגאון  העצמאי  החינוך  ומנכ"ל  לאחים 
סורוצקין וכן מזכה הרבים הנודע הרב אורי זוהר.
שטינמן,  הגר"ש  היה  המדברים  ראשון 

הרצון  כח  בעניין  הציבור  את  שעורר 
ולהפעיל  לפעול  ניתן  שבאמצעותו 
בדבריו  עמד  הגר"ש  התורה.  בענייני 
על כך שבתחילת פרשת ויצא מסופר 
על יעקב אבינו שהניח מאבני המקום 

מראשותיו.
שהאבנים  מבארת  בחולין  "הגמ' 
התחילו  כי  אחת  לאבן  התחברו 
אחת  שכל  זו  עם  זו  מריבות  האבנים 
ראשו.  את  צדיק  יניח  עלי  אומרת 
מבאר  ראשון  בפרק  ישרים  המסילת 
להיות  לבריאה  גדול  עילוי  כי  זאת, 
בקדושתו  השלם  האדם  משמשי 
יתברך, יש התעלות אפילו לאבנים או 
לאבנים  או  האבנים  של  המלאך  ע''י 
חלק  יש  הלא  נברא  בכל  כי  עצמם 
אלוק ממעל, והם רצו להתעלות וזכו 
שנעשה להן נס, ואין זה מסתבר שהנס 
אכפת  מה  כי  יריבו  שלא  כדי  נעשה 
לנו אם האבנים יריבו קצת. אלא ודאי 
מטרת הנס היא, ללמדנו יסוד גדול כי 
מי שרוצה ומשתוקק להתעלות יש לו 

סייעתא דשמיא עצומה.
לפרשת  הרב  קישר  האמור  את 
בה  וישלח,  פרשת  האחרון  השבוע 
ולכאורה  דינה,  על  מספרת  התורה 
צריך להבין מה כל האריכות בסיפור 

פרטי הדברים התורה יכלה לקצר בעיקר המעשה 
ולא להאריך כל כך,

אותנו  מלמדת  התורה  מקלם,  הסבא  מבאר 
כמה גדול כח הרצון, כיון שחפץ בבת יעקב כל 
יושבי העיר מלו את עצמם כי שכם רוצה את דינה 
עם  להם  היה  מזה,  דבר  שום  להם  אין  לאשה, 
מי להתחתן ולסחור, ולמרות זאת כולם הסכימו 
לעשות ניתוח, כי שכם חפץ מאוד בבת יעקב עד 
כדי לסחוף את כל בני העיר, ראו כמה גדול וחזק 

כח הרצון.
שנה  כל  שעלה  אלקנה  על  מספר  המדרש 
לשילה עם חנה ופנינה נשותיו, כשראה שישראל 
לבית  רק  שהמצוה  חשבו  אולי  לרגל,  עולים  לא 
דרך  עלה  שנה  וכל  שילה,  למשכן  ולא  המקדש 
ולן ברחובה של עיר והצליח במשך כמה  אחרת 
לרגל  לעלות  ישראל  עם  כל  את  לסחוף  שנים 
למשכן שילה, ובזכות זה זכה לבן ששקול כמשה 

ואהרן שמואל הנביא.
אדם אינו מודע לכח הרצון שיש בו שהוא כח 
עצום שאדם אחד רוצה משהו, יכול לסחוף אחריו 

מדינה שלמה למצוות עליה לרגל.
על  אחד  הפוכות  גמרות  ב'  הזה  בנושא  יש 
מצוה ואחד על עבירה, הגמרא בקדושין דף פ''א 
עוברי  על  מתלוצץ  שהיה  מאיר  ר'  על  מספרת 
בא  אז  להתגבר,  מצליחים  לא  הם  איך  עבירה, 
אשה  בדמות  לו  ונראה  בנסיון  והעמידו  השטן 
ידו  ועל  צר  קרש  הנהר  על  והיה  לנהר,  מעבר 
הנהר  את  לחצות  התחיל  מאיר  ור'  מתוח,  חבל 
על הקרש בצורה מסוכנת, למרות שעלול ליפול 
לפעול  ממש  עבירה,  לעשות  הרצון  מכח  לנהר, 
וחזר  היצר  אותו  עזב  הנהר  באמצע  ההגיון,  נגד 
בשמים  שהכריזו  לא  אם  השטן  א''ל  לאחוריו,  
זה  אותך.  עוזב  הייתי  לא  ותורתו,  בר''מ  הזהרו 
כדי  מהכוחות  למעלה  עבירה  לעשות  הרצון  כח 

לעבור עבירה.
הגמרא ההפוכה במסכת כתובות בדף האחרון, 
על  מעבר  מצא  ולא  לא''י  לעלות  רצה  זירא  ר' 
הנהר,   עד שראה קשר צר עם חבל מתוח לצידו 
וכך החזיק בחבל ועבר בסכנה כדי לעלות לארץ 
נשארתם  פזיז,  עם  אחד,  צדוקי  א''ל  ישראל,  
פזיזים כמו במתן תורה שהקדמתם נעשה לנשמע, 
מה כ''כ דחוף לך לעלות הרגע אפשר להמתין עוד 
יום יומיים ויש מקום בטוח לעבור, עונה ר' זירא 
אני בא למקום שגם משה ואהרן לא זכו להיכנס 
לכן אני אני מזדרז, מי יודע מה יקרה מחר, רואים 

מכאן את גודל כח הרצון.
מהמעשה של שכם, מר' מאיר והמעשה עם ר' 

זירא.
בתחילת הפרשה, מסופר על המאבק של יעקב 
ונהיה  הירך  כף  יצא  אבינו  ליעקב  המלאך,  עם 
צולע, כמה זמן יעקב היה צולע? מעלות השחר 

שעה,  חצי  אולי  שהתרפא,  השמש  לו  ויזרח  עד 
ואפילו הכי 'על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד 
הנשה כי נגע בכף ירכו' כי היה צולע חצי שעה, 

מה קרה? לכן לא אוכלים?
הקדוש  האוה''ח  פירושים,  ג'  זה  על  ראיתי 
מהקדושה  זזה  יעקב  של  שהעצם  כיון  מבאר 
וא''כ נכנס הטומאה, השר של עשו. צריך לזכור 
לתמיד לדורי דורות לא לזוז מהקדושה לא לפרוש 
הנס  לזכור  מסביר,   זקנים  בדעת  מהקדושה. 
הגדול שעלול היה השר גם להורגו, ועוד ביאור, 
ללכת  ליהודי  נותנים  איך  תביעה  עליהם  היתה 

לבד יחידי בלילה, זה סכנה.
 אלו ג' דברים ללמוד מהפרשיות האלו לזכור 
באיסור של גיד הנשה אל תעזוב את הקדושה את 
התורה ואת התפילה ועוד לזכור את הנס שנשאר 
ה'  לבד  ללכת  ליהודי  לתת  לא  וגם  הנס  בחיים 
יעזור שיזכו כל המתכנסים כאן יהודים שקובעים 

לזכור  מהקדושה,  לזוז  לא  לזכור  לתורה,  עיתים 
תמיד  לבד  יהודי  משאירים  לא  לזכור  ה',  חסדי 
לדאוג לשני, לחשוב על השני, ויזכו לגדול ביראת 

שמים להיות תלמידי חכמים וצדיקים.
מגדולי  אחד  דברים  לשאת  עלה  מכן  לאחר 
מזכי הרבים, הרב אורי זהר, אשר שיבר את אוזני 

הקהל כי גם הוא הנו מתנדב בלב לאחים. 
הרב זוהר סיפר לקהל, כי "הקב''ה החזיר אותנו 
להשתתף  זכינו  אז  וכבר  שנה   45 לפני  בתשובה 
בפעילות הקדושה כאן". בהמשך עמד הרב זוהר 
הקירוב  בנושא  והנחיצות  ההשתדלות  מידת  על 
כשהוא קושר זאת לחינוך התורני כשהוא מגולל 

את קורות חייו מן העבר בפני באי הכנס. 
לה',  בתים  של  אלפים  הקימו  הזה  "במקום 
כל  ממש,  בפועל  אלא  מחשבה  או  רעיון  לא  זה 
יכול  הזה  במפעל  הזה  בערב  משתתף  שכאן  מי 
לזכות בקרוב הגאולה, פשוטו כמשמעו, מרן שר 

התורה הגאון ר' חיים קנייבסקי חוזר ואומר אומר 
במפורש, החברותא שלי שמע זאת ממנו בשבוע 
שעבר, אנחנו נמצאים במצב קשה גם מפנים גם 
מבחוץ והמשיח בפתח. ואני מעיז להוסיף ולומר 
'אין ישראל נגאלים אלא בתשובה' רוב רובו של 
למדרשות  באים  אנשים  אלפי  בחוץ,  ישראל  עם 
של 'לב לאחים' בכל הארץ, אלפי ילדים נרשמים 
הבית  כל  ובזכותם  תורניים  ספר  לבתי  שנה  כל 

משתנה.
"אצלי באופן אישי זה עבד כך, הרב זילברמן 
רצתה  אשתי  ואז  בתשובה,  אותי  החזיר  זצ''ל 
אלו  דעתה,  את  לשנות  שהצליח  מה  להתגרש, 
אביב  בתל  דתי  ספר  לבית  שנרשמו  הילדים 

והילדים בהתנהגות שלהם שינו את כל הבית. 
נהיה בבחינת  נס, שלא  "מדובר כאן על ממש 
של  לידה  צירי  זה  בניסו,  מכיר  הנס  בעל  אין 
סימני  הם  ומבחוץ  מבפנים  הצרות  כל  הגאולה 
יד  מרימים  ארצנו  בתוך  הגאולה, 
כנגד השבת בפרהסיא נורא ואיום, לא 
יתכן שיהיה יהודי אחד שיעמוד כאן 
יכול  אני  מה  לשאול  צריך  הצד,  מן 
לעשות בשביל קרוב, וישנם ב' דברים 
לעשות.  חייב  מאיתנו  אחד  שכל 
להתבונן בסביבה שלו, שכנים ידידים 
חוגי  לעשות  אפשרות  יש  קרובים, 
שאין  זכות  זה  בשבוע,  פעם  תורה 
החיים  האור  בעולם,  ממנה  למעלה 
את  יודעים  היינו  אם  אומר,  הקדוש 
הזכות הגדולה של הצלת יהודי אחד 
שיש  הצרות  כל  זה,  אחרי  רצים  היו 
זה עקבתא דמשיחא, 'עת צרה ליעקב 
וממנה יוושע', וזה תלוי בנו, ותופתעו 

מההיענות.
מבית  עצמו  מתיר  חבוש  "אין 
יד,  להם  להושיט  צריך  האסורים, 
אברכים,  לשלוח  אפשר  הארץ  בכל 
אחד  ועוד  טלפון  להרים  פשוט  וגם 
תתחילו  שכנים,  למשפחה,  לקרובים 
עשרים,  עשרה  יבואו  שלושה  שניים 

לקרב את הגאולה".
לאחים,  לב  דמים,  השני,  "והדבר 
לאחים  לב  הדם,  את  מעביר  הלב 
לכל  הדם  את  שדוחפת  משאבה  זו 
לו  שיהיה  צריך  אחד  כל  העורקים, 
אין  לחודש,  שקל  מאה  קבע  הוראת 
אדם שומע לי ומפסיד אף אחד לא יחסר לו כלום, 
משמים,  שפע  יש  ולתורה  לקדושה  שנותנים 
אין  טוב  עובד  הכל  אם  אבל  יודעים  לא  אנחנו 
סתימות זה משמים מונעים מאיתנו חסרונות, כמו 
שאמר הרב שרגא יש חיות באבנים, אם אדם נותן 
לקדושה ולתורה הוא מרויח רואים את זה כל יום 
של  התקציב  שתדעו,  כדאי  אחת  עובדה  בפועל, 
'לב לאחים' הוא עשרה מליון דולר בשנה, מיליון 
מתנדבים  אברכים  ע''י  נתרמים  מתוכם,  דולר 
בית  לחוגי  בשבוע  פעם  יוצאים  עצמם  שהם 
בבתים, ומחזירים בתשובה לא די שמתנדבים ולא 
ונודדים  ילדים,  עם  בית  ועוזבים  הביתה,  באים 
בכל רחבי ארץ ישראל מאות רבות של אברכים, 

הם עצמם תורמים כמיליון דולר.
"רואים במו עיניהם את הנס, זה קירוב הגאולה 
שה'  לה,  מחכים  שכולם  ללידה  ממש,  בפועל 
יקצר את הצירים זה תלוי בנו, אנו פונים כחברים, 

מאות מתושבי רחובות השתתפו במוצ"ש האחרון בכנס "לב לאחים", לרגל יום השנה לפטירתו של מרן הגראי"ל     שטיינמן זצוק"ל  • המשתתפים האזינו לדבריהם המאלפים של רבי שרגא שטיינמן, הגאון רבי אליעזר סורוצקין 

מאות תושבי רחובות בערב חיזוק במלאות שנתיים לפטירת רשכבה''ג מרן    הגראי''ל שטיינמן זצוק''ל והשלמת כתיבת ס''ת לזכרו על ידי "לב לאחים"

יו"ר 'לב לאחים' ומנכ"ל החינוך העצמאי, ראש ישיבת פוניבז'
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בדרכו של ראש  הישיבה זצ"ל
רחמנא ליבא בעי כל אחד בלי נדר יקבל על עצמו 
יהודי לבד, כמו  ויתרום, אין לנו רשות להשאיר 
שהרב שרגא אמר לא תעמוד על דם רעך להודיע 
בנו,  פעילים  להיות  מעוניינים  אנשים  על  לנו 
עם  יזכה  הזו  הקדושה  הפעולה  בזכות  תלוי  זה 

ישראל לגאולת עולם.
הרב  הנואמים  דוכן  על  התייצב  מכן  לאחר 
ומנכ''ל  לאחים  לב  יו''ר   - סורוצקין  אליעזר 
התורה  הפצת  בין  שקישר  העצמאי,  החינוך 
חנוכה  נר  הדלקת  לעניין  השדה  בערי  והיהדות 
הגאון  מרן  עם  מופלא  סיפור  מגולל  כשהוא 

הגראי"ל זצוק"ל.
ידידים  מספר  נסענו  שנה  עשרה  חמש  "לפני 
התפללנו  באוקרינה  צדיקים  קברי  על  להתפלל 
אצל הבעש''ט במזיבוז' בברדיצוב, באומן, בכל 
כיבוד  עם  נאות  אכסניות  איך שבנו  ראינו  מקום 
אחרי  הלב,  את  מחמם  ממש  ומקוואות,  עשיר 
הגענו  ולליטא  לרוסיה  ונסענו משם  זה המשכנו 
לקבר של ר' חיים מוולוזין ,עזובה נוראה, נקרעו 
לציון  למיר  נסענו  שם.  מהקוצים  המכנסיים  לי 
של ר' ירוחם המשגיח ממיר, ובסוף המסע הגענו 
החפץ  הגדול  הכהן  של  מנוחתו  מקום  לראדין 
היתה  שם  וגם  האחרונים  הדורות  מאור  חיים 
מצבה פשוטה מאבן. קבלתי חלישות הדעת, איך 
אין  ובליטא  ישראל,  לגדולי  כבוד  יש  באוקרינה 

אוהל, אין שיש, רק מצבות מאבן פשוט.
"נגשתי לאדם מקומי שידאג לקבלן ואני רוצה 
 3100 לבנות אוהל בראדין סיכמנו על מחיר של 
דולר, רציתי לשלם את הכל, אבל החברים גם רצו 

בשותפות. 
בתל  שכב  רה''י  שישי.  ביום  לא''י  "חזרנו 
השומר עם שבר באגן הירכיים, אני בדרך לנתניה 
בבקשה  לי,  אומר  משה  ר'  הבן  לרה''י,  נכנס 
אני  קצת,  אותו  תשמח  אולי  אצלו,  תאריך  אל 
הדמויות  בוולוזין  המסע  על  לו  לספר  מתחיל 
שהוא  שעה  כמעט  כך  אצלם,  וגדל  מכיר  שהוא 
ישראל.  גדולי  על  ולשמוע  לשוחח  שמח  ממש 
קברות  בין  ההבדל  על  מספר  אני  הביקור  בסוף 
בליטא,  הצדיקים  לקברות  באוקרינה  הצדיקים 
וספרתי לו שאני רוצה לבנות אהל על קברו של 
החפץ חיים. הרה''י חייך חיוך טוב וקבלתי זאת 

כשתיקה והסכמה.
"הגעתי למעלית והבן רץ אחרי, הרב סורוצקין, 
לי  אומר  ורה''י  לחדר,  חזרתי  לך,  קורא  הרה''י 
זה  אחד  יהודי  ילד  להציל  'אבל  גדול,  בחיוך 
יותר חשוב' הבנתי שאני כבר לראדין לא  הרבה 
נוסע, אלא אני נוסע לעפולה ולדימונה. יש הרבה 
מצוות אבל להציל ילד יהודי אחד זה הרבה יותר 

חשוב.
"לפני חמש שנים רה''י היה כבר מעל גיל מאה 
להדלקת  שהולכים  מהחסידים  ללמוד  והחלטתי 
נר חנוכה לאדמו''ר ומדליקים אח''כ נרות בבית. 
חנוכיה  להדליק  ניגש  רה''י  ברק,  לבני  נסעתי 
ומעוז  הללו  הנרות  ניגן  אח''כ  מפח,  פשוטה 
רצו  שתיכף  נכדים  שני  שם  היו  הכל  בסך  צור, 
לביתם להדליק ואולי עוד קומץ אנשים שמיהרו 
לצאת, נשארתי לבד עם רה''י וישבתי על ידו על 
מפוארים.  יותר  בראדין  הצריפים  אפילו  שרפרף 
יש  רה''י  בזכות  אמרתי,  אותו,  לשמח  רציתי 
השנה עוד מאות רבות של אנשים שפעם ראשונה 
בחייהם ידליקו נרות חנוכה כהלכתם עם שמן זית 
וממריץ  דוחף  שרה''י  בזכות  כשיעור,  ופתילות 

אותנו בעבודת הקדש של לב לאחים.
"רה''י אומר לי תביא מסכת סוטה תפתח בדף 
כ''א ומראה לי את האצבע על השורה הראשונה, 
רה''י כבר לא ראה ואני הקראתי לו והוא הסביר, 
דימה  אור'  ותורה  מצוה  נר  'כי  הגמרא,  אומרת 
נר שהוא  את המצוה לנר ואת התורה לאור, מה 
של  נר  יש  בזמן,  מוגבל  הוא  לשעתה  רק  דולק 
שעה של שבוע, כך מצוה היא רק לשעתה, כמו 
תפילין, ארבעת המינים, הרגע יש לך מצוה, דימה 
את התורה לאור, שהוא אין סופי אם כאן חושך 
בצד השני של הכדור יש אור, כך גם התורה היא 

נצחית.
עכשיו תחזיר את הגמ' לארון, ותשמע, לעשות 
מצוה זה טוב אבל אם אתה רוצה שזה יהיה נצחי 
זה  יהודים  לקרב  הנכונה  הדרך  תורה,  גם  תלמד 

דרך הדף גמרא,
הרי  מבאר,  כ''ח  פרק  בבראשית  הרמב''ן 
אברהם אבינו היה גדול המקרבים לשכינה, בנה 
מזבחות לקרא בשם ה', ולהפיץ את האמונה בקל 
אחד, חפר בארות, שהיו סמל להפצת תורה, ויטע 
תושבי  העולם.  לאדון  ויברכו  שיודו  כדי  אשל 
המקום הפלשתים סתמו את הבארות את הסניפים 
את  פותח  דרכו  ממשיך  ויצחק  לאחים  לב  של 
הבארות ומוסיף עוד שלוש, ואת הבאר הרביעית 

באר שבע, ובנה מזבח וקרא בשם ה'.
חפר  לא  אבינו  יעקב  מדוע  הרמב''ן  שואל 
מסתגר.  הוא  לכאורה  מזבחות,  בנה  לא  בארות 
גלה  יעקב  גולה,  בשוגג  הנפש  את  ההורג  כתוב 
לחרן. מבאר השפת אמת היכן מצינו שיעקב הרג 
בשוגג? כי לא קרב את אחיו את עשו כאילו הרגו 
מסופר  לא  שנה,   20 לבן  אצל  גם  והנה  בשוגג, 
הבריות  את  לקרב  במצרים  ואח''כ  בחרן  שניסה 

לשכינה. מדוע יעקב לא ממשיך בדרך אבותיו?
צדיק,  אחד  בן  היה  לאברהם  הרמב''ן,  מבאר 
אבל  יעקב,  צדיק,  אחד  בן  היה  ליצחק  יצחק, 
ליעקב היה כולל שלם בבית, י''ב שבטי קה. יעקב 
אבינו הקים בית המדרש ובזה כבר גרם לבריות 

להתקרב לשכינה.
ר' אהרן קוטלר הקים את התורה בארה''ב, היה 
לו תלמיד שהוא ישב עליו שבעה כי היה מסתובב 
עם גיטרות ומקרב אנשים ליהדות. ואיך ר' אהרן 
ומוצא  לדנוור  ומגיע  בארה''ב  שנוסע  מי  קירב, 
ובלוס  בדטרויט  גם  כך  ליקואד  של  כולל  שם 
רחוקים  קרוב  ליקואד.  יש  כוללים  יש  אנג'לס 
הכי  המהלך  זה  התורה  ע''י  כולל,  עם  עושים 

בשביל  חזק  והכי  גדול 
לקרב יהודים, יותר מכל 
תרי''ג מצוות, כי העיקר 
שת  שאלנו  התורה,  זה 
הרה''י אם לעשות רישום 
הכלים  בעזרת  תלמידים 
והתשובה  הטכנולוגיים 
להצליח  א''א  היתה 
לעשות  הטומאה  בכלי 
ממשיך  כאן  קדושה. 
להתחמם  שזכינו  הכולל 
ברח'  רבות  שנים  לאור 
ובסייעתא   152 הרצל 
דשמיא גדל ומפיץ תורה 
לזכור  וצריך  ברבים, 
מעצמו  חי  לא  שהמקום 
לו  שיהי  חייב  אחד  וכל 

חלק והוראת קבע למקום כי זה ממש ישיבה על 
קברו של הרה''י זכר צדיק לברכה.

