




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
החל מ-

+ מע"מ

מבצע חורף
משתלם!!! *

333₪







י"ב טבת תש"פ 669/1/20 בבית שמש

כתב אישום נגד שוטר שמשך 
בפאותיו של תושב העיר

מאת: יוסי לוז

כחצי שנה לאחר שמשך בפאותיו של תושב 
לחקירות  המחלקה  שעבר  רביעי  ביום  העיר, 
השלום  המשפט  לבית  הגישה  שוטרים 
בית  בתחנת  בלש  נגד  אישום  כתב  בירושלים, 
משפט,  מהלכי  ושיבוש  תקיפה  בגין  שמש 
כשעניינו של שוטר נוסף שהיה מעורב באירוע 

הועבר לדין משמעתי.
עו"ד  ידי  על  שהוגש  האישום,  כתב  פי  על 
פעילות  במהלך  ממח"ש,  כבירי-הררי  חן 
 2019 יולי  בחודש  שמש  בבית  משטרתית 
י.ל.(, בעת שהוביל עצור  )ראשית חודש תמוז. 
לניידת, לפת השוטר בפאת ראשו של המתלונן, 
מרדכי קרויזר, והמשיך בהובלתו לכיוון הניידת 

באמצעות משיכה באחת מפאותיו.
באותו היום, מסר הנאשם גרסה בפני חוקרת 
המתלונן  כי  בכזב  מסר  במסגרתה  משטרה, 
פניו,  לעבר  ומכות  באגרופים  אותו  התקיף 
שרט את החלק הקדמי של אמתו הימנית וחבל 

באמתו השמאלית. 
הנאשם אף מסר בכזב כי כאשר ניסה לעצור 
תקף  במקום  שהיה  ההמון  שאר  המתלונן,  את 
את הנאשם, בעט בו והלם בו באגרופים בראשו 
ובשאר חלקי גופו. בעקבות גרסתו הכוזבת של 
הנאשם, נפתח כאמור תיק פלילי נגד המתלונן, 
כשהדבר היה כרוח אף במעצר שהוארך על ידי 

בית המשפט.
מהומות  במהלך  אירע  זה  מקרה  כזכור, 
הריסת  בעקבות  חפציבה  בשכונות  שפרצו 
שנבנו  לאחר  העירייה,  ידי  על  הכנסת  בית 
ציבור  שטחי  ועל  נדרשים  בנייה  אישורי  ללא 
המהומות  במהלך  המקומית.  לרשות  השייכים 
ונעצרו  תושבים  עם  המשטרה  כוחות  התעמתו 

כמה מהם שנחשדו כי הפרו את הסדר. 
כי  התברר  מכן  לאחר  שפורסמו  בתיעודים 
אחד העצורים, מרדכי קרויזר, נעצר על לא עוול 
בכפו ואף עבר התעללות קשה ומשיכה בפאותיו 
להארכת  בדיון  המשטרה.  מבלשי  אחד  ידי  על 
מעצרו שנערך בבית המשפט השלום בירושלים, 
נציג המשטרה טען כי אחד הבלשים זיהה אותו 
כ'דומיננטי' מבין הקבוצה שיידה אבנים ובשל 
גילה  החשוד  כשלדבריו,  לעצרו,  ביקש  כך 
התנגדות אקטיבית ואלימה ואף תקף את השוטר 
כשלהוכחה  לחבלה,  לו  וגרם  גופו  חלקי  בכל 

הציג מסמכים רפואיים של אותו שוטר. 
מעצרו  הארכת  את  ביקש  המשטרה  נציג 
בחמישה ימים, אך למול זאת פרקליט החשוד, 
עו"ד רועי פוליטי, טען מנגד כי מרשו כלל לא 
והסתכל.  רק עמד בצד  נטל חלק בהפגנה אלא 
במהלך  כי  בחקירתו  סיפר  החשוד  לטענתו, 
באלימות  והפילו  עליו  התנפל  השוטר  מעצרו 
ואליו הצטרפו שלושה שוטרים נוספים שחבטו 
הועבר  הנושא  כי  אישר  המשטרה  נציג  בו. 

לבדיקת המחלקה לחקירות שוטרים.
פרקליט החשוד הוסיף אז וטען כי מרשו סובל 
מפציעות שונות המעידות על האלימות שספג. 
לדבריו, כשהחלה להתפתח מהומה הוא ירד עם 
בני משפחתו וצפה במתרחש, אך בשלב מסוים, 
בעת שעמד ליד רכב חונה, המשטרה פינתה את 
הרחוב וחלק מהמפגינים ברחו למגרש החניה. 

בשלב זה ניגש אחד השוטרים לאותו חשוד, 
ולא  רכב  ליד  בצד  עמד  אשר  קרויזר,  מרדכי 
שכאמור  טענה  המפגינים,  עם  יחד  התערבב 
נראה  השוטר  זאת  אף  על  בתיעודים.  גובתה 
תוקף אותו, דוחף ומפעיל אלימות קשה כלפיו, 
כשתוך כדי אף אותו שוטר, שיזם את המעצר, 
נפל בעצמו, מה שככל הנראה גרם לשבר ברגלו, 
בשל  לו  נגרמו  הפציעות  כי  לטענה  בניגוד 

אלימות שהפעיל האזרח כלפיו. 
בסופו של הדיון הוחלט להאריך את מעצרו 
של קרויזר ביממה, עד לשעות הצהריים של יום 
ראשון, אז הורה לשחרר את החשוד, כשהוסיף 
כי הראיה שהוצגה ראויה להיבחן ורק אם יהיה 
פער בין הסרטון לראיות שהוצגו, על המשטרה 

יהיה לשקול את המשך החקירה.
נציין, כי תיעוד קשה זה גרר בעקבותיו שורת 
להדחתו  וקראו  המעשה  את  גינו  אשר  גינויים, 
ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר  זה.  שוטר  של 
כתב אז, כי זה "אירוע מחריד וחמור מאד ונכון 
השוטר.  את  מידית  שהשעתה  המשטרה  נהגה 
יש לסיים את חקירת השוטר בדחיפות ולפרסם 
הממצאים והענישה לציבור כמסר נגד אלימות 

שוטרים".
השבוע  במהלך  כאמור,  שנה,  חצי  לאחר 
השלום  המשפט  לבית  מח"ש  הגישה  שעבר 
בירושלים, כתב אישום נגד אותו בלש משטרתי, 
כדין  הנאשם תקף את המתלונן שלא  כי  ונטען 
הליך  לשבש  בכוונה  מעשה  עשה  ובנוסף 

שיפוטי.

חצי שנה אחרי שתקף אזרח חף מפשע במהלך הפגנה בשכונת חפציבה בעיר, 
בשבוע שעבר הגישה מח"ש כתב אישום נגד בלש משטרתי מתחנת בית שמש 

בגין תקיפה ושיבוש מהלכי משפט 

מאת: יוסי לוז

עליזה  העיר  ראש  נפגשה  בסוף השבוע שעבר 
מנכ״ל  ועם  דרעי  אריה  הפנים  שר  עם  בלוך 
משרד הפנים מרדכי כהן, בנושא קידום החלטת 
שמש  בית  העיר  בנושא  ייעודית  ממשלה 

שהעירייה מקדמת.
בסיומו של המפגש הנחה השר דרעי  את מנכ״ל 
המשרד להתנות את תמיכת המשרד בהחלטות 
החלטת  לקידום  בתנאי  אחרות,  ממשלה 
ממשלה עבור העיר בית שמש. בנוסף, מנכ״ל 
המשרד הביא את עמדת המשרד על כך שהסכם 
עבור  רע  הוא  שנים  מספר  לפני  שנחתם  הגג 
פיתוח  לטובת  להתגייס  המשרד  על  וכי  העיר 
התקציבית  ההתנהלות  לאור  בעיקר  העיר, 

המאוזנת של הרשות. 
במהלך הפגישה, התחייב שר הפנים כי לאחר 
כינון הממשלה החדשה הוא יפעל למנות נציג 
הפנים.  משרד  של  המחוזית  בוועדה  לעירייה 
הנגב  לפיתוח  המשרד  כי  אישר  הוא  כן,  כמו 
חמישה  יעביר  עומד,  הוא  שבראשותו  והגליל 

מיליון שקלים למיזם לצמצום הוצאות ופיתוח 
מקורות הכנסה חדשים לעיר.

בהתאם לכך, עיריית בית שמש תעביר למשרד 
בימים הקרובים מסמך המרכז את  הפנים כבר 
כלל הצרכים של העירייה מהמשרד הממשלתי. 
דרעי,  אריה  הפנים  שר  אמר  הפגישה  לאחר 
שמש  לבית  לסייע  תתגייס  "הממשלה  כי 
ולתושביה על ידי מתן תקציבים לפיתוח כלכלי, 
היתר,  בין  שונים,  בתחומים  שירותים  שיפור 
בבניית כיתות, תחבורה ציבורית, הקמת אזורי 
תעשיה וחיזוק ההון האנושי ברשות המקומית. 
משרד הפנים מלווה את הרשות בבניית תכנית 
מקיפה לצרכיה ותוך מחשבה ארוכת טווח. בית 
שמש הינה עיר מרכזית ולצד הבניה המואצת, 
ממשלתי  וסיוע  כלכליים  למקורות  לדאוג  יש 

מיוחד".
הפנים  לשר  הודתה  בלוך  עליזה  העיר  ראש 
על  משרדך  ולצוות  לך  מודה  "אני  ואמרה: 
הכוונה לפעול ולקדם החלטת ממשלה ייעודית 
עבור העיר בית שמש, החלטה אשר תשקם את 
למען  כלכלית  מבחינה  להצלתה  ותוביל  העיר 

תושבי העיר ועתיד העיר".

דרעי: "נוביל החלטת ממשלה ייעודית עבור בית שמש"

במוקד
*5678

ביישומון
my Visit

באתר משרד 
התחבורה

שימו לב: את רוב פעולות הרישוי ניתן לבצע בקלות 
ובנוחות, מבלי להגיע למשרדי הרישוי,

 באתר משרד התחבורה, בעמדות הרישיומט, בסניפי 
הדואר ובמוקד הטלפוני.

מגיעים למשרד 
הרישוי

        בהזמנת תור 
מראש!

 רק         בהזמנת תור 

החל מ-15 בינואר תוכלו לקבל שירות במשרדי הרישוי
רק בהזמנת תור מראש

באפליקציה, באתר משרד התחבורה או בטלפון. 

החל מ-15 בינואר תוכלו לקבל שירות במשרדי הרישוי בינואר תוכלו לקבל שירות במשרדי הרישוי

החל מ-15 בינואר



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית





077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח







י"ב טבת תש"פ 9/1/20בבית שמש1212

כנשיא ארה"ב,  לכהן  דונלד טראמפ  3 שנים חלפו מאז החל 
 - לים  3 שנים בהן קיבלנו שיטפון מטאפורי של הטבות מעבר 
השגרירות,  והעברת  ישראל  כבירת  בירושלים  אמריקנית  הכרה 
איראן  עם  הזוועתי  הגרעין  הסכם  ביטול  הגולן,  בסיפוח  הכרה 

וגב מדיני חסר תקדים מהמעצמה הגדולה בעולם.
שטראמפ  סיכוי  שום  ש"אין  שחזתה  הישראלית  התקשורת 
ינצח" - מעולם לא השלימה עם הכישלון המפואר. אף פרשן לא 
שילם במשרתו על חוסר היכולת הבסיסית לקרוא סקרים ולהבין 
את דעת הקהל האמריקאית דאז, אף כתב לא התנצל על האמירות 

החד משמעיות שקלינטון 'לוקחת בהליכה'.
שיננו  והערב  באחרת, השכם  המנטרה  הוחלפה  זאת,  במקום 
רואי השחורות באוזני העם היושב בציון – עוד נתגעגע לאובמה. 
להשפלות  מתגעגעים  השמאל  מחוגי  פרשנים  שאותם  יתכן 
שברק  דבר  שום  זאת,  מלבד  לישראל,  גרם  שאובמה  ולנזקים 
ייזכר כאן לטובה. הוא  חוסיין אובמה עשה במהלך כהונתו לא 
היה נשיא קטן ונקמן, שגם לאחר סיום כהונתו, בטרם התבצעו 
עוד  "לגנוב"  הספיק  רשמי,  באופן  הלבן  בבית  הגברי  חילופי 
פגיעה קטנה בישראל, כשלא הטיל וטו באו"ם על החלטה נגדה.