פונוביז'  ישיבת  ראש  היה  הנואמים  אחרון 
על  עמד  שבדבריו  ברמן,  פרץ  חיים  רבי  הגאון 
הגראי"ל  מרן  הישיבה  ראש  של  נפש  המסירות 
מחייב  הדבר  ושבוודאי  הרבים  בזיכוי  זצוק"ל 
את כולם. הגרח"פ ברמן עמד על דברי הרמב''ם 
הוא  בו  ב',  הלכה  תשובה  מהל'  חמישי  בפרק 
שאומרים  זה  דבר  במחשבתך  יעבור  "אל  כותב 
ישראל,  בני  גולמי  ורוב  העולם  אומות  טפשי 
להיות  ברייתו  מתחלת  האדם  על  גוזר  שהקב"ה 
צדיק או רשע - אין הדבר כן. אלא כל אדם ראוי 
כירבעם,  רשע  או  רבינו  כמשה  צדיק  להיות  לו 
וכו' כתוב  או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי, 
ברמב''ם שכל אדם יכול להיות כמשה רבינו או 
משה  בין  הקטבי  הדבר  מהו  נבט,  בן  כירבעם 
רבינו לירבעם שכל אדם יכול לבחור האם להיות 

כמשה או כירבעם?".
המזכה  'כל  י''ח,  משנה  פ''ה  באבות  המשנה 
את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את 
הרבים אין חטא בא על ידו משה זיכה את הרבים 
הרבים  את  החטיא  ירבעם  עשה  ד'  צדקת  שנא' 

וכו'  
יכול  אחד  שכל  הרמב''ם  כיוון  שלזה  נראה 
או  הרבים  בזיכוי  רבינו  כמשה  להיות  לזכות 
כירבעם בלהחטיא את הרבים, ובודאי שאין לאף 
כח לזכות את הרבים במדרגה של משה שהוריד 
את התורה לעם ישראל, אלא כל אחד שעושה כפי 
יכולתו בתנאי שיש בזה זיכוי לרבים הוא במדרגה 
של משה, ואנחנו מאמינים בדברי הרמב''ם שנבא 
לשמים נראה שלט על פלוני שהוא כמשה רבינו, 
והתשובה  רבינו  ולמשה  לו  מה  נתמה  ובודאי 
זיכוי הרבים. ובאמת קשה מאוד לזכות את  היא 
הרבים אפילו לזכות אחד זה מלאכה קשה ביותר, 
עוסק  אחד  וכל  שיושבים  שלם  בציבור  אמנם 
בזיכוי הרבים הרי כיון שכל אחד מהציבור תורם 
את חלקו ובלעדיו לא היה כאן ציבור הרי שלכל 
אחד יש חלק בזיכוי הרבים ואם עשה מה שמוטל 

עליו וכפי יכולתו נחשב כמשה רבינו.
יודע ראובן שהתורה  חז''ל אומרים אילו היה 
היה  כתפיו  על  מידם  ויצילהו  עליו  כותבת 
כותבת  שהתורה  יודע  היה  אהרן  ואילו  מביאו, 
יוצא  היה  ובמחולות  בתופים  בלבו  ושמח  עליו 
לקראתו, גם היום אליהו הנביא יושב וכותב את 
עליו  יכתבו  הרבים  את  והמזכה  שלנו  המעשים 

שהוא כמשה רבינו, כפשוטו ממש, כי כך כתוב 
ברמב''ם.

ארבע מתוך החמשה חומשי תורה מספרים על 
הגיע  שמשה  לפני  אבל  רבינו,  משה  של  גדלתו 
להר האלוקים יש פרק אחד שמלמד אותנו כיצד 

משה זכה להיות אב לנביאים. 
משה  על  מספרת  שהתורה  הראשון  הדבר 
להסתכל  השני,  בצרת  להבחין  בסבלותם'  'וירא 
להתבונן להצטער בצערו, אני זוכר בימי העליה 
מצאו  שלא  ופרופסורים  מדענים  היו  מרוסיה 
עמדנו  האם  הרחובות,  בניקוי  ועסקו  עבודה 
להרגיש  בסבלותם,  וירא  בצערם?  והשתתפנו 

בצרת נפשו של השני, זהו הדבר הראשון.
עברי,  יש  מכה  מצרי  איש  וירא  יוצא  משה 
שזרקו  במצרים  שכיח  דבר  זה  שהיה  בוודאי 
אבל  באכזריות,  ישראל  או  והכו  ליאור  הילדים 
ויטמנהו בחול, משה  ויך את המצרי  משה נעצר 

לא ממשיך הלאה, הוא אכפתי לצרת אחיו.
המדרש מספר על שה שרץ ומשה רדף אחריו 
עד שהתברר שהשה היה צמא ופשוט רץ לשתות 
מים, ומשה נשאו על כתפו בחזרה לעדר, מדוע 
נשאו משה על כתפו, היה בזה פיצוי לשה שמשה 
לא הרגיש בצערו קודם לכן, משום כך הרימו על 

כתפו והחזירו לעדר.
היה  מה  לחוש  עליו  לרחם  לשני  רגיש  להיות 
קורה אם ח''ו הצרה הזאת היתה אצלי, מלב רגיש 

ואכפתי גדלים משה רבינו.
ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, זכה וזיכה את 
הרבים, גם זכה וגם זיכה את הרבים, הרגיש בצרת 
הרבים והרים את המפעל הקדוש הזה, כי זה היה 
זוהי הבקשה  להיות ממזכי הרבים,  בנשמת אפו 
בוודאי  ולכן  עליו,  שיתפללו  ביקש  שתמיד 
ע''י  ועוד  הרבים  את  מזכה  כאן שהוא  שהמקום 
להיות  גדולה  זכות  בוודאי  מפואר  מדרש  בית 

חלק במפעל הזה.
זכה  כיצד  מסופר  ח'  פרק  אליהו  דבי  בתנא 
כמשה  שקול  שהיה  הנביא  שמואל  לבן  אלקנה 
הסתפק  ולא  לרגל,  עולה  שהיה  כיון  ואהרן, 
ישראל  עם  שכל  דאג  אלא  לרגל,  עליה  במצוות 
יעלו ע''י שכל פעם עלה בדרך אחרת ולן ברחובה 
ואח''כ  בתים  ה'  פעם  אליו  והצטרפו  עיר,  של 
כל  שהיו  עד  בתים  שישים  ואח''כ  בתים  עשרה 

ישראל עולים בזכות זה זכה לבן שמואל הנביא.

מאות מתושבי רחובות השתתפו במוצ"ש האחרון בכנס "לב לאחים", לרגל יום השנה לפטירתו של מרן הגראי"ל     שטיינמן זצוק"ל  • המשתתפים האזינו לדבריהם המאלפים של רבי שרגא שטיינמן, הגאון רבי אליעזר סורוצקין 

מאות תושבי רחובות בערב חיזוק במלאות שנתיים לפטירת רשכבה''ג מרן    הגראי''ל שטיינמן זצוק''ל והשלמת כתיבת ס''ת לזכרו על ידי "לב לאחים"

הגאון רבי חיים פרץ ברמן ומזכה הרבים הרב אורי זוהר

הגאון רבי שרגא שטיינמן הגאון רבי פרץ ברמן רי פוניבז





לוח מזל וברכה 
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כ"א כסלו תש"פ 141419/12/19 ברחובות

סיבוב שלישי
מאת: ישראל פריי

השעה 4:00 לפנות בוקר. מהכביש הקטן שבין 
בזה  שועטים  הוורדים,  גן  לבין  הכנסת  משכן 
אחר זה עשרות מכוניות, בתוכם ח"כים עייפים, 
בתום ליל שימורים, בו הצביעו על פיזור הכנסת. 
קמפיין  חדש:  לעידן  כבר  יתעוררו  הם  למחרת 

בחירות 2020.
בניגוד לפיזור הכנסת ה-21 – אז לווה הלילה 
על  והצבעה  האחרון,  הרגע  עד  מו"מ  במתח, 
חודו של קול – הפעם, התקבלה הגזירה בשוויון 
ידעו מראש את אשר צפוי להם;  נפש. הח"כים 
על קיום הבחירות ועל התאריך נרשמו הסכמות 
לבצע  הוא  וכל שנותר  בין המפלגות,  מוקדמות 
ולהצביע  החוק,  בסעיפי  קוסמטיים  שיפורים 

עליו בחוסר חשק.
הבחירות  בין  שחלף  הקצר  הזמן  בפרק 
הספיק  האחרון,  חמישי  ליל  לבין  האחרונות 
בנימין  מידי  לעבור  הממשלה  להרכבת  המנדט 
פגישות  הורכב,  הבלוק  גנץ,  בני  לידי  נתניהו 
נבחרי  התחתונה:  בשורה  אך  התכנסו,  מו"מ 
הציבור לא הצליחו לגשר על הפערים, ובמקום 
את  להחזיר  העדיפו  לבין עצמם,  בינם  להסתדר 
כולי  ישראל,  אזרחי  לידי  בשלישית  הבחירה 
חד משמעית  הכרעה  תתקבל  הפעם  ואולי,  האי 

בקלפי.
הוועדה  החלה  מוקדמת,  בוקר  משעת 
המסדרת לדון בפרטי החקיקה הנחוצה להקדמת 
החברים  עלו  הצהריים,  אחר  לקראת  הבחירות. 
למליאה לשם הצבעה על הצעת החוק בקריאה 
ראשונה. מפה, חוזר החוק לוועדה לשם הכנתה 

לקריאה שניה ושלישית.
כמי  להצטייר  ששו  לא  המפלגות  ראשי 
מלוח  הכנסת.  פיזור  בעד  ידם  את  שמרימים 
בנימין  של  דמויותיהם  נעדרו  במשכן  הנוכחות 
כשההצבעה  בנט.  ונפתלי  דרעי  אריה  נתניהו, 
לשאת  לא  לבן'  ב'כחול  החליטו  וקרבה,  הלכה 
מסר  לנתניהו  והעבירו  לבדם,  החרפה  בנטל 
חריף: אם לא תתייצב בהצבעה, ניעדר גם אנחנו 
שהכנסת  הרי  שכזה,  במקרה  יעבור.  לא  והחוק 
מפוזרת מאליה והתאריך הקבוע בחוק נופל על 
בנות  עבור  במיוחד  בעייתי  תאריך  פורים,  חג 
בריתו של נתניהו – המפלגות החרדיות. האיום 

לקראת  הפציע  אכן  ונתניהו  פעולתו,  את  פעל 
ההצבעה.

שהשתלטה  הדכדוך  תחושת  השעות,  בחלוף 
ייאוש.  של  בהומור  התחלפה  המשכן,  על 
והלשכות,  המסדרונות  בין  התרוצצו  הח"כים 
משלוחי מזון מהיר עברו בין העוזרים - לטובת 
 - המקומי  במזנון  מסתפקים  שאינם  המפונקים 
והמרפסות המו מח"כים שהעלו עשן בסיגריות, 
המעידה  את  נצלם  לבל  אותנו  מזהירים  חלקם 

החד פעמית שלהם, לאור הנסיבות הקשות.
טבעית  ואופטימיות  עליזות  על  ששמר  מי 
בין  שהתרוצץ  גליק,  יהודה  לשעבר  ח"כ  היה 
החברים ובידו יוזמה למניעת הבחירות: החתמת 
המנדט  להטלת  לנשיא,  המלצה  על  ח"כים   61
להרכבת הממשלה על... יולי אדלשטיין. כצפוי, 
שונים  בתירוצים  אותו  פטרו  הח"כים  מרבית 

ושילחוהו לדרכו.

התכנסו  המסדרת,  הוועדה  בחדר  ובינתיים, 
שניה  לקריאה  החוק  הכנת  לקראת  החברים 
האחת  הסתייגויות,  שתי  הפרק:  על  ושלישית. 
החרגת   – ביתנו'  מ'ישראל  פורר  עודד  של 
העובדים הזרים מיום שבתון בבחירות, האחרת 
של אחמד טיבי מ'הרשימה המשותפת' – ביטול 

חוק קמיניץ )עוסק בהסדרת בנייה(.
הפסקת  מבקש  ניסנקורן  אבי  הועדה  יו"ר 
של  ההסתייגות  הבשורה:  עם  וחוזר  התייעצות 
מעלה  טיבי  אחמד  הזה  בשלב  התקבלה.  פורר 
נכנעים  אתם  למה  זעק.  שקרנים,  כולכם  טונים. 
להם כל פעם? סיכמנו שאם מסתייגים – מקבלים 
את שתי ההסתייגויות, גם זו שלנו. "אף אחד לא 

ילך לישון הלילה", איים לתקוע את החוק.
כולם לצאת  אילצה את  צפויה  המהומה הלא 
הוזעקו,  הסיעות  ראשי  מחודשת.  לחשיבה 
בחדר סמוך התכנסו נציגי הסיעות, הטונים עלו 

לשמים, נוסחאות שונות הוצעו, ורק לאחר שעה 
ארוכה, התקבלה הנוסחה המפותלת לביטול חוק 
קמיניץ. ברשימה המשותפת יכולים להציג עבור 
במסמוס  מתנחמים  בימין  נאה,  הישג  בוחריהם 

ההחלטה עד לביצועה.
עובדי  עמלים  המשכן,  של  התחתונה  בקומה 
שאושרה  החוק  הצעת  את  להנפיק  הדפוס  בית 
בוועדה, לקראת הצבעה שניה ושלישית. עובדי 
מזנון הכנסת מגרדים את שאריות המזון שנותר 
השומר  הרעב.  ההמון  את  להשביע  כדי  במאגר 
הקפדן שאחראי לסינון הנכנסים למזנון הח"כים 

כבר נטש את משמרתו.
עוד רגע הם יעלו להצביע על בחירות נוספות; 
בתקשורת הם יטיחו זה בזה עלבונות והאשמות, 
מכונסים  הפוליטיים  היריבים  כל  בינתיים,  אבל 
יושב  אחד  שולחן  סביב  במזנון.  רעים  לשיחות 
יו"ר 'כחול לבן' לצד בכירי 'הליכוד' זאב אלקין 
קצוות  מכל  ח"כים  ובמעגל  שטייניץ,  ויובל 

הקשת הפוליטית.
בשולחן אחר, יושב לו סגן השר יעקב ליצמן, 
ומי שמצטרף אליו הוא בני גנץ. השיחה ביניהם 
אביו,  של  אסתר  מגילת  על  מספר  גנץ  נעימה. 
לראשות  מועמד  שהיה  בלילה  נזכר  ליצמן 
גנץ  אמון.  אי  הצבעת  במסגרת  אז  אי  ממשלה, 
ביקש לא להיתקע במשקעי עבר, ואמר: "אנחנו 
מסתכלים על חצי הכוס המלאה, את החצי השני 

נמלא בעצמנו...".
למליאה.  עולים  הח"כים  הרגע.  הגיע  ואז 
להצבעה.  עוברים  מקומו,  את  תופס  נתניהו 
יולי  הכנסת  יו"ר  בין  נרשם  קולני  עימות 
וגם ח"כ  זנדברג,  אדלשטיין לבין הח"כית תמר 
אחמד טיבי הרעים בקולו. בתום הצבעה זריזה, 
פיזור  בעד  ח"כים הצביעו   94 מגיעה התוצאה: 
אדר.  ו'   – הבחירות  תאריך  קביעת  ועל  הכנסת 

ללא מתנגדים. ללא נמנעים. תם ונשלם.

היוזמה של יהודה גליק, הצעקות של אחמד טיבי, המפגש של ליצמן עם גנץ במזנון והאיום שהכריע את ביבי – כך נראה הלילה 
הגורלי בכנסת, שבסופו נפלה ההכרעה: בחירות שלישיות

לילה לא טוב: כך החליטו הח"כים על יציאה לבחירות 2020

 ליצמן וגנץ בשיחת רעיםיהודה גליק מנסה לשכנע את מקלב

איימן עודה שולף במליאה נייר ובו יעד המנדטים בבחירות: 15
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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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טימאו את היכל קדשך

מאת: מנחם הירשמן

בטרם הספיקו להתאושש מהאבל על רציחתם 
בדם קר של שני יהודים חרדים השם יקום דמם 
בידי  שבוצעה  מחרידה  אנטישמית  במתקפה 
יהודי  נדהמו  סיטי,  בג'רזי  נתעבים  מחבלים 
ארצות הברית להתבשר על חילול מבחיל שביצע 
אלמוני בהיכל בית הכנסת "נצח ישראל" השוכן 
בבוורלי הילס שבקליפורניה, שם חוללו בצורה 
מחפירה ספרי תורה שגוויליהם פוזרו על רצפת 
קודש  ספרי  ועשרות  נורא,  בזלזול  הכנסת  בית 
לצד  הכנסת  בית  רצפת  על  ונזרקו  בזדון  נקרעו 

עשרות טליתות וחפצי קודש אחרים.
בוורלי  משטרת  החמורה,  התקרית  בעקבות 
הילס פתחה בחקירה סביב מה שהגדירה כ"פשע 
בבית  שאירעו  הונדליזם  מעשי  סדרת  שנאה". 
בשבת  הילס  בבוורלי  ישראל"  "נצח  הכנסת 
האחרונה, שהוא אחד המרכזים הגדולים ביותר 
של קהילת יהודי פרס וגולי איראן בעולם, עוררו 

דאגה רבה בקרב היהדות האמריקנית.
הקהילה  בני  יתקשו  האחרון  השבת  יום  את 
לשכוח. איש ביטחון מקומי הזעיק את המשטרה 
כשומר  לעבודתו  שהגיע  לאחר  בבוקר,  בשבת 
הכנסת  בית  דלת  את  מצא  הוא  הכנסת.  בית 
פריטים  גילה  ובתוכו  לרווחה  ופרוצה  פתוחה 
שנעקרו. מצלמות האבטחה תיעדו גבר מבצע את 
לפנות   2 השעה  בסביבות  שבת,  בליל  המעשים 

בוקר.
של  במרכזה  ונמצא  שנחשף  התיעוד  לפי 
חקירת המשטרה הגבר נכנס לבית הכנסת, הפך 
הדלתות  מפתחי  מזוזות  עקר  הרהיטים,  את 
נזק  גרם  ואף  בעיניו  שנחשדו  נוספים  ופריטים 
נרתיקי  בהם  רבים,  קדושה  לתשמישי  כבד 

לצד  הכנסת  בבית  בתאיהם  שאוחסנו  תפילין 
על  בביזיון  ונפרסו  שנקרעו  טליתות  עשרות 
תוכן  עם  עלונים  במקום  הפיץ  כן  כמו  הרצפה, 
פוגעני. המשטרה ציינה כי החשוד לא גנב שום 
דבר מבית הכנסת והיא חוקרת את המקרה כפשע 

שנאה.  
המשטרה תגברה את הסיורים ליד בתי הכנסת 
את  והפיצה  בשבת,  אנג'לס  לוס  רחבי  בכל 
25- בגילאי  כגבר  שזוהה  החשוד  של  תמונותיו 

20, בעל שיער קצר, רזה, חובש משקפיים, לבוש 
במכנסיים קצרים והולך עם תרמיל גב.