כי  דווח  לפרשנים,  עדנה  הייתה  אחדים  שבועות  לפני  והנה, 
נציג איראני והוא "לא ענה לביבי  טראמפ מתכוון לפגוש איזה 
ברק   13 חדשות  כתב  רבה  בהתרגשות  שדיווח  כפי  לטלפון", 
רביד. היה מי שהזכיר שטראמפ נפגש גם עם הדיקטטור הצפון 
הנוקשה  הבינלאומי  היחס  את  במאום  שינה  לא  וזה  קוריאני, 

לצפון קוריאה, אבל אל תבלבלו אותם עם עובדות...
קאסם  את  לחסל  הורה  טראמפ  האחרון,  שישי  ליל  הגיע 
סולימאני, אולי האיש הכי מסוכן לישראל ברחבי המזרח התיכון, 
אדם שהקדיש את חייו, יכולותיו והמשאבים שהעמידה לרשותו 
איראן, כדי להזיק לישראל ולהרוג יהודים ברחבי העולם. והרי 
לכם, כבמעשה קאסם, שוב מתגלה טראמפ כגדול ידידי ישראל 
בשמאל  דאגה,  אל  אבל  ומתמיד.  מאז  ארה"ב  נשיאי  מבין 
הישראלי לא יודעים לטעות, בקרוב תשמעו מהם שוב עד כמה 

טראמפ מסוכן ומזיק לנו. שרק ימשיך כך...

סגן במעמד זר

ראשי  כבוד  אחר  הוזמנו  ראשון,  יום  של  הצהריים  בשעות 
ואורי מקלב, לחדרו של  גפני  'דגל התורה', חברי הכנסת משה 
ראש הממשלה. על הפרק – לחץ מאסיבי של לשכת ראה"מ על 

הנציגים לקחת חלק בחגיגת חלוקת השלל.
להיפטר  הממשלה  ראש  החליט  השבוע  בתחילת  רקע:  קצת 
מאוסף התיקים שהעמיס עליו במהלך הקדנציה, אחרי שהחזיר 
את ליצמן למשבצת הבריאות בתקן מלא מלא, התפנה נתניהו גם 
התפוצות,  לשרת  הפכה  חוטובלי  ציפי  האחרים.  בתיקים  לטפל 
איציק כהן מש"ס נטש את הסגנות באוצר לטובת משרד השיכון, 
על חשבונה של יפעת שאשא ביטון שנדדה לתיק הרווחה, ואילו 

דוד ביטן המסור קצר את פירות נאמנותו וזכה בתיק החקלאות.
כך, מצאו עצמם גפני ומקלב בסיטואציה מוזרה במקצת, אם 
עד לפני שבוע היה עליהם ללחוץ, לבקש ולרמוז שגם להם מגיע, 
כעת התהפכו היוצרות, והם מצאו עצמם מסרבים לכל הצעותיו 
של נתניהו, כשהאחרון מגייס לצורכי שכנוע גם את שר האוצר 
משה כחלון ואת השר להגנת הסביבה, ענייני ירושלים ומורשת, 

זאב אלקין, שהצטרפו במהלך הפגישה.

הסיבה לסירוב הנחרץ נעוצה בגישה, בניגוד למפלגות אחרות 
בהן די בטייטל 'שר' כדי לשכנע את המועמד, ב'יהדות התורה' 
לא רואים בכך שום יתרון או עניין. "מילא אם זה היה לקדנציה 
מבכירי  אחד  לנו  אומר  הפיתוי",  את  להבין  ניתן  עוד  שלמה, 
לכולם  לחודשיים של ממשלת מעבר, כשברור  "אבל  המפלגה, 
שזה ישמש את אויבינו להסית נגדנו, ומנגד לא יביא שום תועלת 

– מה הטעם?"
מאחר ומינוי לתפקיד שר בלאו הכי לא עמד על הפרק, שכן 
סיפקה  טרם  הליטאית  ה'מועצת'  האגודאית,  לאחותה  בניגוד 
היו  ההצעות  מיניסטריאלית,  אחריות  הכולל  כזה  למינוי  היתר 
ידי  על  הוצעו  מרכזיות  אופציות  שלוש  שר.  סגן  לתפקיד  כולן 
נתניהו: הראשונה, סגן שר במשרד האוצר, בתפקיד שהתפנה על 
אלקין,  זאב  תחת  שר  במעמד  שר  סגן  השנייה,  כהן.  איציק  ידי 
בתיק ירושלים ומורשת, והשלישית, סגן שר במעמד שר במשרד 
אחר  מועמד  או  לוין  יריב  יוצב  השר  בתפקיד  כאשר  התפוצות, 

שיוסכם על המועמד לתפקיד, חה"כ אורי מקלב.
עצמו  האוצר  שר  אפילו  מיד,  נדחתה  הראשונה  האפשרות 
אלה  בימים  בירושלים   1 בקפלן  הבניין  במסדרונות  מסתובב 
כטווס נטול נוצות, מאז עבר ניהול התקציב בשבוע שעבר לידי 
החשב הכללי רוני חזקיהו, ותחת ההבנה שבעוד חודשיים בלאו 
שטבע  כמי  במשרדו  האוצר  שר  משול  הקלפים,  ייטרפו  הכי 
במעלית ולא נודעו עקבותיו. ואם השר כך, סגן שר במינוי חדש 
האגפים  בין  גמור  כזר  לשוטט  יהא  גורלו  וכמה,  כמה  אחת  על 
והשפעתו תהיה נמוכה מהטמפרטורות שנמדדו השבוע בצפון, 

מתחת לאפס.
האפשרות השנייה והשלישית דווקא קרצו לנציגנו הנאמנים, 
אלא שאז התברר גודל הברוך שעשוי להשליך גם על הקדנציה 
סמכויות  נטול  הוא  שר  סגן  העדכנית,  החקיקה  לפי  הבאה. 
לחלוטין, למעט אם הוא מכהן תחת ראש הממשלה שמאציל לו 
אותן. בכל קונסטלציה אחרת, הוא נזקק בכל פרט ועניין להוראות 
ואישורי השר הממונה, במה שמעקר למעשה את תפקידו מתוכן.

והיה  הבאה,  הממשלה  את  ירכיב  ונתניהו  היה  המשמעות: 
סיבות  מפאת  נוספים  בתיקים  מלהחזיק  להימנע  שוב  ויבחר 
משפטיות, תהיה מנועה יהדות התורה שוב מתפקידי סגן חסרי 
שתכלול  חקיקה  לדרוש  הנציגים  ייאלצו  כזה,  במקרה  תוחלת. 
פסקת התגברות ותקבע כי לסגן שר ישנן סמכויות של ממש - גם 

אם מעליו מכהן שר שאינו רוה"מ.
סבב  נוספת.  סיבה  הייתה  המצב,  בחדר  כחלון  של  לביקורו 
משפטיות,  מסיבות  ורק  אך  הגיע  לא  המדובר,  התיקים  חלוקת 
אחרי הפריימריז, חש נתניהו כי עליו לאמץ לחיקו כמה מבכירי 
הליכוד שקצת נזנחו לאחרונה, ובראשם חוטובלי וביטן, אך לא 
חבר  זו  לשעה  נכון  ברקת,  ניר  גם  נצפה  ההמתנה  ברשימת  רק. 
כנסת מן השורה, לא התפקיד שעבורו נטש את הלשכה המפוארת 
איזו  לברקת  זורק  היה  מצדו,  נתניהו  בספרא.  השישית  בקומה 
עצם, כפי שנהג ברקת עצמו בחברי המועצה החרדים בזמנו, אלא 

שמלאי העצמות אזל.
הפתרון נמצא בדמותה של יפעת שאשא ביטון, בכירי הליכוד 
יתכן  לא  ההיגיון.  מן  בה  שיש  טענה  העלו  בראשם  וברקת 
חבריה,  ארבעת  על  הליכוד  בשורות  שנבלעה  כולנו,  שסיעת 
תקבל שלושה משרדי ממשלה )כחלון באוצר, אלי כהן בכלכלה 
ושאשא ביטון בשיכון(, לפיכך, על ביטון לפנות את משרדה שלא 
על מנת לקבל תחליף. כחלון, ששמע על ההדחה המיועדת, נזעק 
לעזרת חברת רשימתו והבטיח עבורה פיצוי הולם בדמות משרד 

מעשה קאסם

אבי גרינצייג / על סדר היום

טראמפ. גדול ידידי ישראל מפתיע שוב

ליל שישי האחרון, טראמפ 
הורה לחסל את קאסם 

סולימאני, אולי האיש הכי 
מסוכן לישראל ברחבי 

המזרח התיכון, והרי לכם, 
כבמעשה קאסם, שוב 
מתגלה טראמפ כגדול 

ידידי ישראל מבין נשיאי 
ארה"ב מאז ומתמיד. 

אבל אל דאגה, בשמאל 
הישראלי לא יודעים 

לטעות, בקרוב תשמעו 
מהם שוב עד כמה טראמפ 

מסוכן ומזיק לנו. שרק 
ימשיך כך...
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דחו את כל ההצעות. צמרת 'דגל'

שלוש אופציות מרכזיות 
הוצעו ל'דגל' על ידי 
נתניהו: הראשונה, סגן 
שר במשרד האוצר, 
בתפקיד שהתפנה על 
ידי איציק כהן. השנייה, 
סגן שר במעמד שר 
תחת זאב אלקין, בתיק 
ירושלים ומורשת, 
והשלישית, סגן שר 
במעמד שר במשרד 
התפוצות, כאשר 
בתפקיד השר יוצב יריב 
לוין או מועמד מוסכם 
אחר

העבודה והרווחה, ועיני ברקת רואות וכלות.
ברקת  את  לנטוש  אותו  ששכנע  לנתניהו  כחלון  הזכיר  מה 
עם  נמצא  כבר  עצמו  האוצר  שר  לדעת,  אין  לאנחות?  הנאמן 
בשוק  ניהולי  לתפקיד  בדרך  אולי  לפוליטיקה,  מחוץ  וחצי  רגל 
הסלולר האהוב עליו, שם יוכל להמשיך להתנגש חזיתית בבוגר 

'כולנו' ומנכ"ל סלקום הנכנס, אבי גבאי.

חיסון לחורף

חיסולו של סולימאני, הסיט ליממה את הפוקוס מהודעתו של 
המשמעות  מהכנסת.  חסינות  לבקש  החליט  כי  נתניהו,  רוה"מ 
היא, שכתב האישום לא יוגש לבית המשפט עד לקבלת החלטה 
בועדת הכנסת. רק אם תחליט הועדה להסיר את החסינות, יוכל 

היועמ"ש להגיש את כתב האישום.
הנוכחית,  בכנסת  מונתה  לא  כלל  כנסת  שועדת  הוא  המוקש 
לכנסת  להמתין  היועמ"ש  ועל  בחסינות  שידון  מי  אין  ולפיכך 
מטבע  בתיק.  ותדון  כנסת  ועדת  תרכיב  שזו  לאחר  עד  הבאה, 
הדברים, במפלגות המרכז-שמאל התלבשו על הנושא כפוטנציאל 
ניגוח נגד רוה"מ, בתקווה שהדיון הציבורי ערב הבחירות יעסוק 

בשאלה 'האם צריך להעניק חסינות לנתניהו'.
לצערם, למרות הצטרפות ליברמן שנתנה להם רוב מוצק נגד 
יולי  יו"ר הכנסת, ח"כ  נדרשת תמיכת  לנתניהו,  הענקת חסינות 
אדלשטיין,  הבחירות.  לפני  עוד  כזו  ועדה  להקמת  אדלשטיין 
שעמל שנים לשמר את התדמית הממלכתית בואכה בית הנשיא, 
נתניהו  של  שתיים  ומספר  ימין  כאיש  מחד,  למלכוד.  נכנס 
בליכוד, הוא יהרוס את מעמדו המפלגתי אם יתקע סכין בגבו של 
המנהיג, מאידך, חודשיים של אש וגופרית תקשורתית שיאשימו 
אותו באי הגנה על שלטון החוק, גם אינם מהווים מקדמה הגונה 

למסלול הנשיאותי.
התהליך  מריחת  מפוארת,  התחמקות  הוא  הטבעי  הפתרון 
שהיועץ  עד  ויפה,  טוב  היה  זה  כל  ההחלטה.  קבלת  ודחיית 
דעת  חוות  לנפק  בחר  ינון,  אייל  עו"ד  הכנסת,  של  המשפטי 
התקשורת  הועדה.  את  להקים  מניעה  שאין  הקובעת  משפטית 
עטה על החלטתו בלהיטות של מסיים מחזור דף היומי המסתער 
נקלע  ואדלשטיין  השבוע,  בתחילת  ברכות  במסכת  ב'  דף  על 

לבעיה.
במקביל, צץ רעיון חדש – אם לא יקים את הועדה, כך איימו 
בכחול לבן, נחליף את יו"ר הכנסת. אמנם החוק קובע שלהדחת 
מאחר  אבל  הח"כים,  רבעי  שלושת  של  רוב  נדרש  מכהן  יו"ר 
ובכנסת זו לא נבחר יו"ר באופן מסודר ואדלשטיין מכהן כיו"ר 
להסתפק  ניתן  בו  הליך  חדש,  יו"ר  לבחור  ההצעה  עלתה  זמני, 

ברוב רגיל במליאה.

שפיזרה  כנסת  ועיקר,  כלל  פשוט  לא  הזה  הטריק  שגם  אלא 
עצמה לדעת יכולה להתכנס רק לרשימת מטרות מוגדרת, כאשר 
בחירת יו"ר קבוע אינה אחת מהן. יתר על כן, ההיגיון נותן שאין 
עתירות  שגם  כך  קצוב,  שזמנה  לכנסת  קבוע  יו"ר  למנות  טעם 
יתקשו   – יוגשו  שאלה(  בכלל  אין  ה'אם'  )על  כאשר  לבג"ץ 

שופטי העליון לקבלן.
על הדרך, נחשף כי היועמ"ש של הכנסת שרוי בניגוד עניינים, 
רעייתו,  מעורבת  בהם  בתיקים  לעסוק  שלא  חתום  והוא  מאחר 
ולהודיע  פרסה  לעשות  מיהר  ינון  נתניהו.  תיקי  מפרקליטות 
כאלה  לא  אך  הועדה,  הקמת  בנושא  ורק  אך  החלטות  יקבל  כי 
הקשורות לדיונים עצמם. לימין זה הספיק כדי להפוך את הקערה 

ולחזק את תיאוריית הקנוניה המשפטית להדחת נתניהו.

שעה של ה'חזון איש'
ביום שלישי, עשרה בטבת, חל יום הקדיש הכללי - בו מציינים 

את זיכרון קדושי השואה. הנה סיפור מצמרר שכדאי לקרוא.
לילדים  מוסד  זצ"ל  מפוניבז'  הרב  מרן  פתח  השואה  אחרי 
מחסורם.  לכל  דאג  שם  אבות",  "בתי  שואה,  פליטי  יתומים 
בתש"ח, הגיע למוסד ילד בן עשר, פליט שואה, שאיבד את הוריו 
באושוויץ. דודה זקנה שמרה עליו והביאה אותו ל"בתי אבות". 
באהבה  הילד  את  קיבלה  המוסד,  של  הבית  אם  מונק,  גברת 
ובחמלה. הילד היה מופנם וסגור. אם הבית הביאה לו, כמו לכל 

ילד חדש, סט מצעים ופיג'מה חדשה. 
הילד אכל ארוחת ערב ראשונה בשקט, והחביא בכיס פרוסות 
בטוח  להיות  רוצה  המחנות,  אימי  את  עדיין  חי  הוא  לחם, 
שבבוקר יהיה לו לחם, ואז הלך לישון עם הבגדים והנעליים, בלי 
להתרחץ. גב' מונק רואה ושותקת. למחרת בערב, היא פונה אליו 
פיג'מה חדשה", אך  גם  ברכות: "מוטי, בא תתרחץ, הכנתי לך 
הילד מסרב והולך לישון שוב בבגדים מלוכלכים ונעליים מלאות 

בוץ. כולו שחור משחור, ואין עם מי לדבר…
גרנדביץ  הרב  כך.  להמשיך  אפשר  אי  יום,  ועוד  יום  עובר 
עם  לדבר  ניסה  במוסד,  בילדים  שטיפל  ופסיכולוג  אברך  ז"ל, 
את  ומזעיקה  ברירה  שאין  רואה  מונק  גב'  בשלו.  זה  אך  הילד, 
הרב מפוניבז', שניגש לילד ברוך: "מוטל'ה היקר, למה אתה לא 

מתרחץ?" והילד שותק.
נלך  כזה,  במצב  להישאר  אפשר  "אי  מונק:  לגב'  הרב  אומר 
לחזון איש", והמשלחת כולה מגיעה ל'חזון איש' שגר בסמוך: 

הרב מפוניבז', גב' מונק, הרב גרנדביץ והילד הקטן
ילד  לנו  יש  הרב,  "כבוד  הדור:  למנהיג  הרב מפוניבז' מספר 
רוצה  לא  הוא  ימים   4 לפני  שהגיע  מאז  המתוק,  מוטי  חדש, 
להתרחץ וללבוש פיג'מה, הוא ישן עם הבגדים וחם פה כל כך". 
החזון איש מנסה אף הוא ושואל בחיוך: "מרדכל'ה, למה אתה 

לא רוצה להתרחץ?"
לפתע, נפלו חומות ההגנה של הילד והוא מתפרץ בזעם: "אני 
לא רוצה להוריד בגדים. בכל פעם שהורדתי את הבגדים לקחו 
לי אותם והשאירו אותי עם הפיג'מה המפוספסת. בברגן בלזן, 
באושוויץ, תמיד גנבו לי את הבגדים. אם אין לי הורים שישמרו 
על הבגדים - לא אסיר אותם". כל הנוכחים נדהמו למראה חוסר 
האמון של הילד האומלל שלא בוטח באיש. הרב מפוניבז' יצא 

החוצה ופרץ בבכי. 
החזון איש ניסה שוב ואמר לילד: "אל תדאג, גב' מונק תשמור 

על הבגדים", "לא מאמין לה", עונה הילד במרירות. 
"הרב גרנדביץ ישמור", מציע החזון איש. 

"לא מאמין לו".
"הרב מפוניבז' ישמור"...

"לא מאמין".
החזון איש מנסה הצעה אחרונה: "אני אשמור על הבגדים".

הילד מסתכל בחשדנות: "הרב? אתה תשמור לי על הבגדים?" 
"כן", עונה הרב, "בחיים לא שיקרתי, אני אשמור על הבגדים". 

-"אם הרב ישמור, אני מוכן".
ומחליף  לחדר  נכנס  הילד  פיג'מה,  להביא  רצה  מונק  גב' 
בגדים. הוא יוצא ומביא אותם לחזון איש "רב'ה, תשמור לי, הנה 

הציצית והגרביים, ופה החולצה".
"ודאי, אני שומר לך", מאשר הרב והילד הולך עם גב' מונק 
מפוניבז'  ברב  איש  החזון  מביט  השניים,  כשיוצאים  להתנקות. 
ושניהם פורצים בבכי. "לאמיר זיין די טאטע און די מאמע פון 
דער מרדכל'ה" )בוא נהיה האבא והאמא של מרדכל'ה(. החזון 
ויחד  במים  גיגית  ממלא  שרוולים,  מפשיל  חליפה,  מוריד  איש 
עם הרב מפוניבז' משרה את הבגדים המלוכלכים. מים שחורים 

ממלאים את הקערה.
הרב גרנדביץ הצעיר מנסה למנוע משני גדולי הדור הישישים 
הם  אבל  בכביסה,  בעצמו  לטפל  ומציע  הבזויה  העבודה  את 
כשהמים  רק  שלנו".  המצווה  זו  פתאום?  "מה  מתעקשים, 
אותם. הרב מפוניבז' משפשף עם  ומחליף  הוא מסייע  השחירו 
סינטבון, החזון איש מגרד את הלכלוך מהצווארון והדמעות של 

שניהם זולגות למים.
לציצית,  ועברו  לייבוש  אותה  תלו  החולצה,  עם  כשסיימו 
שהייתה שחורה כזפת, אחרי חצי שעה מגיע הילד, רחוץ ולבוש 
איש:  החזון  עונה  הבגדים?"  "איפה  שואל  ומיד  נקיה  פיג'מה 
"הנה הציצית והמכנסיים בכביסה, והחולצה תלויה פה לייבוש, 

אני שומר לך על הבגדים. הלילה תישן אצלי".
החזון איש, מנהיג הדור, סגר לשעה ארוכה את הגמרא למען 
ילד קטן, יתום ובודד. הילד הזה הקים בית מפואר בישראל, וכל 
איש  כשהחזון  מפוניבז',  הרב  שהקים  החסד  מוסד  בזכות  זה 

בחמלתו הרבה עומד לימינו ומסייעו.
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1
היא  חסינות  הדמוקרטיה,  נגד  לא  היא  "חסינות 
אבן יסוד בדמוקרטיה" אמר ראש הממשלה בנימין 
נתניהו בכנס תמיכה שערכה תנועת הליכוד במסווה 
של מסיבת חנוכה. "אודיע תוך יומיים על החלטתי" 
הוסיף נתניהו והתכוון בכך להחלטה לבקש חסינות 
ההתייעצויות  במסגרת  אצלו  נתקבלה  שכבר 

המשפחתיות הקבועות בסופי שבוע.
את  נלחם  נתניהו  בעבר,  כאן  נכתב  שכבר  כפי 
נושא  וכל  חירותו  על  חייו  קרב 
שאינו קשור בצורה כזו או אחרת 
לחסינות לא נמצא בלו"ז. בשיחה 
עם כותב השורות אמר חה"כ מיקי 
זוהר מהליכוד ואחד משליחיו של 
נתניהו למשימות מיוחדות "אין לי 
מושג אם איחרנו את הרכבת, אני 
מצד  מחטף  במניעת  כרגע  עוסק 
דיון  לקיים  המנסים  לבן'  'כחול 
פועלים  שהם  מבלי  עכשיו  כבר 
ע"פ העקרונות שהכנסת מושתתת 
זוהר,  דמיקי  אליבא  עליהם". 
פשוטים,  מאוד  הכנסת  עקרונות 
הנאשמים  ספסל  על  אני  היום 
יכול להיות אתה אז אל  זה  ומחר 
שאני  כדי  היום  טעויות  תעשה 
בזה  יש  מחר.  טעויות  אעשה  לא 

משהו. 
התנהלה  החסינות  סוגיית  כל 
לחלוטין.  שונה  באופן  בעבר 
חסינות  היתה  כנסת  חבר  לכל 
הגשת  של  ובמקרה  אוטומטית 
להסיר  נדרש  היה  אישום  כתב 
לא  בהם  מקרים  היו  אותה. 
שמרו  הח"כים  החסינות,  הוסרה 
שינוי  חל   2005 בשנת  זה.  על  זה 
אוטומטית  חסינות  ואין  בחוק 
רשאי  אישום  כתב  של  ובמקרה 
הח"כ לבקש מהכנסת שתעניק לו 
כשהסיכוי  לדין  מהעמדה  חסינות 