הקהילה  בלב  פגעה  הפחדנית  "ההתקפה 
ג'ון  הילס,  בוורלי  עיריית  ראש  אמר  שלנו", 
נגד  התקפה  רק  לא  "זאת  שהדגיש,  מיריש 
הקהילה היהודית של בוורלי הילס, זאת התקפה 
בסולידריות  עומדת  כולה  העיר  כולנו.  נגד 
והקהילה  חבריו  'נצח',  הכנסת  בית  מאחורי 
שחילל  הפושע  את  ללכוד  מחוייבים  אנו  כולה. 

את המקום הקדוש".
עם צאת השבת הציפו חברי הקהילה המקומית 
הנורא,  מהחילול  נרעשים  כשהם  קשות  תגובות 
בעוד שהם בני הקהילה האיראנית ברחו מאיראן 
לארצות הברית, מעולם לא נתקלו באנטישמיות 
מחשש  ברחו  משם  מקורם  בארץ  כזו  חמורה 
לחייהם אך מעולם לא פגעו בבתי כנסת, סיפרו 

לכלי התקשורת המקומיים. 
טד פלטשר, חבר בקהילה היהודית המקומית, 
אמר לכלי התקשורת: "מה זה אומר להיות יהודי 
כמו  כמעט  מרגיש  זה  ב-2019?  הילס  בבוורלי 
תמונה  לא  זה  הללו.  התמונות  את  לפרסם  חטא 
הילס,  בבוורלי  צולם  זה   ...1930 של  מפולין 
קליפורניה" אמר בהתייחסו לצילומים המזוויעים 

מחילולו הנורא של בית הכנסת.
משפחות  לאינספור  בית  היה  "'נצח' 

בשל  מאיראן  שנמלטו  אמריקניות-איראניות 
שאנחנו,  המציאות  זו  למדי.  דומים  מעשים 
קהילה  חבר  סיפר  איתה",  מתמודדים  כיהודים, 
הקהל  בפני  להביא  שנזעקה  לתקשורת  אחר 
האמריקני את עלייתה של האנטישמיות במדינה. 
משה איסקיאן חבר בבית הכנסת מזה 16 שנה. 
קהילות  גם  משמש  המקום  כי  סיפר  איסקיאן 
קורה  "שזה  דומים.  אירועים  חוו  נוספות שכבר 
אמר.  מאוד",  צורם  זה  שלנו  הביתי  במגרש 

"הקהילה שלנו לא יכולה לשתוק על זה".
היהודית  הקהילה  את  משמש  הכנסת  בית 
בקהילה  מכובד  מקום  ותופס  קליפורניה  בדרום 
ידי  על  הוקם  הוא  אנג'לס.  בלוס  האיראנית 
מטהראן  הברית  לארצות  שעלה  שופט,  דייוויד 

לארה"ב בעקבות המהפכה האיראנית.
הרב שלמה זביחי, רבה של העדה המשהדית 
יוצאי  של  הקהילות  בכל  המבקר  בישראל, 
עיתונות",  ל"קו  מספר  בחו"ל,  הפזורים  אירן 
בבית  המחריד  הפוגרום  דבר  היוודע  "מרגע  כי 

הכנסת, נרתמנו על מנת לסייע לקהילה". 
עם  הדוק  בקשר  עומדים  "אנחנו  לדבריו, 
איתן  החזן  עם  וכן  דוד שופט  הרב  הקהילה  רב 
אהרוני. רק לפני חודשים אחדים, במהלך חודש 
וסליחות,  התעוררות  עצרות  קיימנו  אלול, 
ובמהלך הימים הנוראים הרב רפאל יוסף זביחי 
תפילה  מניין  קיימו  אהרוני  איתן  החזן  עם  יחד 
לעמוד  נמשיך  הקהילה.  מבני  צעירים  למאות 

לימין הקהילה ולימין בית הכנסת".

מחזות קשים: מתפללי בית הכנסת המרכזי של יוצאי אירן בקהילה היהודית נחרדו לגלות את בית השם מחולל • ספרי תורה הושלכו, טליתות וסידורי תפילה 
קרועים פוזרו בביזיון • המשטרה המקומית חוקרת את האירוע כפשע שנאה: "זה היה בית לאינספור משפחות אמריקניות-איראניות שנמלטו מאיראן בשל 

מעשים דומים למדי. זו המציאות שאנחנו, כיהודים, מתמודדים איתה", סיפרו חברי הקהילה 

רב הקהילה הרב דוד שופט והרב שלמה זביחי ברקע ההיכל שנפרץ

זעזוע בקהילה היהודית בקליפורניה מפוגרום מחריד בבית הכנסת "נצח ישראל"
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מועד אחרון להגשת הבקשה: כ״ט כסלו (27.12.19)
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נפתח  החרבות  מחול  לדעת,  עצמה  את  פיזרה  הכנסת 
יצא  השלישי  הסיבוב  של  קיומו  במחדל  האשמים  וסימון 
וטוענים  נתניהו  רוה"מ  על  מצביעים  לבן'  ב'כחול  לדרך. 
כי בכך שדבק בבלוק ובדרישתו למחצית קדנציה ראשונה 
בליכוד  מנגד,  המיוחלת,  האחדות  ממשלת  את  סיכל   -
במאבקים  שדרה  עמוד  בחוסר  גנץ  בני  את  מאשימים 
את  ומזכירים  לפיד,  יאיר  לקוקפיט  שותפו  מול  הפנימיים 
יכהן  נתניהו  לפיה   – האחרונה  להצעה  העיקש  הסירוב 
הכהונה  תעבור  ואז  הממשלה  בראשות  חודשים  חמישה 
שכרגע  העובדה  לאור  בפרט  להבין,  שקשה  סירוב  לגנץ, 
נתניהו מקבל בלאו הכי את מבוקשו והוא יישאר בתפקידו 
בחודשים הקרובים. נדמה כי ראוי להעריך מחדש את כושרו 
צבאי  כתב  בהיסטוריה,  לראשונה  לפיד,  יאיר  של  הקרבי 

פשוט מחזיק שלושה גנרלים בשבי... 
יותר  שאשם  מי  כי  לאלתר  מסכימים  הצדדים  שני  אך 
ליברמן,  איווט  ביתנו'  'ישראל  יו"ר  הוא  בבחירות,  מכל 
על  אשליות  לשניהם  מכר  מופלאה  פוליטית  שבחינניות 
ממשלות מיעוט עד לרגע האחרון, ובכך טרפד בעקיפין כל 

מו"מ לממשלת אחדות שלא כלל אותו כמתווך ושושבין.
להרוויח  ליברמן  מעוניין  מה  לפיכך,  השאלות  שאלת 
להניח  היגיון  אין  שיהיה,  ככל  צפוי  בלתי  הסיפור?  מכל 
שפוליטיקאי ותיק ומשופשף כמותו מעוניין אך ורק בקיומן 
של מערכות בחירות אינסופיות... במערכת הפוליטית עלה 
בעצמו  להתגורר  חושק  שליברמן  הרעיון  מכבר  לא  זה 

בבלפור, גם אם כנציג מפלגת מיעוט.
האם יתכן דבר כזה בפוליטיקה? כדי לענות על כך, צריך 
לחזור בזמן לקרית מוצקין של 1958, לתקדים פוליטי שספק 
שפירא  רון  לפרופ'  )ותודה  ישראל  במדינת  מאז  נשנה  אם 
על הסיוע באיתור הפרטים(. במועצה המקומית דאז נרשם 
הכלליים,  הציונים  לאנשי  מפא"י  נציגי  בין  כוחות  שוויון 

שנציגם אריה גרושקביץ היה גם ראש העיר. 
המועצה.  חברי  ידי  על  העיר  ראש  נבחר  ימים,  באותם 
היא  המכריעה  האצבע  ואת  המפתח  בעמדת  שהחזיקה  מי 
במועצה.  בלבד  אחד  נציג  היה  לה  הפרוגרסיבית,  הסיעה 
נציגי מפא"י רקמו דיל עם הפרוגרסיבים, שנציגם נח עלוני 
המפא"יניקים,  עם  קואליציה  והקים  העיר  כראש  הוכתר 
שלמרות היותם סיעת הרוב בקואליציה עם ארבעה חברים 
– הותירו את הראשות בידי נציג סיעת היחיד, בזכות היותו 

לשון מאזניים. 
היחיד  הרציונלי  ההסבר  הוא  עלוני  תקדים  כי  נדמה 
שתי  בו  לשלב  להגיע  שמצפה  איווט,  של  להתנהלותו 
המפלגות הגדולות יתייאשו זו מזו ואחת מהן תציע לו לכהן 
כראש ממשלה, ובלבד שיואיל בטובו לצרף אותה לשולחן, 

קרוב לצלחת.
מכן,  לאחר  שנה  עלוני,  בגורל  עלה  מה  שתוהה  למי 
1959, השיגה מפא"י סוף סוף את הרוב המיוחל  בבחירות 
במועצה, הכתירה את מועמדה משה גושן לכהן בראשות, 

ושלחה את עלוני אחר כבוד לעשות לביתו.

הצפי: 15 פלוס

הרביעי  לקמפיין  בעצלתיים  נערכים  החרדיות  בסיעות 

ברצף בשנה וחצי האחרונות, אחרי הישגים חוזרים ונשנים 
ארציים,  סיבובים  ובשני  אחת  מוניציפאלית  במערכה 
חוששים שם מנפילת מתח בקרב המצביעים, בדגש על כך 
שש"ס לא תזכה הפעם למנף את 'אפקט הסליחות' ובקרב 
מצביעי יהדות התורה יש קהל שעשוי לערוק הפעם לליכוד 

כדי 'להציל את ביבי'.
הנשק שישמש את שתי המפלגות, מלבד קריאת הקודש 
קמפיין  לאור  מציאות  מבוסס  הפחדה  ומסע  המסורתית 
הן  בהישגים,  התמקדות  יהיה  ביתנו',  'ישראל  של  ההסתה 
מחד  יבליטו  הקמפיינים  שבדרך.  אלה  והן  שנרשמו  אלה 
הישיבות,  בני  של  ומעמדם  הוסדר  שטרם  הגיוס  חוק  את 
פרסום  לאור  בפרט   – המחריף  הדיור  משבר  את  ומאידך, 
נתוני עליית המחירים השבוע, בסופו של דבר, תורה ונדל"ן 

יחד יהוו את יסודות הקמפיין. 
צפויות המפלגות החרדיות  ביותר,  גם בתרחיש השלילי 
לקבל לפחות 15 מנדטים יחדיו. החשבון פשוט: בבחירות 
המודד  קול.   598,974 הסיעות  שתי  הביאו  ה-22  לכנסת 
באדר- חוק  חסדי  )לפני  קול   35,910 היה  למנדט  הראשון 

כדי  קול  ב-538,650  די  לפיכך,  עודפים(,  וחישובי  עופר 
בהנחה  וזה  החרדי,  לגוש  לפחות  מנדטים   15 להבטיח 
שהמודד יישאר גבוה כשהיה )שני גורמים עשויים להשפיע 
על המודד – שינוי באחוז ההצבעה הכולל ומפלגות שלא 
בתרגיל  לטמיון(.  קולות  ויורידו  החסימה  אחוז  את  יעברו 
החרדיות  הסיעות  אם  גם  כי  לגלות,  ניתן  בסיסי  חיסור 
יאבדו 10% ממצביעיהן – הירידה בכוחן תתבטא בלא יותר 

ממנדט בודד.
למנדט  שהסיכוי  מבינים  גופא,  התורה  שביהדות  אלא 
האחרונות,  בבחירות  גם  "אם  במיוחד,  קלוש  שמיני 
כשהשגנו שיא מצביעים של כל הזמנים וקיבלנו מש"ס כ15 
אלף קול עודפים – עדיין איבדנו את המנדט לטובת הליכוד 
על חודו של קול, כמעט ואין סיכוי להצליח לשחזר הישג 

פנטסטי כזה", מסביר אחד מבכירי המפלגה.
לפיכך, מתעורר הקרב החדש-ישן על החלוקה הפנימית. 
ואנחנו  בוודאות  כנסת  חברי   4 תקבל  שאגודה  ייתכן  "לא 
נצטרך להילחם על הרביעי שלנו ולצפות לכל מיני חסדים 
של רוטציות ושיירי עצמות", מוסיף הגורם, "אין שום סיבה 
בעולם שדגל התורה לא תדרוש לעצמה בסיבוב הנוכחי את 

המקומות האי-זוגיים ברשימה". 
אחרי  שהושג  ההיסטורי  להסכם  נצמדים  מנגד,  באגודה 
הבחירות המוניציפאליות, ושתוקפו הוארך בהסכמה מפעם 
בבחירת  נעוץ  'דגל'  של  הזוגי  למיקום  "האיזון  לפעם. 
שני  לקבל  ועשויה  ראשונה  בוחרת  'דגל'  שם  התפקידים, 
תפקידים בכירים", מגיבים שם, "העובדה שעד כה לא קמה 

ממשלה ולא חולקו תפקידים – אינה באשמתנו".
נגדיים:  ומציבים שני טיעונים  ב'דגל' לא מוותרים  אבל 
של  התפוגה  תאריך  ונודע  הבחירות  משהוכרזו  האחד, 
הכנסת ה-22, היה על אגודה לממש את הרוטציה על המקום 
השביעי לטובת חכ"ל יצחק פינדרוס, והשני, כפי שטוענים 
ניסן  קואליציוני בחודש  מו"מ  גם בשעה שהתנהל  ב'דגל', 
התפקיד  בחירת  בגלגלי  מקלות  'אגודה'  תקעה  האחרון, 
בחשיבותו  ושווה  רביעי  תפקיד  להשיג  ודרשה  השלישי 
אי  את  מאזנת  אינה  התפקידים  חלוקת  לפיכך,  עבורה. 

השוויון במיקומי הח"כים ויש לתקן זאת.

כוח המיעוט

אבי גרינצייג / על סדר היום

נדמה כי תקדים עלוני הוא 
ההסבר הרציונלי היחיד 

להתנהלותו של איווט, 
שמצפה להגיע לשלב בו 
שתי המפלגות הגדולות 

יתייאשו זו מזו ואחת 
מהן תציע לו לכהן כראש 

ממשלה, ובלבד שיואיל 
בטובו לצרף אותה לשולחן, 

קרוב לצלחת

יוצר התקדים, נח עלוני
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לפיכך, מתעורר 
הקרב החדש-ישן על 
החלוקה הפנימית. 
"לא ייתכן שאגודה 
תקבל 4 חברי כנסת 
בוודאות ואנחנו נצטרך 
להילחם על הרביעי 
שלנו ולצפות לכל מיני 
חסדים של רוטציות 
ושיירי עצמות", מוסיף 
הגורם, "אין שום סיבה 
בעולם שדגל התורה 
לא תדרוש לעצמה 
בסיבוב הנוכחי את 
המקומות האי-זוגיים 
ברשימה"

זעם בנוסח חב"ד

כשאצלנו  התפזר,  טרם  הבריטי  האי  את  שאפף  הקרב  ערפל 
התעורר במלוא עוזו העימות הפנים-מפלגתי, בין ראש הממשלה 
יורשו  ובין  גיסא  מחד  ה'ביביסטים'  וגייסות  נתניהו  בנימין 
המסתמן גדעון סער ו'לוחמי' התעשייה האווירית בפיקוד קצין 
שייערך  הפריימריז  לקראת  גיסא,  מאידך  כץ  חיים  המבצעים 
בחמישי הבא בתוככי מתפקדי הליכוד, כהכנה לבחירות לכנסת 

ה-23.
האנטישמי  הלייבור  מועמד  של  המהדהדת  תבוסתו  רקע  על 
זכתה  בה  הראשונה  בפעם  דווקא  להיזכר  כדאי  קורבין,  ג'רמי 
מיד  זה  היה  הממשלה.  בראשות  הבריטית  השמאל  מפלגת 
בסיומה של מלחמת העולם השנייה, אז התמודד קלמנט אטלי 
הממשלה  וראש  המלחמה  גיבור  מול  המנומנמת  התדמית  בעל 
ידע היטב שזלזול בצ'רצ'יל לא  וינסטון צ'רצ'יל. אטלי  המכהן 
כבוד  חלקה  שלו  הבחירות  סיסמת  ולפיכך  המטרה,  את  ישיג 
ליריב, "צ'רצ'יל העלה עשן בתותחים, אני אעלה עשן בכבשנים", 
הבטיח, בהתייחס לצורך הדחוף בשיקום כלכלי לאחר המלחמה, 

הבטיח - וגם ניצח.
חסר  אופיו  על  מעט  שתוהה  למי  אופייני,  בריטי  )בהומור 
העניין:  את  היטב  ממחיש  הבא  הסיפור  אטלי,  של  הכריזמה 
ניצחונו  לאחר  השישי  ג'ורג'  המלך  עם  אטלי  נפגש  כאשר 
והם  ועצורים,  ידועים כטיפוסים שתקנים  בבחירות, שניהם היו 
עמדו שותקים זה לצד זה זמן מה, עד שאטלי העיר כלאחר יד: 
כך  על  שמעתי  יודע.  "אני  לו:  ענה  המלך  בבחירות".  "ניצחתי 

בחדשות השעה שש"(.
כתבי  על  הממשלה  ראש  את  לתקוף  הפיתוי  ניצב  סער  בפני 
האישום שהוגשו נגדו, אבל דווקא משום שמדובר בקהל אוהד 
של מתפקדי הליכוד – טוב יעשה אם יימנע מכך. במקום זאת, 
עליו להלל ולשבח את מנהיגותו של נתניהו, להזכיר את הישגיו 
להזכיר  אחת,  ובנשימה   – והביטחוניים  הכלכליים  המדיניים, 
את הכישלון הכפול בהרכבת ממשלה והחשש הקריטי לאובדן 
תוצאה מפתיעה  יוכל להציג  כך  רק  הליכוד.  השילטון מתנועת 

ולהאיץ את הסוסיתא בעלייה.
נתניהו  אמנם  כאן.  יש  לרוב  חרדיים  הקשרים  גם  וכמובן, 
רכש  סער  גם  אך  החרדי,  במגזר  מאגית  כמעט  להערצה  זוכה 
נקודות זכות רבות בקרב ציבור שומרי התורה והמצוות בשנים 
החם  והקשר  שלו  השבת  שמירת  לכך  הזיקה  לא  האחרונות. 

שהוא שומר עם הנציגות החרדית ובתיהם של גדולי ישראל.
לסער.  וטינה  לנתניהו  אמונים  שומרים  בחב"ד  דווקא  מנגד, 
את  בפנינו  לחשוף  ניאות  החסידות  של  הדין  בית  מדייני  אחד 

כשר  סער  כהונת  בעת  ב-2011,  זה  היה  לכך,  ההיסטורי  הרקע 
על קשר  בישראל, שמר סער  בכיר  פוליטיקאי  כל  כמו  החינוך. 
קרוב עם הרב יוסף יצחק אהרונוב והשניים אף ביקרו מעת לעת 

איש את רעהו. 
להתערב  החינוך  במשרד  שהחליט  מי  החליט  אחד,  יום 
בתכני הלימוד בבתי הספר של חב"ד, המשויכים לרשת הממ"ד 
ונמצאים במצב חוקי רגיש. בית הדין העליון של חב"ד בישראל 
נזעק, והרב אהרונוב סידר פגישה דחופה בין הדיינים ובין ידידו 
סער, בה ביקשו הרבנים שכל שינוי ייעשה אך ורק בתיאום מלא 
נותרה  ובחב"ד  מהרבנים  התעלם  סער  דבר,  של  סופו  איתם. 

תחושת גירוד חריפה בגב מנעיצת הסכין. 
לדברי הדיין, "גדעון רצה להראות לפקידים במשרד החינוך 
שהוא לא נכנע ללחצים, הוא היה מוכן בשביל זה לפגוע ברשת 
עד  בעבורנו.  ביותר  והיקר  הקדוש  הדבר  שהיא  שלנו,  החינוך 

היום לא הצלחנו לתקן את הנזק שנוצר בזמנו".