לכך קלוש.
במהלכים  רואה  זוהר  מיקי 
בכנסת  שימוש  ניסנקורן  אבי  חה"כ  מקדם  אותם 
שלא  "כמו  בחירות.  בתקופת  פוליטי  ניגוח  ככלי 
שום  מעבר  ובממשלת  מעבר  בכנסת  מאפשרים 
פעולה בעלת סממנים פוליטיים כך אי אפשר לאשר 
ומדגיש,  זוהר  חה"כ  מוסיף  משמעותי"  כזה  דיון 
"יש חשש שבכחול לבן ינסו להדיח את יו"ר הכנסת 

ונילחם בזה" מסיים זוהר את דבריו.   
לבקש  החלטתו  את  לפרסם  החליט  כשנתניהו 
חסינות הוא זימן מסיבת עיתונאים שבוטלה לאחר 
מקורבי  בין  בכדי.  לא  ביומיים.  ושנדחתה  מכן 
דיון רציני באשר למידת הנזק שזה  נתניהו מתנהל 

יסב לקמפיין הבחירות. אין לביבי עניין לרצות את 
הכי.  בלאו  איתו  הם  מהפריפריה,  הליכוד  מצביעי 
הממשלה  את  ולהרכיב  הבחירות  את  לנצח  כדי 
רך  ימין  מצביעי  אליו  להחזיר  צריך  הוא  הבאה 
האלקטורט  הימין.  מפלגות  שאר  את  לסכן  ומבלי 
הזה הוא המפתח לניצחון ואין תשובה חד משמעית 
מה  החסינות.  בקשת  לגרום  שעשויה  לנזק  באשר 
פחד  הפחד,  מוטיב  היה  ההתלבטות  את  שהכריע 

מהליך משפטי שבסופו יש מאסר בפועל. 
הרכבת  הטלת  כנגד  בעתירה  בג"ץ  החלטת 
"ייאמר  מצבו.  את  חידדה  נתניהו  על  הממשלה 
כבר בפתח הדברים כי עתירה זו, אף שהיא מעלה 
שאלה עקרונית ונכבדה, הינה תיאורטית ומוקדמת 
מן הטעמים שיפורטו להלן, ועל כן דינה להימחק" 
כתבו השופטים בפתח החלטתם ושלחו את נתניהו 
המילים  את  קרא  כשנתניהו  כבד.  בלב  לאתונה 
"שאלה עקרונית" ו - "מוקדמת" הוא תפס מיד את 
כשזו  בסוגיה  החלטה  יקבל  המשפט  בית  העוקץ. 
תהיה בבחינת ביצה שנולדה. הכל שפיט אבל בעתו 

ובזמנו.
בהמשך ההחלטה כותבים השופטים "העותרים - 
שאינם רשות שלטונית אלא גורמים פרטיים - מנסים 
מופשטת,  עקרונית  כעתירה  עתירתם  את  לצייר 
קצב  בלבד".  זה  מטעם  ולו  להיכשל  דינה  וככזו 
המשפט  בית  שוב.  עלה  נתניהו  של  הלב  פעימות 
צריכה  שהיא  כפי  תתנהל  שהפרוצדורה  דורש 
משמעות  את  מאוד  טוב  מבין  נתניהו  להתנהל, 
הדברים. שעון החול הולך ואוזל, ומה שהוא רואה 
כהפיכה שלטונית שופטי העליון רואים כהזדמנות 

להיפטר מנתניהו. 
נמצאים  שופטי העליון מבינים טוב מאוד שהם 
מעוז  את  בעבר  שסימל  מה  מגדלת.  זכוכית  תחת 
שום  כיום  ואין  מזמן  חולל  הישראלית  החילוניות 
מניעה להטיח בהם ביקורת. לקראת סיום החלטתם 

כבר  זה  משפט  "בית  השופטים  כתבו 
היא  בחירות  תקופת  כי  בעבר  פסק 
ועל  פוליטית,  מבחינה  רגישה  תקופה 
ינהג באיפוק ובריסון.  כן מן הראוי כי 
שאת,  ביתר  ואולי  נכונה,  זו  גישה 
והמורכבת  הרגישה  התקופה  נוכח 
ביותר שבה נתונה כיום מדינת ישראל 
מבחינה פוליטית, תקופה אשר אין לה 
אח ורע בהיסטוריה השלטונית שלנו". 
להיראות  מבקשים  העליון  שופטי 
הם  נוחות  ומשיקולי  אובייקטיבים 
להימנע ממהלכים שעלולים  מעדיפים 
בקרב  הנרדפות  תחושת  את  להגביר 
להצביע  להם  ולגרום  נתניהו  תומכי 

ברגלים בהמוניהם.  
כתיבת  את  סיימו  העליון  כששופטי 
ל  "ַלכֹּ קהלת:  מספר  בפסוק  החלטתם 
ָמִים" הם  ׁ ַהָשּ ַחת  ַתּ ְלָכל-ֵחֶפץ  ְוֵעת  ְזָמן, 
חכה,  חכה,  לנתניהו  אמרו  למעשה 
הורדת המסך עליך זה רק עניין של זמן, 

הגיליוטינה כבר כאן.

2
נתניהו זקוק לשקט ועליו הוא מוכן לשלם במזומן 
כאן ועכשיו. ערב הפריימריז נמסרה הודעה למספר 
חברי כנסת על כך שהם עתידים להשתדרג לתפקידי 
שאין  לוודא  רצה  ביבי  מובן,  היה  העיתוי  שרים, 
מי  זרמו.  וההבטחות  סער  גדעון  לטובת  עריקות 
יודע שכשהוא בלחץ הוא  שעבד בעבר עם נתניהו 
ממהר להבטיח הבטחות, אבל פחות ממהר למלא 
אחריהן. קיום ההבטחה לדוד ביטן ולציפי חוטובלי 
קרה מהר מהצפוי. דוד ביטן מחזיק בהבטחת מינוי 
לשר למעלה משנה, הוא היה אמור לקבל תפקיד שר 
הרבה לפני דודי אמסלם, אבל פתיחת תיק החקירה 
נתניהו שהעדיף את אמסלם. ככה  נגדו הלחיץ את 
זה אצל ביבי, משתמש וזורק. השתמש בביטן, שלח 
מיקרופון,  כל  ותחת  אולפן  בכל  להתראיין  אותו 
עשה  ביבי  בעניינו  החקירה  שהחלה  ברגע  אבל 
סיבוב פרסה ועבר להשתמש בדודי אמסלם. ציניות 

במיטבה.
לו  וחיכה  נתניהו  את  מאוד  טוב  מכיר  ביטן 
השלישיות  הבחירות  על  ההכרזה  לאחר  בפינה. 
מאמין  "אני  ואמר  החדשות  לחברת  התראיין  הוא 
שהוא יוציא 61. כמובן שאם לא יוציא - נבחן את 
העניין". נתניהו הקשיב גם לסאבטקסט של הדברים 
והחליט להרגיע את הרוחות בטרם באמצעות פיזור 

הבטחות למינויים מיד לאחר הפריימריז. 
שתפגע  חשש  היה  החסינות  בקשת  על  אם 
בליכוד, מינוי דוד ביטן בעיתוי הזה זו אצבע בעין 
של שלטון החוק. היכולת של שר לקדם תהליכים 

משרדו  בתוך  מדיניות  ולהתוות 

משחק על זמן

אין לביבי עניין לרצות 
את מצביעי הליכוד 
מהפריפריה, הם איתו 
בלאו הכי. כדי לנצח 
את הבחירות ולהרכיב 
את הממשלה הבאה 
הוא צריך להחזיר אליו 
מצביעי ימין רך ומבלי 
לסכן את שאר מפלגות 
הימין. האלקטורט 
הזה הוא המפתח 
לניצחון ואין תשובה חד 
משמעית באשר לנזק 
שעשויה לגרום בקשת 
החסינות. 

גואל ועקנין

המינוי בעיתוי 
הזה זו אצבע 
בעין של שלטון 
החוק. ביטן
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קל  אפשריים,  בלתי  הם  מעבר  ממשלת  של  בימים 
וחומר כשמדובר במינוי מהסוג הזה מה שהופך את 
המינוי למכונת ג'ובים בלשכת השר ותו לא. גורמים 
מצביעי  את  ירחיק  כזה  שמהלך  מעריכים  בליכוד 

הימין הרך.
ניר ברקת שציפה לקבל תיק הבין שבנקודת הזמן 
כלכלית פחות חזקה מכח במרכז  עוצמה  הנוכחית 
הליכוד יצא מהפגישה במשרד ראש הממשלה עם 
הזה,  בסיבוב  יהיה  לא  כבר  הוא  שר  נפולות.  פנים 
סביבו יש כוורת מוכשרת שהפנימה את השפה בה 

מדברים עם נתניהו.
כאלו  הליכוד,  בתוך  נערכים  סקרים  מעט  לא 
הלשכה  למרות  גבוה.  לניקוד  בהם  זוכה  שברקת 
הוא  ירושלים  בעיריית  לעצמו  שהקים  המורחבת 
נתפס כאדם נקי כפים שלא ניתן לשחד אותו וכאחד 
שיודע להקיף את עצמו באנשי מקצוע. בפריימריז 
שאף  ברקת  מאנשי  בחלק  נתניהו  נעזר  האחרונים 
היועץ האמריקאי דאג שון  בו  ניסה להוביל מהלך 
יצטרף כאסטרטג ראשי לקמפיין הליכוד. בסביבת 
יותר  והעבירו  פגוע  ברקת  את  רוצים  לא  נתניהו 
מפעם אחת את המסר שניר יהיה הבא בתור במשרד 
יהיה  זה  בין אם  ביום שאחרי משה כחלון,  האוצר 

לפני הבחירות ובין אם זה יהיה לאחריהם.   

3
אור השמש בשילוב אמת המבוססת על עובדות 
עכברי  את  להוציא  כדי  ביותר  הבדוק  המתכון  זה 
התייחסותו  החורים.  מכל  הישראלית  הפוליטיקה 
ההמונית  לעלייה  יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  של 
ישראל  שונאי  גוים  המוני  ושמכילה  העמים  מחבר 
ביתנו,  ישראל  יו"ר  את  כל  קודם  מרבצה  העירה 
חה"כ אביגדור ליברמן ובהמשך את בני גנץ, ציפי 

חוטובלי ושאר הירקות. 
מדינת  של  רשמיים  נתונים  עם  להתווכח  קשה 
המצב.  עם  להסכים  יותר  עוד  קשה  ישראל, 
העיתונאי קובי נחשוני פירסם נתון מדהים בו עולה 
שמתוך 39,740 עולים מאוקראינה רק 13,235 הינם 
יהודים ומתוך 56,342 עולי רוסיה רק 21,383 הינם 
בין  לישראל  הגדולות  העליות  שתי  אלו  יהודים. 
השנים 2012 – 2019 ומדובר בנתונים רשמיים של 

מדינת ישראל. 
אין חולק על הצורך שיש לעשות כל השתדלות 
אין  הוא,  באשר  יהודי  כל  ישראל  לארץ  להעלות 
הרב  מרן  מאשר  יותר  הזו  בסוגיה  שעשה  אחד 

של  יהדותם  לסוגיית  כשנדרש  זצ"ל  יוסף  עובדיה 
זצ"ל  מרן  כתב  אותו  ההלכה  פסק  אתיופיה.  יוצאי 
לעלייתם  שהביאו  העיקריים  הגורמים  אחד  היה 

ארצה וזה המקום בו גדל הראשל"צ שליט"א. 
אפשר בהחלט להבין את ליברמן, אצלו האינטרס 
ורק  אך  נובעת  שלו  וההסתכלות  הכל  מעל  האישי 
יוצא  כל  לדידו,  לא.  ותו  האלקטורלי  מהשיקול 
יהודי  פוטנציאלי בקלפי,  קול  עוד  זה  חבר העמים 
או לא זה כבר ממש לא משנה. המפלגה לפני הכל. 
האיש  נתניהו.  בגזרת  נמצאת  העיקרית  הבעיה 
נגזרת מהשמירה  הפוליטית שלו  הרלוונטיות  שכל 
החרדיות  המפלגות  מצד  זוכה  הוא  לה  האדוקה 
דום  נאלם  אבל  הראשל"צ  דברי  על  להגיב  ידע 
כשקושניר פרסם סרטון הסתה מבחיל כנגד הציבור 