גוש או ריגוש

אבל גם ללא חב"ד, סער מנפנף בעיקרון שהמצאתו מיוחסת 
מהסקרים  נתעלם  אם  גם  הגוש.  סוגיית   – לנתניהו  דווקא 
שמצביעים כולם על הגדלת גוש ימין-חרדים במידה וסער יעמוד 
של  מנדטים  וכמה  כמה  שישנם  הוא  גלוי  סוד  הליכוד,  בראש 
מצביעי ליכוד לשעבר שאינם מחסידי נתניהו, חלקם נדדו לכחול 
לחיק  ישוב  שחלקם  הגיוני  אך  בית,  מחפשים  והאחרים  לבן 

הליכוד אם סער יעמוד בראשו.
אמנם, הטיעון הראשוני של מטה נתניהו מצביע על כך שגם 
מפלגות  לטובת  מנדטים  מאבד  עצמו  הליכוד   – הללו  בסקרים 
הגוש, ובעיקר לש"ס ולימין החדש, טיעון זה אולי עשוי לשכנע 
כמה ממתפקדי הליכוד קצרי הרואי, אך כל מי שעקב אחרי שתי 
מערכות הבחירות האחרונות, מבין ש'הגוש קובע' ולפיכך, על 
פניו, הצבעה עבור סער עשויה לשמר את שלטון הימין בסיכוי 

גבוה יותר.
באמצעות  להתמודד  נתניהו  צפוי  זה,  פרקטי  טיעון  מול 
יש  לו  רק  כי  נתניהו  יטען  בראשון,  שונים:  קמפיינים  שלושה 
את הכריזמה הנחוצה להוציא את רבבות מצביעי הימין מהבית, 
לייצר קמפיין אגרסיבי שיבליט את דיקטטורת מערכת המשפט 
המשותפת  הרשימה  עם  לבן'  ב'כחול  שניהלו  המו"מ  ואת 
בברית  יפגע  סער  כי  נתניהו  ירמוז  בשני,  השטח.  את  ולהבעיר 
הותיקה של הליכוד עם הימין ויבכר ממשלת אחדות עם כחול 
וידיים, דעותיו  לבן )מיותר לציין שמדובר בטיעון חסר רגליים 

של סער נטועות היטב בימין האידיאולוגי העמוק(.
יפנה למצביעי הימין  הקמפיין השלישי והמשמעותי מכולם, 

אחרון  אזי  נתניהו,  יאמר  כך  אפול,  אני  אם   – באמירה פשוטה 
לראשות הממשלה  ימני  מועמד  כל  ומעתה  ייפול,  הימין  מעוזי 
היועמ"ש  מאימת  ברוח  כעלה  ונידף  משילות  חסר  יהיה 

והפרקליטים. 
אין לקנא במתפקדי הליכוד, לפחות אלה מתוכם שחופשיים 
נתניהו  לבחור כרצונם. עליהם לנבא האם עדיף להמר שוב על 
'ימי  את  לסיים  או  המשפטנים  שלטון  לסיום  ולייחל  ויכולותיו 

נתניהו' ולקוות שסער יצליח להחזיר לליכוד קהלים נודדים. 

גאקטע לייבור

אפרופו הבחירות בבריטניה, כמה הערות ומסקנות מעניינות 
האחרונות,  השנים  ב-85  הלייבור  של  ביותר  הגדולה  מהמפלה 
מרגרט  של  כהונתה  מאז  השמרנים  של  ביותר  הגדול  וההישג 
תאצ'ר, בראשות בוריס ג'ונסון - ראש הממשלה הבריטי השלישי 
יותר ממספר הנשים שכיהנו  זה  )ליטאי, כמובן(,  יהודי  ממוצא 
בתפקיד בבריטניה, אך פחות ממספר היהודים שהגיעו לכהונה 
הרמה בשכנה שמעבר לתעלה, צרפת, שם כיהנו עד כה חמישה 

ראשי ממשלה בני דת משה.
פרג',  נייג'ל  של  זו  היא  הבחירות  של  הטראגית  הדמות 
פוליטיקאי ימני קיצוני שסחף את בריטניה למערבולת הברקזיט 
מחוץ  נותר  עצמו  הוא  אך  ג'ונסון,  לניצחונו של  בעקיפין  וגרם 
 2% של  בממוצע  זכתה  'הברקזיט'  שמפלגתו  לאחר  לפרלמנט 
בלבד מקולות הבוחרים ולא הצליחה להשיג את הרוב באף אחד 

מ650 מחוזות הבחירה. לתשומת לב החבר איווט.
גידול  שרשמה  הליברל-דמוקרטים,  היא  הטראגית  המפלגה 
מנדט  איבדה  אך  הלייבור,  חשבון  על  בממוצע   4% של  ארצי 
לא  סווינסון  ג'ו  המפלגה  מנהיגת  סימלי,  באופן  ונחלשה... 

הצליחה בעצמה להיבחר במחוז שלה.
השמאל  במפלגות  עצמו  על  חוזר  מובהק  אחד  מאפיין 
הגדולות בעולם – שילוב של אנטישמיות, חיבוק לארגוני הטרור 
ושנאת ישראל. בין אם מדובר בג'רמי קורבין בפורמט הבריטי 
המעונב ובין אם באליזבת וורן הצעקנית מהמפלגה הדמוקרטית 
בארה"ב. מפחיד להיחשף לתמיכה שהם זוכים לקבל מגורמים 
בשמאל הישראלי, שנאמר, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה.

עם  שהתמודדה  הבריטית,  הבחירות  לועדת  שאפו  ולסיום, 
יותר מ30 מיליון מצביעים בתוך פחות מיממה. בקרוב אצלנו...
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במערכה  שמופיע  "אקדח 
במערכה  יורה  הראשונה, 
הזו  התזה  אבי  השלישית". 
וזה  צ'כוב  הרוסי   המחזאי  הינו 
כתיבת  בעת  אותו  שהנחה  מה 
לתיאטרון  שלו  הראשון  המחזה 
זו  תזה  לשיטתו,  במוסקבה. 
מבטיחה שלא יהיו ביצירה פרטים 
את  משרתים  שאינם  שרירותיים 
שימוש  בהם  ושאין  המכלול 

במהלך העלילה.
נתון  בה  הסיטואציה  בדיוק  זו 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
פעולה  בשיתוף  מנדלבליט 
המדינה  פרקליט  עם  מושלם 
היוצא שי ניצן ובגיבוי חלק מכלי 
הרימו  המשפט  וכתבי  התקשורת 
מואשם  הוא  בהן  הפרשיות  את 
מסוכנת  מהם  שהירידה  לגבהים 
המטאפורה  אפשרית.  בלתי  עד 
תיקי  אלו  האקדח,  ברורה. 
החקירות שהפכו עם הזמן לכתבי 
הראשונה  והמערכה  אישום 
הבחירות  סבבי  אלו  והשלישית 

שלא עוזבים אותנו מזה שנה.
עד  זמן  של  עניין  היה  זה 
כשירותו  על  שהדיבורים 
להקים  נתניהו  של  המשפטית 
השיח  מרכז  אל  יגיעו  ממשלה 
של  שולחנם  אל  ומשם  הציבורי 
שהביעו  ואחרים  כאלו  משפטנים 
שגדל  נתניהו  בסוגיה.  דעתם  את 
בגלל  נרדפות  תחושת  לתוך 
הזו  בדרך  לצעוד  ושהמשיך  אביו 
תמיד  טען  הפרטיים,  בחייו  גם 
מאוד  אוכלוסייה  קבוצת  שיש 
לראות  מסוגלת  שלא  מסוימת 
הממשלה  ראש  בתפקיד  אותו 
פוליטית  אותו  לחסל  ושמעוניינת 

כאשר כל האמצעים כשרים.
שהתקיימו  משנה  למעלה  מזה 
המתמשכת  הסחבת  כנגד  הפגנות  הארץ  ברחבי 
כלפי  בעיקר  כוונו  ההפגנות  נתניהו.  נגד  בחקירות 
רק  רגליים  בגרירת  שהואשם  מנדלבליט  אביחי 
המשפחתי  היועץ  נתניהו.  של  מינוי  היותו  בגלל 
הוא  ההחלטה  פרסום  של  האמת  ברגע  אותו.  כינו 
סתם את הפה לכל אלו שהפגינו כנגדו, אחרי הכל 
אישום  כתב  נתניהו  נגד  להגיש  החליט  הוא  הוא 
להתבוסס  נתניהו  את  ושלח  תיקים  בשלושה 
במדמנה המשפטית. עד כאן הכל בסדר, האיש עשה 
את תפקידו, אבל בשלב הזה החלה פרשיה חדשה. 
לכל אדם חזקת חפות כל עוד לא הוכחה אשמתו, 
הדברים נכונים גם כלפי נתניהו. כל הדיון בסוגיית 
מיותר  הוא משחק  להרכיב ממשלה  המנדט  קבלת 

לידי נתניהו ולידי דובריו מהליכוד.
גם אם הטענה בדבר רצונה של החונטה המשפטית 
היא  הפוליטיים  לחיים  מחוץ  נתניהו  את  לראות 
והדיונים  בפרוצדורה  ההתעסקות  אובר  נכונה, 
לבעלי  מזיקים  רק  המעייפת  בסוגיה  האינסופיים 
אצל  הנרדפות  תחושת  את  מחזקת  היא  העניין. 
נתניהו שגם ככה חי עם תחושת נרדפות וגורמת לו 
להפחיד את קהל בוחריו שהוכיחו מזה שנים שאין 
כמו הפחד כדי להניע אותם לקלפי. כשנתניהו מכריז 
ולמערכת  לתקשורת  כוונתו  אנחנו"  או  הם  "זה 
את  לעצור  כדי  אחת  יד  עשו  שלשיטתו  המשפט 

המשך שלטונו.

ליכוד השורות
השבוע השיק חבר הכנסת גדעון סער באופן רשמי 
את קמפיין ההתמודדות שלו לראשות הליכוד. אם 
בתקשורת  הצהרותיו  בעיקר  היו  אלו  השבוע  עד 
זה  כעת  שלו,  הפרטי  הטוויטר  בחשבון  וציוציו 
כבר רשמי. כמסורת אירועי הליכוד, היו שם שלטי 
תמיכה בסער, בלונים, פלאיירים ושאר ירקות. היו 
שם גם כעשרה תומכי נתניהו שבאו למחות על עצם 
נתניהו  מנהיגותו של  כלפי  סער  התיגר של  קריאת 

המלך כהגדרתם. 
יתרצו את זה תומכי סער בפודיום גרוע שהועמד 
סער  של  העמידה  התחתונה  בשורה  הבמה,  על 
כל  על  מלחמה  נטולי  היו  שלו  והנאום  הבמה  על 
הקופה. לא היה שם את ההנעה לפעולה, ואלמלא 
ראש עיריית עכו שמעון לנקרי שקרא - אחר נאומו 
של סער - לצאת לשטח ולגייס מצביעים, הנוכחים 
היו מתפנים מהמקום לאחר שירת ההמנון הלאומי 

ועם סופגנייה ביד.  
למתחרה  התייחס  סער  של  מנאומו  נרחב  חלק 
מי  "אין  מהעבר.  חשבונות  סגירת  וכלל  נתניהו 

שעשיתי עבורו יותר מלנתניהו ואני לא מתחרט", 
עבה  מסר  שלח  ובכך  סער,  אמר 
מקרב  נתניהו  של  שליחיו  כלפי 
משורות  והשרים  הכנסת  חברי 
הליכוד. מסר שאמור לחדד אצלם 
מיהו נתניהו שעבורו הם נלחמים. 
הכנסת  חברי  שכלל  התחושה  את 
על  כלים  ורק  אך  הם  הליכוד  של 
לוח השח מט של נתניהו מכיר סער 
לחבריו  לגרום  מנסה  והוא  מקרוב 
הם  שגם  לפני  להתעורר  בסיעה 
יעברו את חווית "משתמש וזורק" 
של נתניהו. הוא בעיקר מעביר את 
דוד  שבפרונט  לשלישייה  המסר 
אמסלם,  ודודי  רגב  מירי  ביתן, 
בעיה  שום  להם  שאין  אלו  אותם 
לשון  פניני  ראיון  במהלך  לנפק 
כנגד סער בו בזמן שגם הם מבינים 
נתניהו.  של  הברבור  שירת  שזו 
תתפכחו לפני שיהיה מאוחר רומז 

להם סער שעובר למסר הבא.

גדעון סער התייחס בנאומו לאמירות הפוגעניות 
לשמור  לתומכיו  וקרא  נתניהו  סביבת  מצד  כלפיו 
הוא  הזכויות.  עתיר  הממשלה  ראש  של  כבודו  על 
פיזית  מילולית,  לאלימות  להיגרר  שלא  מהם  דרש 
ולהכפשות. "הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתן 
ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן 
בגבורתו",  השמש  כצאת  ואהביו  הכתוב  אומר 
מצטט סער את דברי הגמרא במסכת שבת וממשיך 
העולם  "אין  חולין:  במסכת  הגמרא  דברי  עם 
מריבה".  בשעת  עצמו  שבולם  במי  אלא  מתקיים 
חיבוק  דב,  חיבוק  נתניהו  את  מחבק  הוא  ובכך 

שאמור להימשך ולהתחזק עד שישמע הקנאק.
המוניציפליות  הבחירות  התקיימו   2003 בשנת 
העיר  ראש  את  אולמרט  אהוד  המועמד  ניצח  בהן 
סיפר  לימים  קולק.  טדי  ירושלים  של  המיתולוגי 
שהיה  קולק  טדי  את  שלנצח  פוגל  דוד  הפרסומאי 
אהוב על הירושלמים, זו היתה משימה כמעט בלתי 
אפשרית. המסקנה היחידה היתה שצריך לחבק את 
לא  נגטיב  הקלפיות.  סגירת  עד  הפסקה  בלי  האיש 
יעזור במקרה הזה. כך נולד הסלוגן: "אוהבים אותך 
הלך  טדי  נבחר,  אולמרט  אולמרט".  בוחרים  טדי 

הביתה. סער מאמץ את השיטה.
זו  מייצג  אני  חבריו  ואת  ביתי  הוא  "הליכוד 
כששרון  הליכוד  על  נלחמתי  השישית.  הכנסת 
הבחירות  ועדת  מול  נאבקתי  המפלגה.  את  פילג 
ממשלת  להפלת  והובלתי  עשר  השנים  המנדט  על 
ובכך סותם  קדימה בראשות אולמרט", אומר סער 
את הגולל על הטענה שהוא עשוי לפרוש מהליכוד 
שלא  ולמי  חדשה.  פוליטית  פלטפורמה  לטובת 
זה  ואני  אני  זה  הליכוד  אומר:  סער למעשה  הבין, 

הליכוד. כמעשה נתניהו כך מעשה סער. 
האופוזיציה  ביו"ר  בחירה  זו  בנתניהו  "בחירה 
הבא" אומר סער וזהו המסר העיקרי מבחינתו. ביבי 
חסום ולא יוכל להקים ממשלה, סבב בחירות נוסף 
כבר לא יהיה והליכוד עלול לאבד את השלטון. ביבי 

במערכה השלישית

זו בדיוק הסיטואציה 
בה נתון ראש הממשלה 
בנימין נתניהו. היועץ 
המשפטי לממשלה 
אביחי מנדלבליט 
בשיתוף פעולה מושלם 
עם פרקליט המדינה 
היוצא שי ניצן ובגיבוי 
חלק מכלי התקשורת 
וכתבי המשפט הרימו 
את הפרשיות בהן 
הוא מואשם לגבהים 
שהירידה מהם מסוכנת 
עד בלתי אפשרית. 
המטאפורה ברורה. 
האקדח, אלו תיקי 
החקירות שהפכו עם 
הזמן לכתבי אישום 
והמערכה הראשונה 
והשלישית אלו סבבי 
הבחירות שלא עוזבים 
אותנו מזה שנה

גואל ועקנין

חיבוק עד 
ההפסד 
בבחירות. טדי 
קולק | צילום: 
נתי הרניק, 
ויקיפדיה
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משתמש בהפחדה גם לי מותר אומר סער לעצמו.
לבן'  'כחול  בשורות  בכיר  עם  שקיימתי  בשיחה 
הוא מאשר לי את דבריו של סער ואומר "ליכודניק 
החפץ בהמשך שלטון הליכוד צריך לבחור בגדעון 
סער". להערכתו סער יכול להחזיר לשורות הליכוד 
אנשי ימין רך וזה משהו שהוא שווה ערך לשניים עד 

שלושה מנדטים.
בליכוד  המנגנון  ראשי  את  בנאומו  עקץ  סער 
אנשיו  סוגיית ספר הבוחרים שלטענת  על  כשדיבר 
הכנסת  חכרת  האחרונים.  בימים  שינויים  עובר 
מיכל שיר אמרה בראיון שהיא וחברתה לסיעה שרן 
"אינני  הליכוד.  של  הבוחרים  מספר  הוצאו  השכל 
הוצאה מהרשימה של חברים מקבוצת  על  מדברת 
לחברי  מתייחסת  אני  החדשים',  'הליכודניקים 
הזה  מהסוג  בנאומים  שיר.  אמרה  ותיקים"  ליכוד 
אין אף מילה שנאמרת סתם ולכל אמירה יש כתובת, 
הנשלט  הליכוד  מנגנון  היא  הכתובת  זה  במקרה 

באופן מוחלט ע"י אנשי נתניהו.
"לאור המספרים שאנחנו מקבלים במטה, תהיה 
בטוח שננצח" אומר לי בכיר במטה גדעון סער תוך 
כדי שהוא מסתכל לי לתוך הלבן שבעין. תכלס, אני 
צריך לחפש מסעדה טובה שימים יגידו אם אצטרך 

להגיע אליה עם ארנק או עם בטן ריקה.

גוש אמונים לנתניהו
המפלגות  ראשי  בפני  ניצבת  פשוטה  לא  דילמה 
נוסף  בחירות  שסבב  מבינים  הם  גם  החרדיות. 
מפת  את  ישנה  לא  הליכוד  בראשות  כשנתניהו 
בא  שלא  משהו  הוא  רביעי  בחירות  וסבב  הגושים 
בחשבון. החיבוק לנתניהו היה חלק מקמפיין ש"ס 
התורה  דגל  יו"ר  וגם  האחרונים  הבחירות  בסבבי 
לשלום  ישראל  בועידת  שטען  למרות  גפני  משה 
אינטיליגנטים  יותר  שהשמאלנים  הארץ  עיתון  של 
מהימניים, ושהוא קרוב לשמאל מאשר לימין, כפוף 
למועצת גדולי התורה של מפלגתו וזו הולכת באופן 

מסורתי עם הימין ולא עם השמאל. 
בשיחה של כותב השורות עם חבר הכנסת אורי 
ברורה  בצורה  אומר  הוא  התורה  מיהדות  מקלב 
פוליטית  מקונסטלציה  כתוצאה  נוצר  "הגוש 
יצאה  לגוש  שההתייחסות  נראה  אבל  מסוימת 
והוסיף  דבריו  את  חידד  מקלב  מפרופורציות". 
ואני  נתניהו  לנאמנות שלנו כלפי  אינו מדד  "הגוש 
את  להקים  נצטרך  ושלא  ממשלה  שתוקם  מייחל 

הגוש מחדש". 
רוב ככל הנציגים החרדים בכנסת טוען מעל כל 
במה שאמנם הגוש סייע לנתניהו להישאר עם הראש 

מעל המים, אבל בעיקר סייע למפלגות החרדיות לא 
לחטוף את אחת המכות הכואבות ביותר שיש. חברת 
הכנסת איילת שקד ניסתה בכל כוחה לקדם חיבור 
של דתיים וימניים כשהמשמעות של זה באותו ציר 
וללא  ליברמן  עם  ממשלה  ברור  באופן  היתה  זמן 

חרדים, והמחויבות לגוש בלמה את הניסיון. 
לבן  כחול  בממשלת  הישיבה  לאופציית  באשר 
"לפיד  מקלב  אומר  בה  מרכזי  ציר  הוא  כשלפיד 
לכך  והמשמעות  לתיאבון"  וליברמן  להכעיס  הוא 
פשוטה. ליברמן לשיטת מקלב הוא כדאיניק ורואה 
האינטרסים  משכך  שלו,  הפרטי  האינטרס  את  רק 
יכולים להצטלב שוב ואנחנו יכולים לחזור ולשתף 
שונה  הסיפור  לפיד  אצל  בעתיד.  גם  פעולה  איתו 
לחלוטין, הוא לא מרגיש שהוא נגדנו, הוא מרגיש 
שהוא בעדנו אבל בדרך שלו. כשהוא רוצה להתערב 
בתכני הלימוד בבתי הספר הוא מרגיש שהוא דואג 
לילדינו, כשהוא רוצה להכניס כמה שיותר אברכים 
לרווחת  דואג  למעגל התעסוקה הוא מרגיש שהוא 

משפחות בני התורה ועם זה אסור לשתף פעולה.
האחרונים  בימים  שוחחתי  איתו  חרדי  גורם  כל 
סירב לתת תשובה חד משמעית באשר למה שיקרה 
יעמוד  שנתניהו  ובהנחה  הבחירות  לאחר  כאן 
בראשות הליכוד. בדבר אחד כולם היו תמימי דעים, 

לא ניתן יד לסבב בחירות רביעי.

אלעד ומעבר
אלעד  לעיר  פעמים  מספר  הזדמנתי  לאחרונה 
העיר  בהנהגת  המעורבים  גורמים  לפגוש  לי  ויצא 
אלעד  העיר  המקומית.  בפוליטיקה  החוגים  מכלל 
היתה כאב הראש הקבוע של ראשי המפלגות ואנשי 
התקשורת. הספינים והמלחמות היו מנת חלקם של 
תושבי העיר שלא ידעה יום אחד של שקט. לא היה 
נפגע.  שהציץ,  מי  כל  שם.  ששרד  אחד  עיר  ראש 
לרדת  סירבו  הארצית  החרדית  בפוליטיקה  בכירים 
לקבל על עצמם תפקידים ולו הבכירים ביותר שהיו. 

עיר הנידחת היו מי שכינו אותה ולא בכדי.
הציבור  בקרב  היו  והפילוגים  המלחמות  עיקר 
שהיה  קריספל  צוריאל  של  עזיבתו  שמאז  הספרדי 
ובבנייתה של העיר, פעם  דומיננטי בהקמתה  גורם 
בראשם  שיעמוד  חדש  שם  להם  הוצנח  פעם  אחר 
ומלאת  בעייתית  קדנציה  לעוד  אותם  ויצעיד 
כל  ומשכך  מקופחת  הרגישה  קהילה  כל  מלחמות. 
ולבני  לעצמו  דין  עושה  שהוא  החליט  קהילה  רב 
קהילתו ומורה על תמיכה במי שמרבה במחיר. כל 
ומלחמותיה  קדנציה  כל  שלה.  והמועמד  קדנציה 

המכוערות.

מיד לאחר הבחירות האחרונות הודיע יו"ר הסיעה 
קריספל  צוריאל  המקומי 
על פרישה לטובת ענייניו 
ש"ס  ובתנועת  הפרטיים 
סדר  לעשות  הוחלט 
שלח  התנועה  יו"ר  בעיר. 
לשטח  אנשיו  בכירי  את 
באלעד שיצודו לו דמויות 
שיכולות לאחד סביבם את 
הספרדיות  הקהילות  כלל 
בעיר ללא יוצא מן הכלל. 
הועלו  שמות  מעט  לא 
רצו,  לא  חלקם  ונבדקו, 
וחלקם לא היו רצויים. עד 
הכוללים  מראשי  שאחד 
של  שמו  את  העלה  בעיר 
אברך מקומי בשם יהודה 
העובדה  מפאת  בוטבול. 
שמרבית ממליציו לא היו 
חשש  נוצר  העיר,  תושבי 
ירגישו  העיר  שתושבי 
ששוב הצניחו להם פרנס 
איתם,  שהתייעצו  מבלי 
רצה  לא  דרעי  הזו  לפינה 
אנשיו  את  ושלח  להיכנס 
נוסף  בדיקות  לסבב 
שלאחריו הוחלט על דעת 
שיהודה  והמקום  הקהל 

בוטבול הוא האיש. 
עם  שקיימתי  בשיחה 
אחד מידידיי תושב העיר 
את  הדגיש  הוא  אלעד, 
החיבור של כלל הקהילות 
"מהיום  המקומי.  ליו"ר 
בתפקיד  שלו  הראשון 
בנים  בהחזרת  עסוק  הוא 
ש"ס  לשורות  אובדים 
ביטוי  לידי  בא  והדבר 

של  לעלייה  ש"ס  זכתה  בו  השני  הבחירות  בסב 
כאלף קולות כאשר מספר הקולות שלה היה גבוה 
התורה  יהדות  הביאו  אותם  הקולות  ממספר  יותר 
והימין החדש ביחד". "בוטבול קיבל אשראי בלתי 
מוגבל מהנהגת התנועה ומתושבי העיר והוא עושה 
בו שימוש נכון ואל תתפלא אם התפקיד אותו הוא 
ממלא כיום הוא רק הראשון שלו בחיים הציבוריים"  

אומר בן שיחי.
ותשקוט העיר.
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בשנת 2003 התקיימו 
הבחירות המוניציפליות בהן 

ניצח המועמד אהוד אולמרט 
את ראש העיר המיתולוגי של 

ירושלים טדי קולק. לימים 
סיפר הפרסומאי דוד פוגל 

שלנצח את טדי קולק שהיה 
אהוב על הירושלמים, זו 

היתה משימה כמעט בלתי 
אפשרית. המסקנה היחידה 

היתה שצריך לחבק את 
האיש בלי הפסקה עד סגירת 

הקלפיות. נגטיב לא יעזור 
במקרה הזה. כך נולד הסלוגן: 

"אוהבים אותך טדי בוחרים 
אולמרט". אולמרט נבחר, טדי 

הלך הביתה. סער מאמץ את 
השיטה
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אחרית הימין
הדרמטיים. ה ברגעים  שם  ייתי 

במגדל  החמישית  בקומה 
שבפאתי בני-ברק שררה אווירת 
את  שמילאו  הפעילים  נכאים. 
התהלכו  הצפוף  הבחירות  מטה 

בפנים כבויות ובתחושה קשה.
שעד  המפלגה,  מנהיגי  אלה  היו  הכל  מעל 
במיוחד  דומיננטיות  כדמויות  בלטו  מכבר  לא 
בממשלות ישראל האחרונות, מביטים בעיניים 
שנשאו  והחלומות  חייהם  מפעל  כיצד  כלות 

באמתחתם יורדים לטמיון.
הקלפיות  ספורים.  חודשים  לפני  קרה  זה 
ה-21  לכנסת  זוכר,  מי  הראשונות,  בבחירות 
זה.  אחר  בזה  זרמו  המדגם  ותוצאות  נסגרו 
'הימין  פעילי  עבור  משהו  לא  היתה  הבשורה 

החדש' ומנהיגי המפלגה הצעירה.
זמן  להמתין  עליהם  היה  מתוקנת,  במדינה 
ניכר עד לתקומה מהמשבר. מזלם שפר עליהם, 
למגרש  לשוב  שניה  הזדמנות  להם  וניתנה 

הפוליטי. 
בנט ושקד, הפיקו לקחים. השניים עשו הכל 
כדי להבטיח את בחירתם שוב מבלי לסכן את 
שטעויות  נראה  אך  נקלט,  המסר  מפלגתם. 
מתקנים רק פעם אחת. כך נראה לפחות מנקודת 

מבטו של שר הביטחון הטרי.
האכזבה מהכישלון נתנה את אותותיה: בנט 
הסתפק  משמעותית  תמיכה  לשאוב  שציפה 
רעיון החיבור  זנח את  זעומה,  בכמות מנדטים 
כוונתו  על  והודיע  הדתי  הימין  מפלגות  עם 

להעמיד עצמו שוב למבחן הציבור. 
מבוטל  לא  סיכון  נוטל  בנט  זו,  בהחלטתו 
למפלה נוספת, שעשויה בסבירות גבוהה לחזור 
כבומרנג ולמנוע בפעם השנייה הקמת ממשלת 

ימין-חרדים.
רפרוף בתמונת המצב של הפוליטיקה הדתית 
לאומית, מעלה דאגה עמוקה ממוצאי ו' באדר 
נראית  הנוכחית  המציאות  לטובה.  עלינו  הבא 

כמו משבר גדול שקשה להיחלץ ממנו. 
הופך  השלישיות  בבחירות  לשמאל  ההפסד 
הפוליטית  המפה  על  כשמביטים  נמנע,  בלתי 
בשמאל  המפלגות  בעוד  דתי.  הציוני  בימין 
הסרוגות,  הכיפות  חובשי  שורות,  מצופפות 
לחברתה  אחת  מפלגה  בין  העמדות  שפערי 

מזערית בלבד, צועדים לאבדון.
הדתית  הציונות  של  הפוליטית  למנהיגות 
קץ  שישים  אחראי  מבוגר  בדחיפות  דרוש 
לתהום הנשייה אליו מידרדרת הספינה שהייתה 
הנכון  האיש  את  למצוא  נחוץ  מפוארת.  פעם 
שעלולה  לדורות  הבכייה  את  לזהות  שיידע 

להיגרם ממלחמות איש ברעהו.
זו איננה נבואת זעם. לא מדובר ברוח הקודש 
מיוחדת. זוהי תוצאה של חשבון מתמטי פשוט: 
ימיט  הדתי  בימין  הפוליטי  הטשטוש  המשך 
הטבעיים.  שותפיו  ועל  כולו  המחנה  על  אסון 
בסיטואציה כזו, מוטב יהיה להעביר את שרביט 
ההנהגה לגנץ ולפיד, ולחסוך בחירות מיותרות 

ובזבזניות.

 לשלוט בהגה
בבוקרו של יום שלישי נפל דבר. אחרי שנים 
בהגה השלטון, הימין הוכיח סופסוף משילות. 
שר המשפטים אמיר אוחנה לא התרגש מאיומי 

שמתאימה  המועמדת  את  והציב  החונטה 
לראות עיניו, לאייש את תפקיד ממלאת מקום 

פרקליט המדינה.
את  שקיבל  ממי  מתבקשת  הכי  הפעולה 
שמשך  נדיר  למאורע  הפכה  הציבור,  אימון 
מיד  פצחו  כתבי החצר  הזרקורים.  אור  כל  את 
בבכי ונהי והשרו תחושה שהנה, שערי הגיהנום 
שככל  אוחנה  השר  של  הזוי  "מינוי  נפתחים. 
ומדון  ריב  שוב  ליצור  היתה  מטרתו  הנראה 
כתב המשפט של חדשות  מיהר  בפרקליטות", 

13 ליילל.
בציוץ שפרסם ברשת החברתית, הוא הכשיר 
היועמ"ש  שיציב  למחסומים  הקרקע  את 
"אם  אוחנה.   - הציבור  נציג  בפני  מנדלבליט 
המינוי ייפסל בבגץ כחלק מהקמפיין, יוכל גם 

להאשים את השופטים", טען.
אז לא, מר גליקמן. אוחנה, כמו שאר חבריו 
העם  את  לשרת  נבחר  הממשלה,  לשולחן 
על  שהוטלה  השליחות  את  בנאמנות  ולמלא 
לא  הם  בישראל.  מצביעים  ממיליוני  כתפיו 
הפרקליטות  בפקידי  לבחור  כדי  לקלפי  יצאו 

ויתר אנשי צאלח-א-דין. 
כי  סבור  מצביעיו,  קהל  של  המכריע  רובו 
לא  בשיקולים  נגועה  במדינה  מערכת המשפט 
זוכים  וסובלת מליקויים חמורים שלא  עניינים 
ראש  חקירות  הנדרש.  ולטיפול  הולם  למענה 
חמורה  לבעיה  סימפטום  רק  הן  הממשלה 
אכיפת  במנגנוני  שקיימת  יותר  הרבה  ורחבה 

החוק, אשר שוחקת את האימון בה עד דק.
ייאלצו  בראשם,  ונתניהו  הליכוד  נבחרי 
המשילות  היעדר  על  נוקב  נפש  חשבון  לערוך 
הימין,  שלטון  בתקופת  המשפט  במערכת 
על  תמיהות  צצו  ושוב  כששוב  לאחרונה.  עד 
ב"מערכת",  שפשטה  הקלוקלת  ההתנהלות 
עלינו  והביאו  בחול  ראשם  לטמון  בחרו  אלה 

ריקבון ששיקומו ייקח שנים.

עדות מכלי ראשון לאישוש הטענות שהופנו 
אוי  ה"אוי  בנאומי  קיבלנו  הפרקליטות,  כלפי 
הפרישה  ובראיונות  המערכת  יוצאי  של  אוי" 
שהוצפו בתקשורת של הפרקליט היוצא – שי 

ניצן.
בהופעותיו בתקשורת, הפגין ניצן את מידת 
היהירות והזחיחות שמאפיינת אותו ואת קודמו 
בחשיבות  מלא  שלו  הדיבור  סגנון  לתפקיד. 
תחת  שנעשה  מה  בכל  מלא  ובביטחון  עצמית 
שהוא  להבין  ניתן  לדבריו  מהאזנה  אחריותו. 
נפל  לא  ומעולם  מלאכים  הפרקליטים  ושאר 

רבב בצעדים שנקטו. 
היומיומיות  ההדלפות  לגבי  כשנשאל 
באופן  השיב  רגישות,  מחקירות  לתקשורת 
מכיר  "אני  בחיידר,  כילד  שלי  לתגובות  דומה 
אחד  אף  להערכתי,  בהם.  ומאמין  אנשיי  את 
הדלפות  יש  חקירה.  חומרי  מדליף  לא  מהם 
מצגת  למשל   – מחקירות  חמורות  יותר  הרבה 
ביטחונית סודית שדלפה מהקבינט בצוק איתן. 
השרים  של  זעקות  שמעתי  לא  הזה,  במקרה 

בואו נלך לפוליגרף".
שפע  בית.  בדק  שום  פנימית.  ביקורת  אפס 
אלה  אינסופי.  כוח  שיכרון  עצמי.  ביטחון 
ראשי  שבחרו  ההתמודדות  מדרך  מסקנותיי 

מערכת המשפט מול הביקורת מקיר לקיר. 
הרהורים אלה מצטרפים לדבריו של המשנה 
באפילה  קטן  אור  שהצית  ניזרי,  רז  ליועמ"ש 
והישיר מבט למצב העגום. "הבעיה שלי", אמר 
נזרי, "היא הטון שיוצא מאיתנו בנושאים הללו, 
ו'הם'  צודקים  תמיד  שאנחנו  משתמע  שממנו 

המסיתים בני החושך".

 שתיקת הכבשים
חשו  לפחות  כך  השנה.  הוקדם  חנוכה  נס 
ציפורניים  שכססו  בבריטניה,  רבים  יהודים 

בליל שישי האחרון. חששם הכבד היה מוצדק: 
קורבין  ג'רמי  של  לשלטון  מעלייתו  הפחד 

האנטישמי איים על העתיד היהודי בממלכה.
לתנועת  שהצטרף  הלייבור  מפלגת  מנהיג 
תמיכה  והביע  הפלסטינים  עם  הסולידריות 
בחרם על ישראל, הוסיף מידי יום תקרית חדשה 
לרשימת השערוריות שלו ולא פספס הזדמנות 

לחבור לאנטישמים מפוקפקים.
האנגלים  היהודים  את  שפקד  הזעזוע 
רבה  במידה  מזכיר  קורבין,  של  מאמירותיו 
ליברמן.  אביגדור  שמוביל  המסוכן  השיח  אה 
המבחילים  השיסוי  במופעי  שמדאיג  מה 
הישראלית  האדישות  זו  ביתנו',  'ישראל  של 

שמעידה על התרת הדם החרדי.
תקשורת  אנשי  פוליטיקאים,  של  בשתיקתם 
לקולות  הסכמה  ניתנת  קהל,  דעת  ומובילי 
זה  אזרחים.  מלחמת  עלינו  להביא  שמבקשים 
הפך לקלישאה, אבל זו האמת: רטוריקה דוגמת 
זו של ליברמן וחבריו כלפי חובשי הכיפות, לו 
היתה נשמעת בהקשר של מיעוט אחר במדינה, 
מרים  היה  צ'רקסי  או  דרוזי  ערבי,  או  אתיופי 

קול זעקה וגינוי בכל פה.
כל  על  להגיב  שנזעק  ריבלין  המדינה  נשיא 
הערבי,  במיעוט  פגיעה  בעיניו  שמצטייר  מה 
אילו השיח המפלג שצובר  יושרה  מוכיח  היה 

תאוצה היה נעצר במשכנו.
ריבלין, בעצם שתיקתו, מאשר את התחושה 
המיעוטים  בני  למען  התגייסותו  שמאחורי 
שאם  משום  טהור,  שיקול  עומד  לא  הערבים 
אכן כך הדבר, היה עליו להיות הראשון שהודף 

שנאה תהומית למגזר אחר בישראל.
והמפלה  ג'ונסון,  בוריס  של  ניצחונו  ברוח 
הצורבת שנחל אויב היהודים המעונב קורבין, 
היהודים  במדינת  שגם  ועידוד  תקווה  נשאב 
את  שמסכן  אנטישמי  שיח  המצביעים  יוקיעו 

קיומנו כעם ויסירו מעלינו את חרפת ליברמן.

אאאאאאאאא

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il
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חלומו  את  פותר  הצדיק  יוסף 
של שר המשקים: "בעוד שלושת 
ראשך  את  פרעה  ישא  ימים 
אותך  יחזיר  פרעה   – כנך"  על  והשיבך 
למקומך הראשון, "ונתת כוס פרעה בידו" 
"כמשפט  הקודם  לתפקידך  חוזר  אתה   –
הראשון אשר היית משקהו" )בראשית מ, 
מבקש  לטובה,  החלום  פתרון  לאחר  י(. 
יוסף משר המשקים: "כי אם זכרתני אתך 
– כשתשוב להיות קרוב  ייטב לך"  כאשר 
למלך, "ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל 

פרעה והוצאתני מן הבית הזה". 
שבפסוקים  איגר,  עקיבא  רבי  שואל  
"ישא  מיותרות:  מילים  ישנן  לכאורה 
פרעה את ראשך" – יחזיר אותך לתפקידך, 
ומיד אח"כ  - "והשיבך על כנך". כפילות 
כמשפט  בידו  פרעה  כוס  ונתת   " נוספת: 
אתה  אם  משקהו"  היית  אשר  הראשון 
חוזר לאותו תפקיד שהיית קודם, ודאי זה 
"כמשפט הראשון אשר היית משקהו"? מה 
נאמר:  למה  ועוד,  הכתוב?  בדברי  הכפל 
"אם  לומר  מספיק  ולא  זכרתני"  אם  "כי 

זכרתני"? 
קרוב  לפני  ברק  בבני  שהיה  מעשה 
עלה  תרח"צ  בשנת  שנה.  לשבעים 
ר'  בשם  שמים  ירא  יהודי  מהונגריה 
מכולת  חנות  שפתח  ז"ל  שוורץ  יעקב 
קרוב לביתו של החזו"א. לפני חנוכה היו 
מוכרים בחנותם גם נרות ופחיות של שמן 
זית. שמן הזית היה אז יקר מאד, וכמעט 
לא נמצא מי שיקנה אותו. רק מעט אנשים, 
קונים את  היו  מן המהדרין  שהיו מהדרין 

השמן היקר. 
יום אחד, הגיע יהודי ירא שמים וביקש 
לקנות פחית של שמן זית. עלה רבי יעקב 
הפחית,  את  להוריד  וניסה  הסולם  על 
לצניחת  גרמה  נכונה  לא  תזוזה  אבוי,  אך 
הפחית הישר לצינורות הגדולים שהחזיקו 

את המדפים והיו נטועים עמוק באדמה. 
ההפסד היה גדול. כעת נשארו רק ארבע 
פחיות. בלילה, לאחר תפילת ערבית, קרא 
בעל החנות לאחיו שיבוא לעזור לו לחלץ 
את הפחית שנפלה, אולי בכל זאת יצליח 
ניסו  בה.  שהיה  השמן  מן  מעט  להציל 
מושך  זה  הפחית,  את  לחלץ  האחים  שני 
מפה וזה מושך מפה, כמעט שהצליחו, אך 
החבית נשמטה מידיהם ונפלה בשנית. הם 
ניסו וניסו אך לשוא, הפחית נתקעה יותר 
להגיע  דרך  היתה שום  ולא  ורחוק,  עמוק 

אליה. 
הצטער בעל החנות על אובדן הפחית, 
את  שיסתום  רתך  מידית  מזמין  כשהוא 
רכוש  של  אובדן  וימנע  בצינורות,  החור 
והמעשה  חלפו,  עברו  השנים  נוסף.  יקר 

נשכח מליבם של האחים. 
היה  המדינה,  קום  עם  תש"ח  בשנת 
ארץ  בכל  ביותר.  חמור  הכלכלי  המצב 
ישראל לא ניתן היה להשיג שמן זית. מיד 
אחרי סוכות יצא רבי יעקב לתור את הארץ 
הנכסף  השמן  מעט  להשיג  נואש  בנסיון 
נרות החנוכה, אך מסעו היה לריק,  עבור 

טיפת שמן לא נמצאה לו לרפואה. 
הרבנית  הגיעה   חנוכה  לפני  שבוע 
שוורץ  לגב'  החזו"א,  של  אשתו  קרליץ, 
הזית?"  שמן  עם  חדש  יש  "נו,  ושאלה: 
החנות,  בעלת  נאנחה  רבעצין",  "אוי 
האוצר  את  מלהשיג  התייאש  כבר  "בעלי 
היקר הזה. בכל הארץ לא מצא ולו טיפה 
אחת קטנה..." הרבנית שבה לביתה בפחי 
הרבנית  שבה  חנוכה,  לפני  יומיים  נפש. 
לחנות ושאלה: "האם כבר הגיע השמן?" 
על  החנות  בעלת  חוזרת  הגיע",  לא  "לא, 
להשיג  שאין  לך  אמרתי  "כבר  דבריה, 
אותו". הרבנית חוזרת לחנות כעבור חצי 
הרב,  בעלי  מבינה,  "אינני  ואמרת:  שעה 
יש  שוורץ  של  שבחנות  בתוקף  טוען 
תחפשי  אולי  פה.  להיות  חייב  זית,  שמן 
שוב?". "כיצד זה יתכן?" מופתעת בעלת 
החנות, "הנה, הביטי, כל המדפים פתוחים 

לפניך"... 
בעלת  הונגריה  שהיתה  שוורץ  גברת 
אמרה  לא  ותמימה,  חזקה  חכמים  אמונת 
נואש. כאשר שב בעלה מן השיעור הקבוע 
המעשה,  פרטי  את  לו  סיפרה  היומי  בדף 
כי  רב  כה  בבטחון  איש  החזון  אמר  כיצד 
זית. הבעל לא  ניתן להשיג שמן  בחנותם 
ידע כיצד לעזור לה: "מה אפשר לעשות?! 
האשה:"  נזכרה  לפתע  לי"...  אין  השנה 
כבר  שנים,  הרבה  לפני  אתה?  זוכר  האם 
זוכרת מתי, נפלה פחית לתוך אחד  אינני 
הצינורות...". "מי אמר שהיה זה שמן זית? 
"שאל רבי יעקב בספקנות, "אולי היתה זו 
פחית של סרדינים? וגם אם כן, הרי ניסיתי 
בזמנו להוציא אותה בעזרתו של אחי ולא 
הצלחנו, היום בודאי הכל מלא בחלודה". 
אתה  "אולי  נואש:  אמרה  לא  האשה  אך 
זוכר באיזה עמוד זה היה?". "אני ממש לא 
זוכר", ענה הבעל. "ומה את רוצה שנעשה 
פה,  יש  אז   – אמר  החזו"א  "אם  עכשיו?" 