החרדי והליכותיו. 
המגזר  מקרב  קולות  לקושש  מעוניין  נתניהו 
הרוסי, למרות שניסיון כזה שנעשה בסבב הבחירות 
הקודם לא צלח, אין לו שום בעיה לתקוע סכין בגבם 
נתניהו  אצל  ובמים.  באש  איתו  שהולכים  אלו  של 

כפיות טובה זו דרך חיים. 
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הגז  שדה  את  לפתח   2012 בשנת  החלו  כאשר 
לבצע  היתה  הכוונה  הראשון,  השדה  שהיה  'תמר' 
זיכרון  מהישוב  הרחק  ולא  ביבשה  הפרויקט  את 
ומהמחאה  התושבים  מהתנגדות  כתוצאה  יעקב. 
צינור  משיכת  על  הוחלט  גובה  לצבור  שהחלה 
בעלות כספית גבוהה מאוד מהמיקום הנוכחי בצפון 
אסדה  היתה  כבר  ששם  אשקלון  לאזור  ועד  הארץ 

ישנה והיתה תמ"א.
הפיתוח של מאגר 'לוויתן' נעשה בהתאם לחשיבה 
שמדינת ישראל היא זו שמכוונת והיא זו המחליטה 
באיזה אופן יפותחו שדות הגז. בשנת 2014 המדינה 
הארצית  מהמועצה  ארצית  מתאר  תכנית  קיבלה 
לתכנון ובניה שכל פיתוח של שדות גז נוספים יהיה 
בשטחים שהוגדרו מראש בתכנית וכך אכן קרה. על 
השטח המדובר הוקמה האסדה ומבלי להתחכם עם 

הרגולטור. 
המשרד להגנת הסביבה אישר לחברת נובל אנרג'י 
)הזרמת  הנישוב  את  לבצע  הגז  בפרויקט  השותפה 
הגז מהבארות לאסדה( השני של אסדת הגז לוויתן. 
שההשפעה  הדגישו  אף  המשרד  מטעם  מומחים 
על איכות האוויר באזור החוף מול האסדה צפויה 
להיות נמוכה, ואין צורך כלשהו בפינוי תושבים או 

הנחיות מיוחדות לציבור. פעולה זו מתבצעת בעת 
כתיבת השורות ושבוע לאחר גל המחאה ששטף את 

המדינה באשר לרמת המסוכנות של התהליך.
פרויקט הגז הגיע פעם אחר פעם לפתחו של בית 
למיזם  ונתן  העתירות  את  דחה  שמצידו  המשפט 
הטענה  נשמעה  אחת  מפעם  יותר  לדרך.  לצאת 
שהמחאה מומנה ע"י גורמים שהיו חפצים בעצירת 
הפרויקט. "יצרני החשמל הסולארי הינם בעלי עניין 
לא  ואני  ברווחיות  להם  הפוגע  הגז  מיזם  לעצירת 
שולל שיזמים מהתחום לקחו חלק במימון המחאה" 
להבין  הגז כשניסיתי  גורם המקורב לחברות  אומר 

מהו המניע לניסיון עצירת פרויקט הגז.
יותר מכלי תקשורת אחד בישראל קידש מלחמה 
כך  על  דיברו  ניפק  אותן  התחזיות  הפרויקט.  נגד 
מחירי  יוזלו  לא  לסופו,  יגיע  לא  לוויתן  שפרויקט 
במבחן  ולירדן.  למצרים  יימכר  לא  וגז  החשמל 
התוצאה ההערכות התבררו כשגויות, דבר שמעלה 
חשש שלא איכות הסביבה וטובת האזרחים עניינו 

את מובילי המחאה אלא כסף והרבה. 
הפרויקט  יזמי  התמודדו  מולה  העיקרית  הבעיה 
הציבור  את  שהטרידה  מיליטנטית  חבורה  היתה 
במידעים בעיתיים בו בזמן שאנשי המקצוע הוכיחו 
מעלים  הם  אותן  שהטענות  ובמופתים  באותות 
לוויתן"  "עוטף  מקצועית.  מגובות  ולא  מופרכות 
הוא עוד כינוי בו מכנה את עצמה אותה חבורה, כדי 
לייצר חיבור בין מה שהם עוברים מול חברות הגז 
לבין מה שעוברים תושבי  "עוטף עזה". אל הבעיה 
שאת  בעובדה  הטמונה  מהותית  בעיה  נוספה  הזו 
מדינת ישראל מנהלת ממשלת פקידים שלא מבינה 
דבר וחצי דבר בכלכלה עולמית ושחשופה ללחצים 
מצד גופי תקשורת וארגוני טרור מחשבתי הגורמים 
לעודף רגולציה. הסיבה העיקרית בגללה עולם ההיי 
מהעובדה  נובעת  בהתפתחות  נמצא  בישראל  טק 

שאינו נמצא תחת רגולציה ממשלתית. 
שנאת  גם  הנוכחי  במאבק  שיש  הנמנע  מן  "לא 
בזה  רק  יהיה שטחי מדי להיתפס  זה  עשירים אבל 
האינטרסים של השחקנים  מכלול  את  להבין  מבלי 
בפניי  מדגיש  הישראלי"  האנרגיה  בשוק  הנמצאים 

גורם המתמצא בתחום.  
בסוף  הכל  מפוליטיזציה.  סובלת  ישראל  מדינת 
לשאלות  ופחות  ושמאל  ימין  של  לשאלות  מתנקז 
של טובת המדינה ותועלת לאזרחי ישראל, ולא מן 
הגז  נושא  את  ראש הממשלה שקידם  הנמנע שאם 
היה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית הכל היה 

נראה אחרת.
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משלוש יוצא אחד
על מ נביט  שלא  זווית  כל 

בולט  אחד  דבר  נתניהו, 
אם  מזל.  בר  האיש  לעין: 
המושגים  בעולם  נשתמש 
אחרים,  ממקומות  שלקוח 
איש  הוא  הממשלה  ראש 

בעל נשמות רבות. 
ניתן  גבו,  בארסנל הבעייתי שהוא סוחב על 
בעוצמה:  בו  חובטת   3 הספרה  את  למצוא 
בחירות  מערכות  שלוש  אישום,  כתבי  שלושה 
יריבים, אין  רמטכ"לים  שלושה  רצופות, 
שולט  עדיין  והוא  תקציב,  ואין  קואליציה 
במדינה ואינו מראה נכונות ללכת לשום מקום.

שבעניינו,  בתיקים  שנגעה  הפיקוד  שרשרת 
חייו  קץ  את  ראו  ומחוץ,  מבית  יריביו  גם  כמו 
בטרם  ארוכה  תקופה  מגיעים  הפוליטיים 
והתהליכים  החשדות  אור.  אלה  שורות  רואות 
נשימה  מרחב  לו  הותירו  לא  סביבו  שהתנהלו 

וכפסע היה בינו לדלת היציאה מבלפור.
זאת  תגדירו  אלוקית,  השגחה  לזה  תקראו 
אבל  ערמומי,  קוסם  בו  תראו  נסיבות,  צירוף 
צרה  מכל  )כמעט(  נחלץ  השבעים  בן  האיש 
שבאה לפתחו וזה קורה באורח פלאי, לעיתים 

על טבעי. 
לועדת  ירוק  "אור  לו.  קרה  שוב  זה  השבוע 
הכותרת  בדרמטיות  בישרה  החסינות", 
הזו  הידיעה  המדינה.  של  בעיתון  שנמרחה 
פשטה כאש בשדה הקוצים התקשורתי שנושף 
בקרב  תקווה  והפיחה  נתניהו  של  בעורפו 

העורבים שמחפשים את ראשו.
היועץ  שפרסם  דעת  בחוות  היה  מדובר 
המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון, לפיה ניתן 
לקיים דיון בבקשת נתניהו לקבלת חסינות מפני 
ההתגוששות  לזירת  הפכה  זו  לדין.  העמדה 
המרכזית של אנשי 'כחול לבן' בשיתוף ליברמן 
נתניהו מכיסאו  - להוריד את  במטרה הנכספת 

בהקדם האפשרי.
עבור אנשי 'רק לא ביבי', חוות הדעת פתחה 
לא  אלה  הארוך.  שלטונו  לקץ  השערים  את 
בכדי  מזדמן  מיקרופון  כל  ואיישו  זמן  בזבזו 
בדרך  ינון,  של  הדעת  חוות  בחשיבות  להפריז 
להסגרת נתניהו אל מאחורי סורג ובריח. באופן 
בהם,  שאחזה  ההתלהבות  מתוך  אבסורדי, 
חסרי  בוועדה  ה"דיונים"  את  הללו  הותירו 
החלטתם  על  מראש  שהכריזו  בכך  משמעות 

הצפויה.
פחות מעשרים וארבע שעות חלפו. המזל של 
החגיגות  פנים.  לו  והאיר  לחיים  התעורר  ביבי 
הבחירות  מוצאי  את  רבה  במידה  הזכירו 
הראשונות, מי זוכר, בו צהלו במטה כחול לבן 
וריח הניצחון שיכר את  על תוצאות המדגמים 

בני גנץ ופעיליו. את הסוף כולנו זוכרים.
אותו  מיהו  לבדוק  יצאו  טובים  אנשים 
וגילו  בנתניהו  לפגוע  שהחליט  יועמ"ש 
עניינים  ניגוד  של  חריף  ריח  כי  קצר  בחיפוש 
עולה מלשכתו. התברר שאשתו מכהנת כמשנה 
ליועץ המשפטי לממשלה והיא שותפה בולטת 
בגיבוש כתבי האישום נגד נתניהו. האחרון לא 

היה צריך יותר מזה.
זוהר  מיקי  המתבקש.  התהליך  החל  מכאן 
עצמו  לפסול  ממנו  וביקש  לינון  לפנות  מיהר 
חשש  פה  "עולה  כי  בטענה  בנושא,  מעיסוק 
לניגוד עניינים חמור" היות ולדבריו "לא ייתכן 
אישום  כתב  על  תחליט  האחת  זוג,  בני  שבין 
בקשתו  את  יסכל  והשני  הממשלה,  ראש  נגד 

לחסינות".
המידע סביב ינון הכה גלים והדרך לשיבוש 
את  הביאה  המבוכה  קצרה.  היתה  התוכניות 
מדיוני  פקטו  דה  עצמו  לפסול  היועמ"ש 
החסינות של נתניהו, מטעמו נמסרה הודעה לא 
ברורה ששיקפה את הבושה שאחזה בו ובבית 

בבלפור פתחו שמפניה ורודה.
אלא שחוץ מהשמפניה, לא הכל ורוד במעון 
יועץ  הבקבוק,  שהתרוקן  לאחר  דקות  רה"מ: 
עד  הממשלה,  ראש  של  לשעבר  התקשורת 
בסך  כספית  תביעה  הגיש  חפץ,  ניר  המדינה 
חצי מיליון שקל נגד יאיר נתניהו, בטענה שפגע 

בפרטיותו.
לטענת חפץ, נתניהו הבן הפר את צו איסור 
הפרסום שהוטל על חלקים מחקירתו באמצעות 
ראש  שתפקיד  ללמדך  בטוויטר.  פרסומים 
משפחתי  קשר  מכך,  וחמור  ישראל  ממשלת 
על  המחיר  ואכזרי.  מייסר  הוא  אליו,  קרוב 
ההילה כבד מנשוא ואין להתקנא במי שמשלם 

אותו.