חייב להיות!"
כל  את  לפרק  מתכוונת  את  "האם 
"כן",  בתדהמה.  הבעל  שואל  החנות??" 
החזון  של  "בקשתו  בלהט,  האשה  עונה 
נותרה  לא  מאמץ!".  כל  שווה   - איש  
את  בזריזות  מרוקן  והוא  ברירה,  כל  לו 
אחד  אותם  ומפרק  מברג  מביא  המדפים, 
לאחד. אחר כך מחפש בעל מלאכה ערבי 
שיעקור לו את הצינור הימני שמחזיק את 
הוציאו  וחצי,  שעתיים  כעבור  המדפים. 
 – הצינור  אך  האדמה,  מבטן  הצינור  את 
ריק. האכזבה רבה. ההרס והבלגן גדולים, 
לא  הוא  גם   – המלאכה  לבעל  והתשלום 
מתייאשת:  לא  הצדקת  האשה  אבל  זול. 
"אם לא מצאת בצינור הימני, נסה עכשיו 
ממשיך  הערבי  השמאלי!"  הצנור  את 

במלאכתו ושובר במלוא המרץ. 
את  הערבי  מסיים  שעות  שלוש  אחרי 
האדמה,  מבטן  יוצא  הצינור  מלאכתו. 
ולפתע, מתגלגלת לה על רצפת החנות – 
שמן  פח  וחתומה.  מלאה  זית  שמן  פחית 

בחותמו של הכהן הגדול.
ר' יעקב תופס את הפחית בשני ידיים, 
על  הצינורות  עם  הערבי  את  משאיר 
הרצפה, וביחד עם אשתו הם רצים לביתו 
של החזו"א: "רב'ה, הבאנו לכם את שמן 
ואומר  השמן  את  רואה  החזו"א  הזית!!" 
שבחנות  ידעתי  לכם,  "אמרתי  בשמחה: 

של שוורץ נמצא שמן זית". 
שילם  החזו"א  מאושרים.  היו  הזוג  בני 
כל  סכום שכיסה את  ותקילין,  להם טבין 
"לפני  לאשתו:  אמר  יעקב  ור'  השבירה, 
מדוע  בדעתנו,  העלינו  לא  שנים,  עשר 
הצינורות  פתחי  את  לסתום  שכחנו  זה 
שבחנות. אך הקב"ה, שמנהל את העולם. 
בשנת  שנים,  עשר  שבעוד  ידע  גם  ידע 
תש"ח לא ניתן יהיה להשיג שמן זית. מיד 
הוא שמר פחית אחת של שמן זית לעושה 
דברו, לחזו"א, זו גם הסיבה שלא הצלחנו 
היתה  הזו  הפחית  כי  משם,  אותה  לחלץ 

כבר שמורה לחזון איש".
יוסף  איגר.  רבי עקיבא  תירוצו של  זהו 
חלומו  את  המשקים  לשר  פתר  הצדיק 
שר  אך  לפרעה.  משקאות  להגיש  שיחזור 
המשקים פחד: "כיצד אוכל לשוב ולהגיש 
אזכר  כאשר  הרי  המלך?  לפני  משקאות 
כיצד נזרקתי לכלא בפעם הקודמת – ודאי 
ארעד מפחד ואשפוך בטעות את המשקה". 
ענה לו יוסף: "אל דאגה, אתה תשוב להיות 
שר המשקים, 'כמשפט הראשון אשר היית 
כי כל מה  משקהו', בדיוק באותו בטחון. 
רצה  בגלל שהקב"ה  זהו  לבור  שהושלכת 
תדע  כאשר  מהבור.  יצא  הצדיק  שיוסף 
כניסתך  תכלית  היתה  מה  המשקים  שר 
לבור, תוכל לשוב לשרת את פרעה ברוגע 

ובשלווה, 'כראשונה'...

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כי אם זכרתני

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר


חנוכה – אורם של יעקב ויוסף

ְּבֶאֶרץ  ָאִביו  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  יֲַעקֹב  "וַּיֵׁשֶב 
ְּכנַָען. ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות יֲַעקֹב יֹוֵסף" )לז, א-ב(

וְָהיָה ֵבית יֲַעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה
כוחו  בענין  משל  מביא  הפרשה  בתחילת  רש"י 

של יעקב מול עשו: 
"הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי 
תמה: 'אנה יכנס כל הפשתן הזה?' היה פיקח אחד 
משיב לו: 'ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את 
כולו'. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, 
כתיב  מה  כולן?'  את  לכבוש  יכול  'מי  ואמר  תמה 
למטה 'אלה תולדות יעקב יוסף', דכתיב 'והיה בית 
יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש', ניצוץ 

יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם". 
ובאמונה,  באמת  הבא  קדושה,  של  אחד  ניצוץ 

שורף את כל האלופים של עשו!
אש יכולה לשרוף רק במקומה. גחלת מבעירה רק 
את מה שנמצא לידה. אבל להבה פושטת והולכת 
גם למקומות אחרים. והנה יעקב אבינו היה בבחינת 
אליה.  בסמוך  שנמצא  מה  את  רק  השורפת  אש, 
לעומת זאת יוסף ניחן בתכונה של להבה, העוברת 
עצומים.   למרחקים  גם  ושורפת  למקום  ממקום 
בוודאי שגם ליעקב אבינו היה כח אדיר, אולם יוסף 
הצדיק זכה לקבל גם את הכוח של יעקב אביו וגם 
כח נוסף משל עצמו. ולכן ביכולתו לכלות את בית 

עשיו בלי להותיר ממנו שריד!

מעט מן האור דחה את חשכת יון

לפני  תוקפו  במלא  התגלה  יוסף  של  הניצוץ 
מול  עמד  היהודי  שהעם  בשעה  שנה,  כאלפיים 
האימפריה היוונית האדירה, ששלטונה פשט כמעט 
היוונים  ישראל.  ארץ  זה  ובכלל  תבל,  פני  כל  על 
כבשו את לבם של צעירי הצאן מעם ישראל, פיתו 
וביקשו להחדיר בקרבם את  ובמדע,  אותם בשירה 

התרבות היוונית.
בכח  ישראל  עם  אל  באו  לא  היוונים  בתחילה 
רך.  דיברו עימם בפה  ובדרך מלחמה, אלא  הזרוע 
'אנו מוכנים לחיות אתכם בשלום, לא נהרוג אתכם 
באכזריות!' הודיעו היוונים, 'אך זאת בתנאי שאנו 

נכתיב לכם את דרך החיים ונקבע כיצד תתנהגו!' 
'תחיו כרגיל, תמשיכו לסחור ולפתוח חנויות, אך 
מנוחה?  יום  רוצים  אתם  בשבת!  גם  אותן  תפתחו 
תעשו זאת ביום שישי או ביום ראשון, מי אמר שיום 

המנוחה חייב להיקבע דווקא בשבת?!'
עמד  שבפניה  ביותר  הקשה  המלחמה  זו  היתה 
לפני  אבינו  יעקב  התפלל  ועליה  היהודי,  העם 
הקב"ה: "ַהִּציֵלנִי נָא ִמּיַד ָאִחי ִמּיַד ֵעׂשָו" )לעיל לב, 
יב(, הצל אותי מיד "אחי" שבא אלי בגדר של אהבה 
ואחווה, כאח וכידיד. וזאת משום שמלחמה שנעשית 
בעקיפין, בדרך של אהבה וחיבה, קשה הרבה יותר 
מקרב פנים אל פנים, בו מתאמצים להילחם באויב 
ולכלותו )וראה עוד לעיל בשיחות לפרשת וישלח 

מאמר 'עשו הרשע בא במלחמה ובאחווה'(. 
במשך כל הדורות, ידע העם היהודי לעמוד כצוק 
איתן ולהתגונן מפני האויבים שבאו לקראתו בחרב 
ובחנית. בעת הצורך, היהודים מסרו עצמם להישרף 
ולמות על קידוש ה', ובלבד שלא ימירו חלילה וחס 
ליהודים  מציעים  היו  הארורים  דתם. הרשעים  את 
אותם  יותירו  לכך  ובתמורה  השבת  את  לחלל 
בחיים, אבל היהודים לא הסכימו בשום פנים ואופן 
וקראו בעוז: "לא! אני אמות כיהודי ולא אחלל את 

השבת!" 
מוכנים למסור  היו  היהודים  הדורות,  כל  במשך 
האש,  למשרפות  בשמחה  להיכנס  נפשותיהם,  את 
לעבור  ולא  הקדושה  השבת  את  לחלל  שלא  כדי 
על שום מצווה ממצוות התורה. אולם כל זה אירע 
בזמן שישראל הכירו את האויב הבא נגדם במטרה 
להשמיד, להרוג ולאבד. אך כשבאו היוונים והפגינו 
אהבה ואחווה ורצו כביכול לחיות ביחד - רוב רובו 
ולמעלה  אחריהם,  והלך  התפתה  היהודי  העם  של 

מתשעים אחוז מהיהודים הפכו למתייוונים.
"ְלׁשְַּכָחם  היוונים:  מטרת  כל  בעצם  היתה  זו 
ּתֹוָרתְָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמחֵֻקי ְרצֹונְָך", כפי שנאמר בנוסח 
יחיה  לא  ישראל  שעם  רצו  היוונים  הניסים".  "על 

כמו עם יהודי, אלא ככל הגויים בית ישראל. 
יון היתה אימפריה אדירה ששלטה על רוב העולם, 
אבל לא בדרך מלחמתית אלא בדרך עקיפין. 'אנחנו 
אימפריה גדולה ויכולים להילחם!' הכריזו היוונים, 
באהבה  היא  דרכנו  בכך.  מעוניינים  איננו  'אבל 

ובידידות. תקבלו אותנו אליכם ונחיה יחדיו. אנחנו 
נבנה  מפותחת,  טכנולוגיה  לנו  יש  אתכם,  נקדם 
נקים לכם  וגם  ידיים,  וכבישים רחבי  לכם גשרים 

אצטדיונים, למטרת בילוי ושעשועים!"
היהודים שמעו את הצהרות היוונים ואמרו: 'מה 
הבעיה אם נקבל אותם לחיקנו? הם בסך הכל יעזרו 
כדי  הכבישים  את  ולסלול  הדרכים  את  לתקן  לנו 

שהעגלות לא יתקלו זו בזו!...'
הנערים  את  להזמין  היוונים  התחילו  אט  אט 
הנערים  "ישחקו  איתם.  ולשחק  לבוא  היהודים 
מיני  כל  ללמוד  להם  הציעו  מכן  לאחר  לפנינו". 
השפה  את  לשונם  על  ולסגל  מיוחדים  לימודים 
היוונית. 'מה הבעיה, הרי זו בסך הכל שפה?' חשבו 
היהודים, 'ואדם שיודע שפות יכול להסתדר היטב 

בחיים!" 
כך למדו הנערים את השפה היוונית ולאחריה את 
החכמה היוונית, עד שלאט לאט כבשו היוונים את 
צעירי הצאן. היוונים ידעו את הסוד, שמי שתופס 
את לב הנוער - הוא זה שמנצח במלחמת התרבות. 
בתחילה כובשים את הנערים, ואט אט גם הבוגרים 
הולכים בעקבותיהם. עד ימינו אנו, נדרשת זהירות 
רבה ועצומה להשגיח שהדור הצעיר ימשיך בדרך 

אבותינו הקדושים והטהורים. 
כך השתלטו היוונים על כל ארץ ישראל. נותרו 
רק עשרה אחוז מכלל האומה היהודית, עליהם נמנו 
הגדול,  הכהן  מתתיהו  בני  הקדושים,  החשמונאים 
ואת  עומדים לטמא את המקדש  היוונים  כי  שראו 

עם ישראל.
החלו  היהודים,  של  לבם  את  שרכשו  לאחר 
היוונים להטיל עליהם גזירות קשות ונוראות. "מי 
תפילין  שיניח  "מי  באש!"  יישרף  שבת  שישמור 
יידקר  בתורה  שיעסוק  "מי  בגרזן!"  ייבקע  ראשו 
בחרב!" אולם מתתיהו ובניו קיבלו על עצמם למסור 
מסירותם  ובזכות  יתברך,  ה'  למען  נפשותיהם  את 
הצליחו לשחרר את עם ישראל מהאימפריה האדירה 
ששלטה עליו, והחזירו את כל אלו שסטו מהדרך, 

אל מסורת האבות.
את  היוונים  החדירו  שנה  ממאה  יותר  במשך 
סם המוות של תרבות יוון לעם ישראל, אבל מעט 
המכבים  וכאשר  החושך,  מן  הרבה  דוחה  האור  מן 
מסרו את נפשותיהם, הקב"ה מסר רבים ביד מעטים 
אחריך'  ב'משכני  עוד  וראה  צדיקים.  ביד  ורשעים 

שמות )ח"ב עמוד רי"א ואילך(. 

ֵנר חנוכה מאיר את נשמות ישראל

התורה  מצוות  מכל  התייחדה  חנוכה  נר  מצות 
ומשום כך אומרת הגמרא )שבת כא ע"ב(: "פתילות 
בשבת,  בהן  מדליקין  אין  חכמים  שאמרו  ושמנים 

מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת". 
שאינם  ושמנים  שפתילות  הוא,  הפשוט  הפשט 
יפה  דולקים  שאינם  מפני  בשבת  להדלקה  טובים 
בהם  להדליק  ניתן  בשבת,  להטותם  עלול  והאדם 
בהם  להשתמש  רשות  לנו  "אין  אשר  חנוכה  נרות 

אלא לראותם בלבד". 
קפ"ד  עמוד  תרע"א,  )חנוכה  משמואל  השם  אך 
יותר,  טור א'( מבאר שמונח בדברים פירוש עמוק 
שהפתילות והשמנים הם כנגד נשמות עם ישראל, 
כמאמר הכתוב: "נֵר ה' נִׁשְַמת ָאדָם" )משלי כ, כז(. 
והרמז בדבר הוא שנשמות עם ישראל שהשבת לא 
השבת  את  פעם  ראו  שהם  כלומר  אותם,  הדליקה 
את  בהם  והבעירה  הציתה  לא  היא  אך  הקדושה 
הוא  חנוכה  נר  אזי  העולם,  לבורא  ההתלהבות 

שיבעיר בהם את הרצון להתדבק בקב"ה. 
לכן אנו רואים שאפילו בני אדם הרחוקים מתורה 
בתשובה  חזרו  ורבים  חנוכה.  נר  מדליקים  ומצוות 
שנרות  לאחר  שמים  מלכות  עול  עליהם  וקיבלו 

החנוכה האירו את נשמותיהם.
בימים הללו עלינו להתרומם ולזכור את הניסים 
להביס  צדיקים  אנשים  קומץ  הצליח  שבעזרתם 
ארצנו  מעל  אותה  ולסלק  היונית  האימפריה  את 
הקדושה, להחזיר את עטרת תפארת ישראל, לבנות 
אור  את  מחדש  ולהאיר  המקדש  בית  את  בחזרה 

המנורה. 
להרבות  היא  אחד  כל  עבודת  אנו,  בימינו  ואף 
אורה בישראל. הדליקו, האירו! כל אחד ידליק לא 
רק את החנוכייה שלו, אלא את כל נרות עם ישראל 
ויקרבן לאבינו שבשמים! )ראה עוד אריכות בעניין 

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 - כלי מטבח

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

צפחת,  כוס,  החמת,  צנצנת,  כד,  הדוד,  צלחית,  ונאד,  הגביע,  סיר,  וכירים,  בקבק,  נבל,  הקערה,  בפרור, 
המזלג, כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

ישסנהצנצנתמשתשאמא
סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא
התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

מאונך

1. שמח,שש,צהל. "וא"ת  שלא ___ אברהם ושמח על דיבור" )בראשית רבה לט(
4. מגדל צופים. "עפל ו___" )ישעיה לב יד(

7. דירה לגור בה. "ואיש כי ימכר ___   ____" )ויקרא כה כט(
8. בר-לבב,תם,נקי,חף,טהור. "עם ___ תתבר" )שמואל ב כב כז( )בהיפוך אותיות(

9. כנוי לפורענות הבאה לפתע.  "____ שוטף" )ישעיה כח טו(
10. פח,מלכודת לעופות. "אין פורסין ____ ליונים" )בבא קמא ז ז( )בלשון יחיד(

11. עודף,שפע,מידה יתרה. "___סאה")זבחים סב: (
12. קיצור המילים : יש פוסקים.

14. חלק כחלק,מנות שוות. ____  ב____   "____ ב____ יהיה" )שמות ל לד( )בהיפוך 
אותיות(

15. הוחרם והוצא מכלל משפחתו ,נודה. נכרת מ___   )בראשית יז יד( )בהיפוך אותיות(
17. העלה ריח רע,הסריח. "ו___ היאר")שמות ז יח(

1. התחזק. "כאשר ירים משה ידו ו____ ישראל" )שמות יז יא(
2. חריכה או קליה באש. "שהות לקצירתו ו___ באבוב"    )רש"י ראש השנה ל.( )לא 

בלשון סמיכות( )בכתיב מלא(
3. נהרס ושובר,פוצץ. "____ מזבח הבעל" )שופטים ו כח( )בהיפוך אותיות(

4. איחר,התמהמה,שהה למעלה מן המצופה. "מדוע ____ רכבו לבוא" )שופטים ה 
כח( )בכתיב מלא(

5. החשבה,מתן חשיבות. "הואיל ואיסורן ____" )בכורות י.()לא בלשון סמיכות(
)בלשון רבים()בכתיב חסר(

6. הסתכל,הפנה מבטו. "ו____ לארץ והנה חשך" )ישעיה ה ל(
10. נכבד,חשוב.  ____  פנים. )ישעיה ג ג(

11. חרף,ביזה,גינה. "זה טיטוס הרשע שחירף ו___ כלפי מעלה" )גיטין נו: ( )בכתיב 
חסר(

13. כמו במקרים שלפני-כן,כמו קודם,כרגיל. כ___   ב___ "אצא כ___  ב____ 
ואנער" )שופטים טז כ(

16. אין,אין בנמצא. "לא ____" )איוב ט לג(

מאוזן
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דירות 
למכירה

כ’ כסליו - כב’ כסליו תשע”ט
18/12-20/12/2019  

אלעד

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

בני ברק

וילות ובתים 

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

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

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

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

באר שבע 

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

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

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

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

 בגני גד דופלקס 
170 מ', דירת 4 חדרים 

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)48-51א(052-8308841

+5 חדרים 
 באזור הושע, 4 חד, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
מעלית + חנות + יחידה 
בק"ק + 2 חניות שניתן 

להרחיב את היחידה 
+ הכנסות גבוהות 

3,000,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)48-48(בני ברק 054-6506501

 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

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

3 כיווני אוויר, מאווררת, 
ומסודרת חלקי + אופציה 

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

קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

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

מטר בניה, ק"א, מושקעת, 
2,150,000 ש"ח

_____________________________________________)49-52ל(050-2722415

4-4.5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:
5 חדרים קומה ב' 

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

+ גג פתוח, משופצת, 
יש אופציות רבות 

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

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

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

_____________________________________________)50-51ל(050-4143146

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

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

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

+ סוכה גדולה + מעלית 
1,990,000 ש"ח

052-7141522)50-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-51ל(050-4196619

 בשיכון ה', 4.5 
חדרים, קומה ב' + 

מעלית + חזית, א"א 
לקחת משכנתא )בעיות 

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

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501 מציאה 

_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

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

מחולקת, 2 חדרים 
ענקיים + מטבח ענק 

+ שלד להרחבה של 20 
מ"ר נוספים + יחידה 

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

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

בית שמש
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)51-51(נכסים 054-3191310

 קרן היסוד, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 90 מ"ר, 

קומה 2, אזור מתחרד 
1,290,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)51-51(_____________________________________________

 המשלט, 3 חדרים, 55 
מ"ר, יש תהליך לקבל היתר 

לתמ"א 38 לדירה גדולה יותר, 
השקעה מעולה 875,000 ש"ח 

_____________________________________________)51-51(רויאל נכסים 054-3191310

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

2 1,250,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)51-51(נכסים 054-3191310

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

א' + א.להרחבה 40 
מ' )ש.בנו(, משופצת 

1,375,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

 בגרשנקורן, 125 מ"ר, 
ק"ג + מעלית + חניה + 
חתימות שכנים )רעפים(, 
אפשרות ליחי"ד, לשיפוץ, 

2,600,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)51-51(_____________________________________________

 באפשטיין, 92 מ"ר, 
ק"ג + רשיונות לגג )יחידות( 

ולמעלית + בניה בצד 15 
מ"ר 2,000,000 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)51-51(_____________________________________________

 בשטרסר, 160 מ"ר 
מטופחת, אופציה לפיצול ל- 2 

דירות, משופצת 2,400,000 
_____________________________________________)51-51(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי בז'בוטינסקי עורף 
60 מ' מחולקת ל- 2 יחידות 

דיור מושכרת 4,700 נטו, 
קומה ב' 1,270,000 תיווך 
_____________________________________________)51-51(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)51-51(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כנהמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)51-51(_____________________________________________

 במכבים מחולקת ל- 3 
דירות 4 חד' מפוארת 
+ גג ענק + 2 יחידות 

מפוארות מושכרות מחיר 
לסגירה 2,600,000 

מיידי! בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

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

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

_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

 למשקיעים, דירה 
מחולקת, ק"ק, כניסה 
פרטית, מיקום מצויין 

"מקסימום נדל"ן"
052-2452820)51-51(_____________________________________________

 בזבוטיסנקי/לוי יצחק 
כ- 85 מטר, ק"א, מחולק 

ל- 2 דירות, מכניס יחד 5,500 
1,590,000 תיווך זנזוריגולד 

054-2345633)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירה מחולקת ל- 2 דירות 3 

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

055-6789653)51-51(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה', דופקלס, 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 במצליח, 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, משופצת, 

סוכה*יח"ד מושכרת 
2,130,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

חזית, כללי, 100 מ"ר, 
מושקעת 1,780,000 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)51-51(_____________________________________________

 בדב גרונר בית פרטי, 
350 מ"ר עם זכויות בניה 

נרחבות ב- 4.8 מיליון 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)51-51(_____________________________________________

 בשלוש השעות בית 
פרטי על מגרש 250 מ"ר 

ב- 4.1 מיליון ש"ח להב 
_____________________________________________)51-51(נכסים 050-4177750

 באזור השלישות גבול 
בני ברק רמת גן בית 

פרטי על מגרש 350 מ"ר 
ב- 4.0 מיליון ש"ח להב 

_____________________________________________)51-51(נכסים 050-4177750

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

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

053-3128884 03-5791514)51-51(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוז בפ"כ, 
בניין חרדי, 5 ח', 110 מטר + 
30 מטר מרפסת + מחסן + 

חנייה, בניין חדש, 2.5 מליון 
ש"ח תיווך אלטרנטיב

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 באזור גורדון ד.גן 4 ח', 
משופצת כחדשה, כ.פרטית, 

חזית 2,120,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 03-5791514

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

053-3128884)51-51(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

1,8500,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 03-5791514

 במתתיהו, 5 חדרים, 
3 כ"א, ק"ב, חזית, סוכה 
2,150,000 "גשר נכסים" 

054-8571997)51-51(_____________________________________________

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

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

 בגנחובסקי, ק"ב, 5 
חדרים, 3 שרותים, 2 מקלחות, 
משופצת מהיסוד + מרפסות 

כ- 130 מט' 1,850,000 זול!!! 
_____________________________________________)51-51(תיווך זנזוריגולד 054-2345633

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

1,490,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)51-51(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)51-51(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה 
באביעד/גינחובסקי 5 
חדרים כ- 110 מ"ר, 

ק"ק, כ' פרטית, 
משופצת + חצר וסוכה, 

הכנה לחלוקה מיידית 
1,870,000 ש"ח גמיש 

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

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

2,200,000 ש"ח מציאה!!! 
_____________________________________________)51-51(054-3050561 הראשון בתיווך

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

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

_____________________________________________)51-51(054-3050561 הראשון בתיווך

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)51-51(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)51-51(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)51-51(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)51-51(_____________________________________________

 בפארדו 6 ענקית יפהפיה! 
מטבח פסח + סוכה ענקית, 

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

03-5791514)51-51(_____________________________________________

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

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

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

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

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי/קרוב לדב 

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

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

גמיש 1,470,000 סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)51-51(_____________________________________________

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

3.5 ח' משופצת כחדשה חזית 
2,000,000 תיווך B.D.A אבי 

054-8449423)51-51(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 חדרים 
חדשה ויפה + מעלית, סוכה 

גדולה 2,130,000 תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)51-51 אבי 054-8449423

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

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

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

 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 לדיור"

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 א.סמטת אז"ר כ- 4 
חד', קומה א' כ- 85 

מ"ר, שמורה + סוכה 
1,590,000 גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

4.54 חד' כ-  
95 מ"ר, 3 כ"א + סוכה 

+ מעלית + ח.בטאבו 
1,570,000 "תיווך משגב 

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

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

קומה ג', א.לבניה בג-
בטון 140 מ' )א.לחלוקה( 
1,370,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)51-51(הארץ 03-8007000

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)51-51(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)51-51(_____________________________________________

 בדניאל 110 מ"ר + 
אופציה ממשית בגג, 2 

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

050-4999465)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4999465)51-51(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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

+ חניה "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)51-51(_____________________________________________

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

053-3128884 03-5791514)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4156080)51-51(_____________________________________________

 באברמסקי 4 חד', 
ק"ב, חזית, מיידי + 

מפתחות, משופצת, 
1,800,000 גמיש! בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)51-51(_____________________________________________

 שווה!!! באברבנאל 92 
מט', 4 חד', החלו בניה של 
60 מט' תוספת, ק"ב, יהיה 

מעלית, 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)51-51(זנזוריגולד 054-2345633

 באזור עמק יזרעאל 
בניין חדש, 4 חדרים, 

קומה 2, חזית, מושקעת 
ביותר, 12 מטר, אופציה 
מאושרת, פינויי מידי + 

חניה א.צ. נכסים
050-2044100
050-9777755)51-51(_____________________________________________

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

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



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

כ’ כסליו - כב כסליו תשע”ט  18/12-20/12/2019

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(_____________________________________________

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

מרוהטת 1,650,000 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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 

_____________________________________________)44-52א(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

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

עורפית, 1,900,000 
גמיש,ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

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

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

  מציאה ענקית! 
בשיכון ה', 4.5 חד, 

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

משכנתא תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

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

 בקיבוץ גלויות, טאבו 
משותף, 3 חד', 65 מ"ר, 

ק"ד + מעלית, מקבלים את 
הדירה חדשה ומשופצת!! 
מפרט גבוהה + אפשרות 

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

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

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

 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 

וילות ובתים

 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

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

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

_____________________________________________)48-51ל(054-6944123

 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.

 ברבי עקיבא, 3 חדרים, 
חזית, קומה ב' אחרונה!! 
עם גג בטון )יציאה מחדר 
מדרגות( 052-2452820 

_____________________________________________)51-51("מקסימום נדל"ן"

 בבלעדיות! בהמכבים, 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

חלקית, אופציה לבניה 
1,350,000 'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)51-51(בועז' 054-8474843

 אבוחצירא/המכבים, כ- 
70 מ"ר, 3.5 חד', ק"א, אופ' 

גדולה בחזית 1,470,000 תיווך 
_____________________________________________)51-51(זנזוריגולד 054-2345633

 מציאה, בהרצל 3 חד', 
ק"ב, מרווחת, 70 מט', יש 

חניה 1,300,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)51-51(זנזוריגולד 054-2345633

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

1,300,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בבנימין אברהם 
3 חד', חזית, ק"ב 

ואחרונה, אופ' מאושרת 
בגג ובצד )שכנים בנו( 

1,500,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)51-51(_____________________________________________

 א.ברינבויים 3 חד' כ- 
65 מ"ר, מעטפת ל- 110 
+ חצר 25 מ"ר, קרקע, 

משופצת 1,575,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)51-51(_____________________________________________

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

משופצת + תוכניות, 
95 מ"ר + א.וחתימות 

1,510,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

 בנורדאו, 3 חד', 70 
מ"ר, אכלוס בעוד חצי שנה, 

1,350,000 ש"ח "פנחס 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 055-6789653

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח מפתח ב"אפיק - נכסים" 
03-5791514)51-51(_____________________________________________

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

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

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד', כ- 80 

מ"ר, 3 כ"א, 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

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

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

1,300,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בביאליק 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"ב ואחרונה, גג 
בטון, מדרגות חיצוניות 

מוכנות 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 בר"ע 3 חד', כ- 65 
מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 

היתרים שולמו!!! 3 כ"א 
1,320,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

050-4156080)51-51(_____________________________________________

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

ליד נורוק 1,430,000 
גמיש לרציניים מיידי 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)51-51(_____________________________________________

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

1,300,000 מיידי! אפיקי 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

 בהרצל, 3 חד', 75 מ"ר, 
חזית, מטופחת ויפה, ק"ב 

1,3000,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)51-51(הנדל"ן 050-4177419

 בהשניים, 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת, אופציה 

בגג 1,420,000 גמיש 
"גשר נכסים"

054-8571997)51-51(_____________________________________________

 בהרב קוק 3 חד' חדשה, 
ק"א + מעלית, חזית, 

1,680,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)51-51(_____________________________________________

 מציאה, בחרלפ, 3 
חדרים, ק"ב, חזית, 3 

כ"א, מסודרת + אופציה 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

054-6506501)51-51(_____________________________________________

 בחברון, 2 חדרים, 
44 מ"ר, ק"ק, חזית 

כפולה ופתוחה, יפיפיה! 
+ אפשרות הרחבה 

"מקסימום נדל"ן"
052-2452820)51-51(_____________________________________________

 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

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

איזור מעולה, במחיר מציאה 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 2.5 בגן וורשא, 70 מ"ר, 
חזית, חמודה ומאוררת תיווך 

_____________________________________________)BA)51-51 יזמות 054-4980159 דורון

 בלעדי מציאה ברב 
קוק קרוב לר' יוסי 2.5 

חדרים + הול גדול, 
70 מ"ר, ק"ב, חזית 

1,430,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

 בלעדי 2.5 ח' בפ"כ, 
בניין חרדי, קומה ב', 60 

מ', מסודרת + אופ' לסוכה 
1,270,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

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

050-4999465)51-51(_____________________________________________

 באברבנאל 2 חד' 
ענקית!!! ק"א, 

כ- 70 מ"ר + מרפסת 
1,280,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4156080)51-51(_____________________________________________

 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! 2,990,000 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(_____________________________________________

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

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

050-3528252)51-51(_____________________________________________

 בחצרות גנים בחנזין 
קוטג' 5 חדרים חדש, מושקע, 

_____________________________________________)51-51(מיידי 050-8090136

פנטהאוזים ודירות גן

 "רימקס עוצמה", 
המכבים 18, 2 חד', כ- 70 
מ"ר, מגרש כ- 380 מ"ר, 

שמורה, מחסן צוות אביגד 
072-3957393)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הקונגרס 15, 5 חד', כ- 125 

מ"ר, מגרש כ- 165 מ"ר, 
משופצת חלקית צוות אביגד 

072-3957393)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בת 
שבע 7, 10 חד', כ- 220 מ"ר, 

+ חצר 220 מ"ר, חניה, בן 
שנתיים, מתוכנן אדריכלית 
_____________________________________________)51-51(צוות אביגד 072-3957393

 בראב המבוקש! ד' גג 5 
חד' מפוארת, ממ"ד, מעלית, 

חניה 2,280,000 בלבד בית 
_____________________________________________)51-51(ישראל 054-6401612

דופלקסים
 בפרנקפורטר, דופלקס 
גגף 5.5 חדרים, בניין חדיש, 
מעלית, מרפסת סוכה בני 
המפלסים, 2 חניות, חייבת 

_____________________________________________)51-51(להימכר 050-4811122

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

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

_____________________________________________)51-51(03-9213170 לא בשבת

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

וחניה, מיידית! 1,650,000 ש' 
050-4811122)51-51(_____________________________________________

 הרב ישעיהו משורר 
5 ח', 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)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", גוטמן 
11, קומה 6, כ- 135 מ"ר, 

דירה חדשה ומשודרגת, מ.ש, 
ממ"ד, וחניה צוות אביגד 

072-3957393)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הנרייטה סולד 34, דירת גג, 

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

נפרדת, מ"ש, משופצת צוות 
_____________________________________________)51-51(אביגד 072-3957393

 בקק"ל, 4 + מ.שמש 
+ מחסן + חניה, עורפית 

ושקטה, מושקעת
050-8090136)51-51(_____________________________________________

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

050-8090134)51-51(_____________________________________________

 בברלוביץ, 4 חדרים, 
מעלית, פינוי מהיר, רק 

1,650,000 ש"ח
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)51-51(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה", 
אוסישקין 6, קרקע )+גינה(, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, סורגים 
_____________________________________________)51-51(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", אורלוב 
38, קומה 2, כ- 100 מ"ר, 

משופצת, מעלית, חניה צוות 
_____________________________________________)51-51(אביגד 072-3957393

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

ש"ח מחיר סגירה!
050-4811122)51-51(_____________________________________________

 בלעדי ברח' הנגב, 
קרוב לחלוצים, 3 חד', 

70 מ"ר, משופצת, ק"ג 
ואחרונה + חתימות 

שכנים לבניה בגג, מיידי, 
1,480,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות

054-4290600)51-51(_____________________________________________

 למכירה 3 וחצי חדרים, 
חזית לאליעזר, יפה, 3 כ"א, 
_____________________________________________)51-51(מעלית, סוכה 052-7671186
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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

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

חניה כפולה, מיידי בלעדי 
"נדל"ן בחיוך"

_____________________________________________)52-52ש(חיים 054-3970200

3-3.5 חדרים

פתח תקווה 

השקעות

משרדים

 להשכרה בגבעת 
שאול בי-ם, בנג'רה פינת 

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

2-2.5 חדרים

צפת
 דירה בת 4 חד' מרוהטת 

עם שלוש מזגנים בקומה 
רביעית, אפשרי לתקופות 

_____________________________________________)45-51א(קצרות 050-6770150

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

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

4-4.5 חדרים

 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

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

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

_____________________________________________)47-51ש(054-4797080

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגים 
באזור מרכזי ושקט

_____________________________________________)48-51ש(054-4797080

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

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

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא חנות/משרד 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, 
מטבחון, שירותים

_____________________________________________)48-51א(054-7976170

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

 למכירה בן צומת גולני 
לעפולה 7 דונם חקלאי 

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

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

_____________________________________________)48-51ל(054-5634160

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

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

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

_____________________________________________)48-51ל(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

«רחוב שקט ללא מוצא
«מחירי פרי סייל

«תנאי תשלום נוחים

«מפרט איכותי

«ללא תיווך
«חניה פרטית

לפרטים: 03-7153035

«אכלוס תוך 30 חודשים

דירות 5 חדרים מרווחות, מיני פנטהאוזים ודירת גן

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

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

 ברחוב חברון קרוב 
להרב קוק 3.5 חדרים 

ענקיים!! קומה ג' 
ללא מעלית, עורפית 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)50-01א(052-8927483

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

_____________________________________________)50-01ל(גנרטור 054-8429289

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

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

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

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

_____________________________________________)50-01(אמנון 09-7921292

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

לרחוב כהנמן, שירותים בחנות, 
חניה צמודה, גישה לנכים 

_____________________________________________)50-51ל(052-7695435

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן רבי עקיבא 

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

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

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

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

דירות 
להשכרה

אלעד

+5 חדרים

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

 בהזדמנות בהדר גנים 
3 חדרים + מעלית, חניה 

_____________________________________________)51-51(ומרפסת שמש 050-3528252

 "רימקס עוצמה", 
רוטשילד 31, בית פתוח 

ללא עמלת תיווך! יום שישי 
20/12/19 בין השעות 

9:00-11:00, קומה 2, כ- 80 
מ"ר, משופצת, בתהליך 

היתרים לתמ"א צוות אביגד 
072-3957397)51-51(_____________________________________________

קריית אתא
+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

130 מטר בנוי מיקום 
מצויין!!! רק 895,000 

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)51-51(_____________________________________________

 אליהו הנביא 5 חדרים 
מושקעת ומשודרגת 

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

א. בית הנדל"ן
052-8960632)51-51(_____________________________________________

 רחוב הלל קומה 3 
דירת 4 חדרים משופצת 
100 מטר פלוס מרפסת 

רק 935,000 ש"ח א. בית 
_____________________________________________)51-51(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)51-51(_____________________________________________

 מציאה!!! 
להשקעה!!! רחוב דרור 

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

תשואה!!! א. בית 
_____________________________________________)51-51(הנדל"ן 052-8960632

 דירת 3 חדרים ברח' 
הזמיר, פונה לשמעיה, מרווחת 

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

בני ברק 

3-3.5 חדרים

 בגניחובסקי 5 חד', 
130 מ"ר, ק"ב, חזית, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
מיידי בלעדי אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)51-51(בועז 050-4156080

 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

 באזור חגי 4 ח' מפוארת, 
ק"ג + מעלית "אפיק נכסים" 

03-5791514)51-51(_____________________________________________

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

חניה, מעלית 4,500 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

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

 בלעדי 3 ח' בפ"כ + 
מעלית, משופצת, בניין חרדי, 

4,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)51-51(_____________________________________________

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

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

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

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

 להשכרה בדון יוסף יח"ד 
חדשה מהנילון, מרוהטת 

קומפלט 3,000 ש"ח
052-7662451)51-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", באזור 
התעשיה כפר קאסם, שטחי 
מסחר לכל מטרה, כל קומה 

כ- 1,600 מ"ר, יש חניות, 
מעליות, כניסת ספקים 

)מלגזה(, במיקום מעולה צוות 
_____________________________________________)51-51(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", אפעל 
23, קומה שלמה, 320 מ"ר, 

מעלית, חניה, לכל מטרה, 
מייד, ללא עמלת תיווך! צוות 

_____________________________________________)51-51(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", בר 
כוכבא 67, קומה 2, 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, מיזוג, מטבחון 
ושירותים, לכל מטרה צוות 

_____________________________________________)51-51(אביגד 072-3957393

 בעלים של משרד/
חנות להשכרה/מכירה 

בבני ברק? בשבילך אנחנו 
כאן תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברחוב השומר 41 מול מתחם 

אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

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

2,400 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי 4,250 ש"ח תיווך
_____________________________________________)51-51(יזמות 054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)BA)51-51 יזמות 054-4980159

 מידי ברח' ירושלים 
8 חנות להשכרה כ- 30 

מטר + גלריה, א.צ נכסים 
050-2044100
050-9777755)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(_____________________________________________

 בגדרה גוש 3865 מ- 1-20 
דונם חקלאי פרטי בהזדמנות 

_____________________________________________)51-51(מאיר 052-4792888

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה גוש 
3756 חלקה 18 3 דונם חקלאי 

_____________________________________________)51-51(פרטי מאיר 052-4792888

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)51-51(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)51-51(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)51-51(שמעון 052-2457617

 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)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-52ל(050-4125548

 באזור העיריה ב"ב, 
חדר להשכרה, משופץ 

וממוזג, בכניסה פרטית, 
ק"ק, מיידי, למשרד/

סופרים/קליניקה
052-2452820)51-51(_____________________________________________

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

 "רימקס עוצמה", 
המכבים 17, משרדים 

משופצים + מטבחון, קומה 
1, מעלית, כ- 16 מ"ר, ללא 

תיווך! צוות אביגד
072-3957393)51-51(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

חופשה יוקרתית
לנשים ונערות

אילת
כ"א שבט-כ"ד שבט 

16/2/20-19/2/20

כ' שבט-כ"ה שבט 
15/2/20-20/2/20 י"ד שבט-י"ז שבט 

9/2/20-12/2/20

לאונרדו קלאב

לונדון
קפריסין

מחיר לנרשמות 
בשבוע זה בלבד

תוכניות עשירות 
ומגוונות מסביב לשעון

)המחיר לאשה בחדר של 3(
2,999 1,0775,555

 טיסה ישירה, 
מלון פאר, ארוחות 
 גורמה מפוארות, 
כניסות לאתרים

הכל כלול
כולל טיסה, מלון פאר, 

ארוחות מפוארות

הכל כלול

הבטיחי את מקומך:
טיסות והסעות 

מכל הארץ 
במחירים מוזלים!!