 קומה זקופה

מאורעות התקופה מובילים אותי לוושינגטון 
נעתקה  בעולם  רבים  של  נשימתם  הרחוקה. 
קבלת  עם  שישי,  יום  של  השחר  כשהפציע 
הנחש  ראש  של  הממוקד  סיכולו  על  הדיווח 

שכל תואר בו יוגדר לא יהלום אותו.
רבות דובר על המבצע ההירואי ואומץ הלב 
הדיו  בעוד  בחיסולו.  טראמפ  הנשיא  שהפגין 
ניחר  וגרונם  יבש  טרם  ישראל  עיתונאי  של 

ופחדן,  הססן  טראמפ  כמה  עד  לנו  מלהסביר 
את  ולנטוש  לגורלנו  אותנו  להפקיר  בכוונתו 
המזרח התיכון נוכחנו שוב לראות שהמציאות 

הפוכה.
אלה  לכולם.  ספר  בית  עשה  טראמפ 
שתלו  אלה  התבדו.  בפחדנות  אותו  שהאשימו 
הופתעו.  האמריקנית  ההרתעה  אובדן  את  בו 
היום  בנכונותו לשלוט בסדר  מי שהטילו ספק 

המזרח תיכוני, נותרו פעורי פה.
תתקשה  שממנה  במהלומה  הוכתה  טהרן 
שהשקיעו  אישים  עם  משיחותיי  להשתקם. 
שחלקם  האיראני,  בסיפור  ארוכות  שעות 
מופיעים בין דפי העיתון, עולה כי איראן אינה 
העוצמה  עם  ופתוח  גלוי  בעימות  מעוניינת 
אותם.  משתק  הפחד  האמריקנית.  הצבאית 
תשומת  את  מסבים  לשעבר  הביטחוניסטים 
הולכים  מטהרן  היוצאים  שהטונים  לכך  ליבי 

ונעשים מסויגים יותר ויותר.
הוא  סולימאני  חיסול  הישראלי,  בהיבט 
עד  שהקפיד  למרות  במיוחד.  משמח  אירוע 
של  ידיו  בצללים,  ולעמוד  להסתתר  לאחרונה 
הרשע שסוכל היו מגואלות בדם יהודי והצמאון 

שלו לדם יהודי לא ידע גבול.
מהבחינה הזו, ביצע טראמפ משימה שהיתה 
חיי  כמה  יודע  ומי  עבורנו,  פחות  לא  חשובה 
זו,  בנקודה  לתושייתו.  הודות  ניצלו  יהודים 
להשגחתו  תזכורת  מהווה  האמריקני  הנשיא 
של בורא עולם על בני עמו הנבחר מכל העמים 
ומגלם את התגשמות ההבטחה האלוקית "השם 

ילחם לכם ואתם תחרישון".
מתגלה  שבה  הראשונה  הפעם  איננה  זו 
המפה  את  טוב  הכי  שקורא  כאדם  טראמפ 
הגיאו-פוליטית. כשהחליט להעתיק את משכן 

אימים  עליו  הילכו  לירושלים,  השגרירות 
המזרח  התלקחות  מפני  חריפות  באזהרות 
התיכון. הציגו לו תרחישים קיצוניים ואיימו על 

השלכות חמורות כתוצאה מכך.
בתרגום   .nothing אומרים  באנגלית 
האסטרטגיה  מקצתיה.  ולא  מיניה  לא  חופשי, 
שבמזרח  מובהק  באופן  הוכיחה  טראמפ  של 
התיכון רק נחישות משיגה תוצאות. החלטיות 

זוכה להערכה וקשיחות מביאה הרתעה.
שלנו,  באזור  קודמו  שהותיר  החורבן  אחרי 
כולו  לעולם  והבהיר  הנוכחי  הנשיא  הגיע 
זו שעובדת  היא  הבית השתגע"  "בעל  שגישת 
האמריקני  ביחס  שחל  הדרמטי  השינוי  כאן. 
ישראל,  ארץ  בביטחון  הנוגעים  לנושאים 
של  הנוכחי  מהקו  ברורה  השראה  שואבת 

ממשלת ישראל.
בשנים  הישראלית  המדיניות  אחר  מעקב 
מזו  הפוכה  מגמה  על  מצביע  האחרונות, 
שהתרגלנו אליה. סדר היום הישראלי שהשתנה 
הן  המדינות,  שתי  של  המסוכן  הרעיון  וזניחת 

הבסיס לבשורות שיוצאות מהבית הלבן.
ההיסטוריה הוכיחה: ברגע שהיהודים החלו 
מארץ-ישראל  חלקים  למסור  והציעו  להתרפס 
מתוך תחושה שהם, בכוחם ובעוצם ידם, כבשו 
התחילו  להחזירה  ביכולתם  ולכן  הארץ,  את 
הערבים להשתולל. כשהדיסקט הוחלף והוצב 

רף אחר, המצב השתפר פלאים.
בכך  מכירים  כיום  האמריקני  בממשל 
להיות  צריכה  ישראל  העולם  כל  שלטובת 
ישראל חזקה, בכדי לבלום את איראן להתפשט. 
בעלי התפקידים מבינים שהאיראנים מאיימים 
עליהם לא פחות מאשר על ישראל, ואולי עוד 

יותר.

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il

איור: מענדי ירוסלבסקי
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דירות 
למכירה

יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט
08/01-10/01/2020  

באר שבע

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

בני ברק

וילות ובתים 

בית שמש 

 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(_____________________________________________

+5 חדרים 

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

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

_____________________________________________)01-04ש(050-9094402

4-4.5 חדרים

 בנועם אלימלך, 
ק4', דירה ענקית של 4 

חדרים, 120 מ"ר ומעליה 
בנוי 50 מ"ר + גג פתוח, 

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

3,790,000 ש"ח גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

 בשיכון ה', 4.5 
חדרים, קומה ב' + 

מעלית + חזית, א"א 
לקחת משכנתא )בעיות 

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

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501 מציאה 

_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

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

מחולקת, 2 חדרים 
ענקיים + מטבח ענק 

+ שלד להרחבה של 20 
מ"ר נוספים + יחידה 

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 מבחר דירות/מחולקות 
להשקעה, תשואה גבוהה 
055-6611636 יעל פנחס 

_____________________________________________)02-02(הומילי נכסים

 למכירה 3 חדרים בנווה 
 K990 זאב, 100 מ"ר, מחיר

055-6611636 יעל פנחס 
_____________________________________________)02-02(הומילי נכסים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בהרב קוק השקט 
בבנין עם מעלית, דירה 
כפולה, בק"4, 3 חדרים 

גדולים ומעליה דירת 
גג, 150 מטר )70+80 
מרפסת( + נוף פתוח, 

3,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)01-01(_____________________________________________

 ברחוב רבי טרפון 
בק"ג דופלקס 4 חדרים 

+ יחי' מושכרת ב- 2,500 
ש"ח 2,300,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 054-6506501

03-5797756)01-01(_____________________________________________

 עמנואל מובילה בתעסוקה!
עשרות השמות בעבודה תוך חצי שנה

 לקביעת פגישה
073-706-9399חייגו עכשיו:

ועדת התעסוקה של עמנואל עובדת ללא הרף ועושה הכל כדי 
לספק בהצלחה לכל תושב את הפרנסה המתאימה לו.

דירות 3-5 חדרים | החל מ- 670,000
נוף מרהיב  פרויקט איכותי  מפרט גבוה

 לגור 
 בעמנואל
 ביציבות 
כלכלית

 פרויקט חדש בבית שמש 
מצוין להשקעה מ- 1,139,000 

_____________________________________________)02-02(רויאל נכסים 054-3191310

 הנרקיס, 4 חד', בנוי 78 
מ"ר, קומה 2, סלון מרווח 

990,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)02-02(_____________________________________________

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

קומה 2, אזור מתחרד 
1,270,000 רויאל נכסים

054-3191310)02-02(_____________________________________________

 בר אילן, 3.5 חדרים, בנוי 
75 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 2 
1,220,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)02-02(_____________________________________________

 סיני 3 חדרים 65 מ', טאבו 
משותף 850,000 אזור חרדי 
_____________________________________________)02-02(רויאל נכסים 054-3191310

 בר' עקיבא ראב"ד 107 
מטר + אופציה, ק"א, 3 
כ"א, אפשרות לחלוקה 

"גשר נכסים"
054-8454533)02-02(_____________________________________________

 באזור הנבאים 4 ח' 
משופצת ומושקעת + 

מעלית 2,100,000 ***3.5 
ח' משופצת + ריהוט, חזית 

2,000,000 אבי 054-8449423 
B.D.A 02-02(תיווך(_____________________________________________

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

חצר 2,700,000 אבי -054
 B.D.A 02-02(8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' כ- 100 
מטר מושקעת + יחידת 

הורים, חזית + מחסן, חניה 
2,500,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 02-02(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירה מחולקת ל- 2 דירות 

של 3 חדרים, 110 מטר 
1,720,000 פנחס נכסים 

055-6789653)02-02(_____________________________________________

 באמצע בנייה!! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

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

052-3344721)02-02(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בלעדי 60 מטר בפ"כ 
מחולקת, קומה ב' מושכרת 

ב- 4,700 מיידי 1,230,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי והדתי גם למוכר לקונה 
למשכיר ולשוכר חינם ללא דמי 
dira4me.co.il 02-02(מנוי או רישום כנסו(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הגרא 
4 חד', 100 מ"ר מחולקת 

ל- 3 + יחידה שמושכרת ב- 
35,000, ק"ג + מעלית, חזית, 
חדשה 2,100,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)02-02(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד', 87 
מ"ר, מחולקת 2.5 חד' ויחידה, 
ק"ג, חזית + א.בגג בטון כולל 

היתרים, בתהליך משופצת 
1,880,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בתחילת בניה בכהנמן 
מול רח' בן דוד דירות 3-4 חד' 

דירות נכה + גינות ענקיות 
פנטהאוס החל מ- 1,450,000 

_____________________________________________)02-02(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בשדרות גרשנקורן 125 
מ"ר + חניה + רשיונות בגג 
+ מעלית )הסכמה ליחי"ד( 

2,600,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)02-02(_____________________________________________

 למבינים, באסם, 125 
מ"ר, חזית, נדירה ומושקעת 

במיוחד, ק"ו, פתוחה 
2,350,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 במכבים בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות 4 

חד' מפוארת + גג ענק 
+ 2 יחידות מפוארות 

מושכרות מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידי! אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי בלעדי 
120 מ' 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 אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)02-02(_____________________________________________

 באנילביץ בית פרטי 420 
מ"ר בנוי + א. בגג + חצר 
גדולה, ניתן לקנות חצי א. 

_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 בכהנמן בבניה, פנטהאוז 
100 מ"ר + גג מוצמד בנוי 12 

מ"ר 2,135,000 קבלן אמין 
_____________________________________________)02-02(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בעלי הכהן דירת גן 3 
חד', כ- 70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד כחדשה, למסירה 

מיידית 1,490,000 ש"ח טלפון: 
050-4690366)02-05(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה' דירת גג, ק"א, כ- 

120 מ"ר, מחולקת 60 
מ"ר בקומה, מדרגות 

חיצוניות, חזית + סוכה, 
משופצות, מרוהטות, 

מושכרות, מיידי 
2,020,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בהצבי דופלקס 180 
מ"ר, מעוצבת, מאוררת, 

ק"ד, מעלית + חניה 
2,780,000 ש"ח

_____________________________________________)02-03ל(052-2580348

 א.סוקולוב דופלקס 5 
חד', כ- 110 מ"ר, ק"ג, 

א.להרחבה 40 מ"ר, 
1,870,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 ברבי יהושע, דופלקס 
120 מ"ר, שמור, ק"ב, אופציה 

)שכנים בונים( 1,850,000 
גמיש תיווך הנדל"ן

050-4177419)02-02(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
 בחזון איש 5 חד', _____________________________________________)02-02(050-3000121

חזית, בנין חדש, מעלית 
+ חניה + מחסן + 

מרפסת סוכה 2,900,000 
גמיש פינויי מידי א.צ. 
נכסים 050-9777755 

050-2044100)02-02(_____________________________________________

 מציאה במנחם בגין, 5 
חדרים, כ- 95 מטר, משופצת, 
קומת קרקע 1,450,000 פנחס 

_____________________________________________)02-02(נכסים 055-6789653

 בגולומב, חדשה 
מהניילונים! 3.5 חד' + יחידת 
2.5 חד' + חנייה 2,500,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', 

ק"ק, משופצת, 110 מ"ר 
1,970,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)02-02(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)02-02(_____________________________________________

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

חצר 70 מ"ר 1,540,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון 5 חד' 
120 מ"ר ק"א + סוכה חזית 3 
כ"א 2,100,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 בפדרמן-גני הזית, 5 
חד', חדשה, מזגנים וסורגים, 
2 מרפסות, ק"ד 1,800,000 

_____________________________________________)02-05ל(ש"ח 054-5980203

 *באזור הרב שך 
בשלבי בניה דירת נכה 

5 חד', 100 מ"ר + חצר 
50 מ"ר 2,000,000 

ש"ח *דירת 5 חד', 105 
מ"ר 2,100,000 ש"ח 
*פנטאוז 5 חד', 105 

מ"ר + מרפסת 40 מ"ר 
2,800,000 ש"ח חי נדל"ן 

תיווך בניה ויזמות
_____________________________________________)02-05ל(054-8491006 

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)02-02(הארץ 03-8007000 

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

 הזדמנות פז!! איזור 
עזרא 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה תוך 36 חודש רק 

1,990,000 הראשון בתיווך 
054-3050561)02-02(_____________________________________________

 מציאה, בבניה בכהנמן, 5 
חד', ק"א + מרפסת 50 מ"ר 

2,250,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בשלוש השעות, בניין 
חדש, 4 חדרים + מעלית 
+ חניה 12 מטר, אופציה 

מאושרת 1,700,000 
גמיש פינויי מידי א.צ. 
נכסים 050-9777755 

050-2044100)02-02(_____________________________________________

 נדירה! בהרב שר 4 חד' 
ענקית )בקלות 5 חד'( + 

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח 055-4355439

 למהירים!! 
א.המכבים, כ- 4 חד', 
כ- 70 מ"ר, קומה א', 

א.להרחבה 30 מ' 
1,285,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא כ- 4 
חד', כ- 75 מ"ר, 3 כיווני 
אוויר, קומה ג', א.לבניה 

בג.בטון 75 מ' )ש.בנו( 
1,340,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

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

1,570,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

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

050-4999465)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשדר' 
ירושלים 4.5 חד' מרווחת, כולל 

ממ"ד + מעלית + מרפסת 
שמש 1,890,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)02-05(חכמת רחוב 052-2585808

 מציאה! בריינס 4 חדרים 
חדשה מקבלן, 100 מ"ר + 

מרפסת שמש + סוכה, נוף, 
חזית רק 2,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)02-02(הראשון בתיווך 054-3050561

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

1,620,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(בועז 050-4156080

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

1,800,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד 1,650,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 במצליח 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, משופצת, סוכה 
1,190,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' מיני פנטהאוס 
בפ"כ במתחרדים חזית + 

80 מטר גג בטאבו + חניה 
+ מעלית 2,180,000 תיווך 

_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

נוף פתוח מאווררת 3 כ"א א. 
_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך השלושה 
בבניין חדיש 4 חד', 100 

מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית + 
מ.שמש 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 ברבי עקיבא/ירמיהו כ- 4 
חדרים, משופצת, ק"א כניסה 

פרטית ריהוט חלקי מתאים גם 
להוסטל תיווך אריה

053-3172172)02-02(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב, משופצת 

כחדשה + סוכה 1,730,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך הנביאים 
4 חד' ק"ד + אופציה בגג 

בטון, חזית, חניה, משופצת 
מהיסוד 1,900,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)02-02(א. פנחסי 03-5799308

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

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

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

 הזדמנות בביאליק!! 
3 חד', ק"א, 72 מ"ר, 

סוכה, משופצת ויפיפייה 
1,320,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)02-02(נכסים 052-7684074

 הזדמנות בנורדאו!! 3 
חד', ק"א, 75 מ"ר, סוכה, 

משופצת 1,330,000 
ש"ח מ.כהן נכסים

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 במצליח בלעדי 3 
חד', ק"א, עורפית 

לגינה + אופציות רק ב- 
1,350,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

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

ליד נורוק 1,420,000 
לרציניים מיידי אפיקי 

_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

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

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

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 

מ"ר, 3 כ"א 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________



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

יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט  08/01-10/01/2020

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

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

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

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

053-3147717)02-02(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

 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
_____________________________________________)01-04א(052-8929975

 בדב הוז 3 ח' גדולה, ק2', 
מציאה!!! מיידי! 1,300,000 

_____________________________________________)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)02-02(_____________________________________________

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

053-3147717)02-02(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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 

קוטג’ים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

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

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

חלקית 054-4472335 משה 
_____________________________________________)52-02א(חווית נדל"ן

 ברחוב נחמיה בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 55 

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

1,050,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

מאד + 2 מרפסות + חצר 
גדולה, לרציניים בלבד! 

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

4-4.5 חדרים
 בכפר גנים א' 4 חד', 3 
כ"א, )רחוב ללא מוצא(, ק"ב 

+ חניה + מעלית
_____________________________________________)52-03ל(054-9871825

רחובות

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

_____________________________________________)52-03ל(050-6793680

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

 דירת 3 חדרים ברח' 
הזמיר, פונה לשמעיה, מרווחת 

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

בני ברק 

3-3.5 חדרים

 במרכז העיר, ניתנת 
לפיצול הן כדירת מגורים 

והן לעסקים, קומת 
כניסה מעל החניות

_____________________________________________)01-04א(050-5383677

דופלקסים

 120 מ"ר, יפהפיה, 
מרפסת נוף גדולה, ניתנת 

בקלות לחלוקה 1,300,000 
_____________________________________________)01-08א(053-3104375

4-4.5 חדרים

 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)02-02(_____________________________________________

וילות ובתים

 בשיכון ג' קרוב לחרדים 
בית פרטי, 4 חדרים, 130 

מטר על חצי דונם, גישה נוחה 
 050-2442446 1,380,000

_____________________________________________)RE/MAX)02-02 עינב 

 מקבוצת רכישה 
במורדות גילה, בתחילת בניה, 
זכות לדירת 4 חד', בהזדמנות 

_____________________________________________)01-04ל(052-7631104

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

בגג בטון 1,400,000 
"גשר נכסים"

054-8454533)02-02(_____________________________________________

 ברחוב ר"ע באזור 
חתם סופר דירת 3.5 
חדרים משופצים!! 
עורפית, קומה 3.5 
ואחרונה, ללא, עם 

אופציה עתידית לבניה 
על הגג 1,450,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501
03-5797756)02-02(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חד', חזית 
+ אופציה לעוד 70 מטר 

נוספים רק 1,520,000 
א.צ. נכסים

050-9777755
050-2044100)02-02(_____________________________________________

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

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

חניה 1,390,000 גמיש 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

משופצת + תוכניות 
95 מ"ר + א.וחתימות 

1,510,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 א.טרומפלדור, 3, 
כ- 75 מ"ר, קומה א', 3 
כ"א, משופצת + סוכה, 
א.להרחבה 1,340,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)02-02(_____________________________________________

 א.אברבנאל 3 חד', כ- 
58 מ"ר, ק"ג, משופצת 
+ א.כ- 40 מ"ר )ש.בנו( 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם 3.5 חדרים, קומה 2 

ואחרונה, גג בטון, 3 כיווני אוויר 
1,450,000 גמיש סופי פנחס 

_____________________________________________)02-02(נכסים 055-6789653

 במנחם בגין 3 חדרים, 
קומה 1, חזית, 65 מטר 
1,300,000 פנחס נכסים 

055-6789653)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנורדאו 3 
חד' חדישה + מעלית וחניה 
1,480,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בפרל 85 מ"ר, 
3 חדרים + מרפסות, 

ק"ב, חזית + חניה 
1,570,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בחידא, 68 מ"ר, 3 חד', 
חזית + חתימות שכנים 

)רעפים(, ק"ג 1,600,000 תיווך 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן 050-4177419

 בפרל ובירושלים!! 3 
חד', 75 מ"ר, אופציה 25 

מ"ר 1,580,000 מ.כהן 
_____________________________________________)02-02(נכסים 052-7684074

 בנגב 3 חד' כ- 80 
מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בדב הוז 3 חד' 
כ- 70 מ"ר ק"ג, בנין 

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

050-3000121)02-02(_____________________________________________

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

1,050,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בנורדאו בבנין חדש 
דירת נכה 3 חד' כ- 70 

מ"ר חצר ענקית!!! 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', כ- 
75 מ"ר, ק"א, 3 כ"א 

1,320,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בביאליק, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, ק"ב, ג.בטון, 

3 כ"א, משופצת 
1,420,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי דירת נכה 3 ח' 
בפ"כ, ק"ק, בניין אברכים 

+ 50 מטר חצר בטאבו + 
מעלית וחניה, אופצייה לשני 

חדרים 1,650,000 תיווך 
_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + מעלית + 
חנייה, קומה ב', 65 מטר 

1,500,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 באזור הרב שך 3 חד' 
גדולה 85 מ"ר ק"ג + א. 

בג.בטון 1,990,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)02-02(א. פנחסי 03-5799308

 א.השניים 2 חד', 
כ- 50 מ"ר + יציקה 23 
מ"ר, קומה ג' + א.בג.
בטון 155 מ"ר )ש.בנו( 

1,280,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

א', א.להרחבה 40 
מ' )ש.בנו(, משופצת 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

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

050-4999465)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בסמטת רחל כ- 
70 מ"ר, 2.5 חדרים, ק"ג 

+ אופ' רעפים, חזית, 
מטופחת 1,380,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברב קוק 2.5 
חדרים, כ- 70 מ"ר, ק"ב, 

חזית 1,390,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר, קרקע, היתרים חצר 
ענקית 1,290,000 נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור 2 חד' 
כ- 55 מ"ר ק"ג, ג.בטון 

1,150,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 2.5 ח' 60 
מ' במתחרדים קומה ב', עורף 

1,250,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 בדוד המלך 2.5 חד', קו1' 
חצר לסוכה "מאגדים" משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל 050-5926021

 בלעדי! באזור העיריה/
חברון 2.5 חד' + מרפסת 73 

מ"ר, ק"ג א. בגג + היתרים 
ניתנת לחלוקה נוף פתוח 

1,550,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 2 חד' 
גדולים, ק"א, חזית, ברח' 

יהושע מסודרת תיווך אריה 
053-3172172)02-02(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בפ"כ דירת חדר, ק"ב 

ואחרונה, אופציה בגג 
1,085,000 ש"ח "קנין-

_____________________________________________)02-05(נדל"ן" 052-2221614

 בביאליק דופלקס גג 5 
חד' + חניה קו1' "מאגדים" 
_____________________________________________)02-02(משה דסקל 050-5926021

 בשיכון א' נכס מחולק 
להשקעה תשואה מושכר 

6,000 ש"ח 690,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)02-02(עינב

 בשיכון ג' קרוב לחרדים 
בית פרטי 4 חדרים, 130 

מטר על חצי דונם גישה נוחה 
 050-2442446 1,380,000

_____________________________________________)RE/MAX)02-02 עינב

 באזור קרלין-צאנז 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת 

+ נוף לכינרת + מחסן רק 
750,000 ש"ח 04-9991211 

_____________________________________________)02-02(לוינגר תיווך לאנ"ש

 בצאלון, דופלקס 7 חד', 
מרפסת גדולה + גינה, 3 

מקלחות, 2 חניות אפשרות 
_____________________________________________)02-05א(לחלוקה לל"ת 050-6891565

 בקרית שמואל ברוריה 
דירת 4 חדרים, 120 מטר 

+ אפשרות הרחבה קיים גג 
620,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)02-02 עינב