055-8833077
052-6550629
077-5100355 

בלעדי!!!בלעדי!!!
האומנית הגדולה 

הזמרת כנרת
האומנית הגדולה 

הזמרת כנרת

בס"ד

לפרסום
בלוח

03-6162228
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כ’ כסליו - כב כסליו תשע”ט  18/12-20/12/2019

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

שיפוצים

 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)47-03/20א(רחבי הארץ 053-4271262

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 
CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-02/20ל(חינם 052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)49-07/20ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-05/20(שלום

צילום

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

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

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות מהיצרנים 

המובילים ומחו"ל, במחירים 
מפתיעים. כדאי להזדרז!

050-4169667)47-50(_____________________________________________

ייעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן, רופא 

מומחה לייעוץ וטיפול 
בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות

077-7671726
_____________________________________________)47-50ש(050-5870353

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)47-18/20ש(054-4543701

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

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

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

_____________________________________________)48-51ש(052-7153475

 בניה ושיפוצים באמון 
ובאחריות מלאה, ישראל 

_____________________________________________)48-51ל(גוטליב 050-7555430

 נמצא נרתיק תפילין 
בירושלים עם שם ש.ו ניתן 

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

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

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

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

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

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים

_____________________________________________)48-49ח(055-6774456

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 בעתיקה, צימרים חדשים 
ומפוארים + גקוזי', נוף, 
מרפסת וחצר **ודירות

_____________________________________________)49-52א(052-2840299

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-20/20(_____________________________________________

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-06/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

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(_____________________________________________

 טויוטה קורולה החדשה 
2014 יד 2, 95,000 ק"מ 

בהזדמנות 48,000 ש"ח יעקב 
_____________________________________________)50-51א(052-8203232

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה, חתונות וכל 
אירוע במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(אודי 052-7607705 אודי

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 נמצא רב קו ע"ש ישראל 
_____________________________________________)50-51ח(חיים מילר 050-4119421

 אבדו מפתחות בתאריך 
29.9.19 ערב ר"ה בבית החיים 
סנהדריה מעל הברזיה, המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)50-51ח(052-5100690

 אבדה טבעת זהב יקרה 
ביום שישי ערש"ק פר' חיי 

שרה באוטובוס קו 5
_____________________________________________)50-51ח(052-7116399

 אבדה בקו 422 שקית 
_____________________________________________)50-51ח(בגדים 052-5573461

 ביום ראשון שעבר בקו 
980 מב"ב לצפת נאבדה 
מכונת תספורת בשקית

_____________________________________________)50-51ח(053-3114493

 sd נמצא כרטיס מיקרו 
בגן וורשא ראב"ד בחודש אלול 

050-4145790)50-50(_____________________________________________

 "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

 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

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

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

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

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

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

מושב תרום

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

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

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

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

 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)51-51(_____________________________________________

 טיוטה יאריס 2015, יד 
ראשונה, 28,000 ק"מ, רכב 

חדש, מחיר 63,000
054-5908240)51-51(_____________________________________________

 טיוטה יאריס 2015, יד 
שנייה, 90,000 ק"מ, 48,000 

054-5908240)51-51(_____________________________________________

 ניסאן אקסטרייל 2016, 
דיזל, רכב 7 מקומות, חסכוני 

054-5908240)51-51(_____________________________________________

 מיצובישי גרנדיס 2011, 
יד שלישית, 166,000 ק"מ 

054-5908240)51-51(_____________________________________________

 "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

 אבד צמיד יקר כסף טהור 
ביום חמישי חוה"מ סוכות 

_____________________________________________)47-48ח(054-8494616

 אבד צמיד קשיח מכסף 
ביום ה' ט' במר חשון באזור 
הרב כהנמן ארמונות חן או 

בקו 422 02-5713903
_____________________________________________)47-48ח(052-7640048

סופגניות טריות
מאחת המאפיות 

המובחרות 

052-7151169
)מינימום הזמנה 1,600(

למוסדות ובסיטונאות
במחיר הכי זול בארץ

בהשגחת הבד"ץ 
העדה החרדית

משלוחים בכל 
רחבי הארץ
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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" 

 מזנון עם ויטרינה כולל 
יחידת אחסון בצבע אגוז בפ"ת 

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

 שולחן נפתח ל- 2.80 
וונגה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-5320820

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

 למכירה! מיטת נוער 
מעוצבת נפתחת + מזרונים + 

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

 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

 שידה 4 מגירות חזקה 
צבע בוק 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(03-5791261

 למכירה ספריה למחשב 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח דינה 052-8370535

 למכירה ספה 300 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(דינה 052-8370535

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום 
עתיקים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 200 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 שולחן פינת אוכל ו- 5 
כסאות 350 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4184747

 שולחן אוכל מעץ 
78*70*111, ניתן לפתיחה 

משני הצדדים, תוספת של 30 
ס"מ מכל צד )בני ברק( 200 

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

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 399 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(050-6907470

 מיטה צבע ונגה ומזרון 
300 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(052-5454553

 מיטת נוער יחיד עץ 
בוק חזק מאוד מזרון עמינח 

אורטופדי 300 ש"ח טל': 
_____________________________________________)49-50ח(03-5791261

 ארונית קטנה לתליה + 
זכוכית מתאים לחנוכיה וכו' 

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

 שולחן + כסאות 490 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 052-2727474

 רמקול קריוקי + 2 
מיקרופונים רק ב- 75

_____________________________________________)50-51ח(03-5793668

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7171288

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7171288

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בי"ם 052-7640482

 רדיו דיסק לרכב 
kwnwood עם כל התושב 

והפנלים 100 ש"ח בי"ם
_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 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

 עמודון של כתר 5 מדפים 
_____________________________________________)50-51ח(180 054-3584040

 כוננית לחדר שינה 3 
מגירות אפוקסו שמנת 350 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 שולחן נמוך עגול זכוכית 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
70*2.40 מעץ 280 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 5 כיסאות במחיר של 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 2 שולחנות לסלון מעץ 
טבעי ומסיבי 70*140 ו-95*95 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 ספריה מפוארת 8 דלתות 
*ספה עור אמיתית איטלקית 

_____________________________________________)50-51ל(צבע יין 03-6782328

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 399 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 599 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 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

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים

אוצרות חיים מזמינים אותך
למלון "ציפורי בכנרת" בטבריה

נופש ברמה אחרת

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

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

כ"ט כסלו - א' טבת, 27-29/12

* פנסיון מלא
*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

נופש חנוכה נופש לנשים
למשפחות

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

שי לכל משתתפת

הרב שחר לוי שליט"א

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו

ג'ימבורי 

ענק 

לילדים

פעילות 
מיוחדת 
במוצ"ש

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

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

עם בר דהן

הקרנת סרטים

 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 במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(בעבר 054-2509001

 דרוש ארון 2 דלתות במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב לפרטים 054-8419165

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 אברך מעונין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)47-48ח(ירושלים

 דרוש קיר נייד מתקפל, יד 
_____________________________________________)47-48ח(2 בבני ברק 054-8463244

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)47-48ח(בעבר 054-2509001

 מעונינים לקנות מכשיר 
_____________________________________________)47-48ח(הליכה לפרטים 052-7173305

 G.P.S מעוניין במכשיר 
_____________________________________________)47-48ח(במחיר סימלי 052-7683705

 דרושה בטריה עבור 
מכשיר first pnone דגם 

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(בעבר 054-2509001

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

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

 דרוש למסירה לבחור 
ישיבה מקרר משרדי ומזגן נייד/

_____________________________________________)48-49ח(חלון 058-3236535

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)48-49ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות תוים ליש 
חסד ויש בשכונה ב- 10% 

_____________________________________________)48-49ח(הנחה 054-8589585

 לישיבה בירושלים דרושה 
מכונת כביסה בתרומה/מסירה 

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

 לבחורי ישיבה דרושה 
למסירה מכונת כביסה במצב 

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

 מדפסת + פקס + סורק 
+ דיו בהזדמנות!!! רק 130 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3346080

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7166106

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
בידר 2 עוצמות + מפזר חום 

_____________________________________________)50-51ח(בב"ב 150 ש"ח 054-8476805

 טוסטר אובן גדול 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-7134699

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל כחדש נקנה 
לפני 3 חודשים 220 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 מדפסת + סורק + פקס 
hp1536 תקינה 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מקרר לבן גנרל אלקטריק 
מצב טוב 500 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(052-7649441

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)50-51ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! פ"ת 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה רדיאטור 8 צלעות 
כחדש! בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6326190

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 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

 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(250 ש"ח 050-6326190

 נברשת עתיקה עשוייה 
מחרסינה + נחושת 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 מדיח כלים מילר במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב 500 ש"ח 050-4141142

 תנור עם גז 4 להבות מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 350 ש"ח 052-7110675

 מזגן 3/4 גוניור אלקטרה 
_____________________________________________)50-51ח(500 שקל 050-4128920

 מסך דק שולחני 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)50-51ח(שקל ב"ב 050-4128920

 מנורת תקרה עם רמקול 
מובנה ושלט חדש באריזה 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 058-3257019

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
חימום קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תנור אפיה + 4 להבות 
גז תוצרת BEKO )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 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

 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

 ספת תלת 2.3 מ' 
יוקרתית אפורה כחדשה 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3233170

 שולחן סלון חום כהה 
שמור ר' 1.30 אורך 60 ס"מ 

גובה 45 ס"מ 250 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 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

 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



כ’ כסליו - כב כסליו תשע”ט  618/12-20/12/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8474176 054-8478028

 DBS התקליטור התורני 
גירסה חדשה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8451999

 כרטיס קניה גיפט כארד 
500 ש"ח ברשתות מובילות 

_____________________________________________)49-50ח(380 ש"ח 054-8482600

 כרטיס קניה גיפט כארד 
100 ש"ח ברשתות מובילות 

_____________________________________________)49-50ח(75 ש"ח 054-8482600

 נעליים חדשות מידה -32
33 אלגנטיות אפרסק 50 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8482600

 נעליים חדשות יוקרתיות 
בהירות מידה 32 ב- 75 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8482600

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 050-2897977

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)49-50ח(מצויין 450 ש' 050-4102263

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(050-4157763

 C2 סוללה לפלאפון 
ב- 20 ש"ח 054-8474176 

_____________________________________________)49-50ח(054-8478028

 סים טוקמן ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(בלבד 052-7167777

 אוזניות בלוטוס חדשות 
לסלולרי, סוללה נטענת 30 

ש"ח מציאה טל':
_____________________________________________)49-50ח(050-2897977

 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 

 חולצה אפורה לגבר מידה 
M חדשה באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מתקן ייבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מזוודה )בני ברק( 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סט מקורות רש"י על 
התנ"ך 14 כרכים 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8478897

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
_____________________________________________)50-51ח(40 ש"ח 054-8478897

 נגן אייבס 8 גיגה' שמור + 
_____________________________________________)50-51ח(מגן 150 ש"ח 03-5797481

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)50-51ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שמור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 50 ש"ח 050-6850138

 בירושלים חצאית כפלים 
כחולה ארוכה חדשה מידה 38 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 050-6256846

 למסירה חוברות זרקור 
משנת תשנ"ב תשנ"ג

_____________________________________________)50-51ח(050-4150581

 2 תוכים תוכונים האכלת 
יד + כלוב ואוכל 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 ארון פלסטיק כתר 2 
דלתות 260 כחדש לפני 
_____________________________________________)50-51ח(חודשיים 054-3584040

 סטנד טלסקופי 
למיקרופון יציב וחזק ב- 80 

ש"ח בלבד בבני ברק
_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
חדש לנערים )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 קולנועית!!! זוגית, 
כחדשה + כיסוי לגשם 
+ סלסלה למוצרים + 

מטען, לרציניים!!!
_____________________________________________)50-01א(052-2786557

 מחליק שיער מעולה!!! 
של חברת remington חדש 
באריזה!!! נקנה ב- 400 ש"ח 
נמכר ב- 200 ש"ח, בבני ברק 

_____________________________________________)50-03ח(052-7335357

 כסא לתינוק בטיחותי 
לאמבטיה 25 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 משקולות לכושר 25-45 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-8476805

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)50-51ח(90 ש"ח 050-4102264

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 450 ש' 050-4102263

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטשיין 500 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-8883274

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד 3 חלקים 280 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 מיועד לילדים מגיל 

4.5 עד 8 130 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-2819921

 למכירה משנה ברורה 
דרשו חדש בקופסא מחיר 300 

_____________________________________________)50-51ח(שקל טל': 050-4183200

 פרגולה צבע שמנת 3*5 
מ"ר 499 ש"ח 052-7628896 

_____________________________________________)50-51ח(בני ברק

 סורג + דלת מגולבן 
2.8*3.3 מ"ר 499 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7628896 בבני ברק

 למכירה מספריים זיגזג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-5967114

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(050-4157763

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בי"ם 058-3256014

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח בי"ם 

_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 ילקוט קל גב כולל קלמר 
במצב כחדש 60 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 גק לרכב 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 קורקינט חשמלי 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 20V מברגה סקוזי 
ב- 250 ש"ח כחדשה 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 הוברבורד 100 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 70 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 מחמם מיחם מהיר 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 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

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 054-8476805

 בהזדמנות! עגלת טיולון 
איזי בייבי במצב מצוין 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח + 
אפשרות לאמבטיה חדשה 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 200 052-7102897

 גגון לעגלת בוגבו צבע ורוד 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-4895874

 משאבה חשמלית + 
אמדה + מדלה + סינר במצב 

מצוין 500 ש"ח י"ם טלפון: 
_____________________________________________)50-51ח(050-4191181

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-8464909

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-5967114

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 טיולון במצב טוב )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

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

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 לול מתקפל מעץ עם מזרן 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח 050-6907470

 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

 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

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)50-51ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3155415

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש באריזה 350 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 
_____________________________________________)50-51ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 שולחן מתקפל 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 שולחן קמפינג עם 
כיסאות 50 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 נברשת לסלון מיוחדת 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כלי עבודה 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 תפילין 350 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סקטבורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מתקן לפופקורן 70 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כחדשה 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857 

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857



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

כ’ כסליו - כב כסליו תשע”ט  18/12-20/12/2019

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 וייעו לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעו חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעו זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 דרושות סייעות/גננות 
גיל +25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב 
_____________________________________________)48-51ש(צוות חרדי 050-8938869

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

 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 בפ"ת 
דרוש/ה פקידה מתחילה 
הנה"ח למשרה מלאה, 

קו"ח לפקס
_____________________________________________)48-51ש(03-920-5309

 למשרד עו"ד סופר 
באזור הבורסה בר"ג 

דרושה מזכירה. בעלת 
ידע בסביבה ממוחשבת, 

למשרה מלאה, קו"ח 
לפקס 03-6120143 או 

 sofer@soferlaw.co.il למייל
_____________________________________________)48-51ל(050-2200811

 דרושה סייעת לטבחית 
במעון, נקיה וחרוצה 

עבור שטיפת כלים ונקיון 
_____________________________________________)48-51ש(050-4146721

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב למשמרת ערב, 

_____________________________________________)48-51ל(16:00-22:00 053-3391691

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב, שכר 

40 ש"ח + בונוסים, כפוף 
_____________________________________________)48-51א(לתקנון 052-4555995

 למרכז שרות בב"ב 
דרושה עובדת לעבודה 

משרדית למשרה מלאה, 
ידע במחשב

_____________________________________________)48-51ל(03-5791923

 למסירה בב"ב מסעדת 
מזון מהיר, פעילה 

ומושקעת + ציוד הנדרש, 
מיקום מעולה
054-7840987
_____________________________________________)48-51ש(050-9755999

 דרושה בב"ב תופרת 
מקצועית ומנוסה + 
ידע בתחום התפירה 

_____________________________________________)48-51ש(והתיקונים 058-6873680

קו עיתונות דתית / 8248436 / 

 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

קו עיתונות דתית / 8250307 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים, 

לקייטנת חנוכה

בין התאריכים 24 לדצמבר ועד ה-30 לדצמבר 
(לא כולל שישי שבת), 

בין השעות 7:30 ועד 16:30
אפשרות לחצי יום.

לפרטים נוספים, חגית: 050-8269883
שרון: 050-2110326

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים, 

סייעות/ים וגננות/ים

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים, 

בין התאריכים 

050-8269883לפרטים נוספים, חגית: 

 למחסן מזון בבני ברק 
עוזר מחסנאי, תנאים 

מצוינים, עבודה קבועה 
עד השעה 17:00 אחה"צ 

_____________________________________________)50-51ש(052-6364614

 לרשת חרדית גדולה 
ומבוססת בפתח תקווה 

דרושה גננת לתקופה 
ממושכת וסייעת חרוצה 

_____________________________________________)50-51(ולבבית 050-6528522

 דרוש חייט מקצועי בב"ב 
עם נסיון בתחום

_____________________________________________)50-51ל(058-4040294

 נהג משלוחן לירקות בב"ב, 
רשיון ב', משרה מלאה + 

עבודה פיזית 050-4168864 
_____________________________________________)50-51ש(להתקשר מ- 7:00 בערב 

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות 

_____________________________________________)50-1/20ש(054-9770395

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל 1. גננת למילוי 

מקום, שכר גבוה. 2. סייעת 
14:30-17:00 תנאים טובים 

_____________________________________________)50-01ש(052-7177524

 למשווק מורשה של 
בזק דרושות נציגות למוקד 
חרדי בב"ב, זמינות מיידית 

_____________________________________________)50-51א(077-8996308

תנאים מעולים 
למתאימות!

למעון דתי
משפחתי וחם

דרושה
מטפלת לתינוקייה

לפרטים - 
0547718401

באיזור רכבת מרכז

העבודה בשעות 13:00-17:00

 אנשים/נשים חרדים 
לעבודה מהבית ללא צורך 
באחזקת מחשב/אינטרנט 

_____________________________________________)51-02ל(053-3163814

 לחברה קדישא דרוש/ה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה משרדית, מענה 

טלפוני, ניהול יומנים, ועוד, 
שכר 40 ש"ח לשעה. קריירה 

072-22-222-62)51-51(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בשכונות 
החרדיות בירושלים מזכיר/ה 

למשרת בוקר, א-ה -8:30
14:30, שכר 36 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)51-51(קריירה 072-22-222-62

 לחברת בנייה סמוכה 
לבני ברק פקיד/ת רכש, א-ה 
8:30-14:30, לא נדרש ניסיון 

ברכש, שכר 7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(קריירה 072-22-222-62

 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(_____________________________________________

 דרושה לחברת דיגיטל 
צעירה ותוססת, ב"ב, 

מעצבת בכירה + נסיון 
של שנתיים לפחות 

בעיצוב ובניית אתרים 
בהתאמה אישית

_____________________________________________)50-51ש(054-2662287

 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(_____________________________________________

 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

 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

ביקוש 
עבודה

 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

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך לבן מידה 33 20 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט ורוד כחול מידה 34 40 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך ורוד מידה 32 20 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 מגפונים לילדה חדשים 
בורדו מידה 33 30 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4195888

 נעל ספורט חדשה שחור 
של פומה מידה 40 50 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(050-4195888



חדש! סדרת דנונה לייט אנד פרי 
טעימה במיוחד

לשמור על המסגרת?
כשזה טעים זה קל


	Kvrh1p001new
	Kvrh1p002
	Kvrh1p003
	Kvrh1p004
	Kvrh1p005
	Kvrh1p006
	Kvrh1p007
	Kvrh1p008
	Kvrh1p009
	Kvrh1p010
	Kvrh1p011
	Kvrh1p012
	Kvrh1p013
	Kvrh1p014
	Kvrh1p015
	Kvrh1p016
	Kvrh1p017
	Kvrh1p018
	Kvrh1p019
	Kvrh1p020
	Kvrh1p021
	Kvrh1p022
	Kvrh1p023
	Kvrh1p024
	Kvrh1p025
	Kvrh1p026
	Kvrh1p027
	Kvrh1p028
	Kvrh1p029
	Kvrh1p030
	Kvrh1p031
	Kvrh1p032