 בהזדמנות באזור קרלין 3 
חד', ק"א, משופצת ומושכרת 

+ אופציה להרחבה רק 
450,000 ש"ח 04-9991211 

_____________________________________________)02-02(לוינגר תיווך לאנ"ש 

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל 3 חדרים, 

80 מטר, קומה 2, מסודרת 
550,000 ש"ח גמיש עינב 

RE/MAX 050-2442446)02-02(_____________________________________________

 בארלחדיף מול הקריה 
החרדית, משופצת, אפשרות 

להרחבה 40 מ' יש שוכר 
1,800 ש"ח )אפשר גם לא( 
ללא תווך 510,000 ש"ח 65 
מ"ר מציאה קומה ג' נמוכה 

050-7113508
052-7113508)02-02(_____________________________________________

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

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

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )32 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)02-02(_____________________________________________

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!(, משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,090,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)02-02(הכוכבים: 02-5713375

 בפרנקפורטר 3 חד', 
ק2', משופצת כחדשה + 

יח"ד, נהפכת בקלות לדירת 
4/5 חד' 1,680,000 תמר 

050-2220184)02-02(_____________________________________________

 בחיים עוזר!! ק"א, 
מחולקת, משופצת, 

מושכרת 6,950 ש"ח, 
1,140,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)02-02(נכסים 052-7684074

 בחצרות גנים בחנזין 
קוטג' 5 חד' חדש מושקע 

_____________________________________________)02-02(מיידי 050-8090136

 ברב קוק היוקרתי 
והמתחרד דירת גג 5 ח' עם 

שתי כניסות נפרדות קומה 4 
_____________________________________________)02-02(בלבד 050-4811122

 באורלנסקי 5 ח', מעלית, 
חניה, מסודרת, מיידית, רק 

1,650,000 ש"ח
050-4811122)02-02(_____________________________________________

 בגני הדר 4 חד' + חצר 
50 מ"ר, משופצת, סלון ענק, 
_____________________________________________)02-05ל(כניסה פרטית 052-7633738

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

_____________________________________________)02-02(תיווך יוחנן 051-2454512

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

ושקטה, מושקעת
050-8090136)02-02(_____________________________________________

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

050-8090134)02-02(_____________________________________________

 בחפץ חיים 3 חד', ק2', 
70 מ"ר 1,150,000 תיווך יוחנן 

051-2454512)02-02(_____________________________________________

 בבילו המבוקש 3 
ח' ענקית, מעל 100 מ"ר 
עם מעלית בהזדמנות רק 
1,340,000 ש"ח מיידית! 

050-4811122)02-02(_____________________________________________

 ביוספטל 3 ח' פלוס 
אופציה להרחבה ובניה על הגג 

רק 1,040,000 ש'
050-4811122)02-02(_____________________________________________

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת + מרפסת סוכה, 

מרווחת, עורפית ושקטה 
050-8090136)02-02(_____________________________________________

בית שמש

 דירה חדשה בשכונת 
רמת אברהם, 5 חדרים 

מרפסת סוכה ונוף קומה 
_____________________________________________)02-02(5 לפרטים 053-4110050

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 דירה חדשה בשכונת 

רמת אברהם 3 חדרים 
מרפסת סוכה ונוף קומה 
_____________________________________________)02-02(5 לפרטים 053-4110050

 להשכרה בדון יוסף דירה 
לזוג, מרוהט קומפלט הכל 

מפואר וחדש מהנילון, קומה 2 
052-7662451)02-02(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגניחובסקי בלעדי 

מיידי 5 חד', 125 מ"ר, 
ק"ב, חזית, מושקעת, 

יחידת הורים, 3 שירותים, 
מרפסת שמש, סוכה, 

מחסן 5,600 ש"ח אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080
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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

1-1.5 חדרים

 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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

השקעות

משרדים

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

מחסנים

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

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

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

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

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

קיט 
ונופש

 להשכרה בפרל בב"ב 
)ליד רמב"ם( בבניין חדש 
85 מטר בק"ק, מתאים 

למשרד או מחסן מכירות 
מידי 4,700 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא חנות/משרד 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, 
מטבחון, שירותים

_____________________________________________)52-03א(050-5296356

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

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

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

 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

 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

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

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

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

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 לאירוח מושלם!!! 
2 דירות נופש גדולות, נוף 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

מגרשים

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

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

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברח' חברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים!' 

ק"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(_____________________________________________

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

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

 בוולפסון 2.5 חד' 
ענקיים, ק"ב, חזית, 

מסודרת 3,800 ש"ח מידי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

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

טבריה 

עמנואל

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

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

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

 אי"ה מוארת ומרווחת, 
מטבח יפה, שכנים מעולים, 

ביהכ"נ ליד 054-8484077
_____________________________________________)52-03ל(054-8519588

4-4.5 חדרים

 למכירה חוף פרטי בכנרת 
2.5 דונם מסודר אפקט נדל"ן 

_____________________________________________)52-3ש(052-2479184

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה לחנות, 
משרד, מרפאה 10,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הע"מ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 מחסן 14 מ"ר, מיועד 
בעיקר לאחסנה במרום שיר 

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

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

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

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

כיכר השבת, לאמצע 
שבוע 250 ש"ח ולשבת 
_____________________________________________)51-10א(450 ש"ח 058-3984457

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

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

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

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

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 בכהנמן, ממוזגת, סוכה, 
שמורה, קומה שלישית + 

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

 בפרל, יפהפיה + נוף, 
קומה 7, מעלית, 2 חד', כניסה 

מיידית + סוכה, מרוהטת 
_____________________________________________)1-4ש(וממוזגת 055-6684437

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, ק"ק, 

בבנימין אברהם 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-4ש(052-7694499

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגים 
באזור מרכזי ושקט

_____________________________________________)01-04ש(054-4797080

 בשיכון ג', בבנין חדש, 
יחידה גדולה, מפוארת 

ומרוהטת + סוכה, 3,200 
_____________________________________________)01-02ל(ש"ח 053-3105016

 דרושה לקניה דירת 4 
חדרים/3 חדרים + אופציה 

_____________________________________________)01-02ח(בקרית הרצוג 052-7346092

 להשכרה לפי שעות 
משרד מפואר במתחם 

_____________________________________________)1-4ש(אסם 058-7632114

 להשכרה באזור ויזניץ' 
משרדים/מחסנים, לתקופה 
ממושכת, קומה מינוס -1, 

_____________________________________________)01-04א(חלונות ומעלית 072-2773606

 להשכרה בגבעת שאול 
בנגרה' פינת בן עוזיאל 3.5 חד' 

כ- 40 מ"ר למשרד
_____________________________________________)01-04א(02-5342918

 להשכרה במקום מרכזי, 
חדר וחצי + מטבחון ושרותים, 
מקרר מרכזי, ירושלים 10 ב"ב

_____________________________________________)1-5ש(050-5282142

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

_____________________________________________)01-52א(מאובזרות 052-8357813

 ליד העירייה, מרוהטת 
ומושקעת במיוחד, כ- 45 מ"ר, 
 ,054-7342396 054-4520649

_____________________________________________)01-04ל(מיידי!!!

 משרדים ממוזגים 
וחדשים, ק"ג + מעלית, בגן 

ורשא + מטבחון ושרותים 
_____________________________________________)01-04ל(ב-1,000 ש"ח 054-8523628

 בשיכון ה', חדשה, 
4.5 חד', ענקית, סוכה 

+ מעלית + חניה 6,600 
ש"ח "קנין-נדל"ן

052-2221614)02-05(_____________________________________________

 בשפירא כהנמן 4 חד' 
+ מעלית, חזית, מיידית 

4,500 ש"ח תיווך הנדל"ן 
050-4177419)02-02(_____________________________________________

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

חניה, מעלית 4,500 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
)קרוב לטרפון( 3.5 
חדרים, כ- 80 מ"ר, 

משופצת, קומה ב', 
כניסה מיידית 3,900 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בקובלסקי מיידי 3 חד' 
מושקעת, ק"ב + מעלית, 

בניין ושכנים מעולים 
בטיפול אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)02-02(_____________________________________________

 בסוקולוב/אזר 3 חד' 
משופצת, ממוזגת, 3 כ"א, 

מטבח בנפרד 3,800
_____________________________________________)02-05א(052-7142857

 2 חדרים, טלפון, ע"ע, רח' 
_____________________________________________)02-03ל(אהרן דב 6 טל': 03-5791643

 ברימון, מאחורי ויז'ניץ, 
יח"ד מושקעת, קומה א', 

ריהוט מלא 054-8419486 
_____________________________________________)02-05ל(פינוי 2/2

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

_____________________________________________)02-05ל(מיידי! 054-5634160

 ברחוב מנחם דירת 2 
חדרים גדולה, 70 מ"ר, 

משופצת, במקום שקט 
ביותר, מידי!! 4,200 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 הראשונים 1/11 ק"ג 
כניסה ב' דירה חדשה 2 חד' 

_____________________________________________)02-05ל(גדולים 055-6730019

 בק.הרצוג לזו"צ מקסימה 
מרוהטת ממוזגת + נוף ואויר 

מתפנה בא' שבט
_____________________________________________)02-03ל(052-7658517

יחידות דיור

 ר' יהושע דירת חדר, ק"ק, 
מזגן + חניה, לכל מטרה 

_____________________________________________)02-05ל(2,800 ש"ח 050-5212430

 בבעש"ט יפהפיה, 
מרוהטת וממוזגת, 3 כ"א, 
אפשרות לשבתות, 2,800 

ש"ח כולל הכל
054-8435119/7

_____________________________________________)02-02ל(054-8503037

 יח"ד בבנין חדש, מרוהטת 
וממוזגת, בבן פתחיה, ק"6 

_____________________________________________)02-03ל(054-8432995/4

ירושלים
4-4.5 חדרים

 ברמות א' 4 חד' )80 
מ"ר(, ללא מדרגות + מרפסת 

סוכה + מחסן, שמור, כ"פ, 
ע"י ביהכ"נ 4,500 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)02-02(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה 4 חד' גדולים, 2 
מרפסות מקורות, 130 מ"ר, 

ש"כ במרכז 1,700 ש"ח
054-8446858)02-02(_____________________________________________

 בארלחדיף מול הקריה 
החרדית בטבריה, משופצת, 
אפשרות להרחבה 40 מ' יש 

שוכר 1,800 ש"ח )אפשר 
גם לא( ללא תווך 510,000 

ש"ח 65 מ"ר מציאה קומה ג' 
נמוכה 050-7113508

052-7113508)02-02(_____________________________________________

 זכות לדירה בגין פארק 
לקראת בניה, יש מימון, בטל': 

052-7175221)02-05(_____________________________________________

 בניין 600 מטר מחולק 
ל- 14 דירות + קומת מרתף 

+ חנות קרוב לרב קוק 
3,600,000 ש"ח עינב

RE/MAX 050-2442446)02-02(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", ברחוב 
ההסתדרות, חנות/משרד, 

כ- 26 מ"ר, חזית צוות אביגד 
072-3957393)02-02(_____________________________________________

 להשכרה / מכירה חנות 
בר' עקיבא איזור השומר 20 

מ"ר חזית 4,200 ש"ח מכירה 
1,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)02-02(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)02-02(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)02-02(שמעון 052-2457617

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)02-02(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה גוש 
3756 חלקה 18 3 דונם חקלאי 

_____________________________________________)02-02(פרטי מאיר 052-4792888

 חדר פרטי במלון רמדה 
ירושלים, שרות מלא, 

לתקופות קצרות וארוכות, 
מחירים מיוחדים לחורף 

02-6421278 050-4149184)02-03(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

tamar-travel.co.il
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4 ימים: י“ד-י“ז שבט
9-12.2.20

בר חופשי
פתוח

3 ארוחות
מלאות

הסעות וטיסות מוזלות מכל הארץ

תכניות
מסביב לשעון ›

אילת
      תמר&

נופשים

חופשה יוקרתית בבירת הנופש!

במלון
לאונרדו
קלאב

 הכל! 1,077ש“ח
רק ב

077-5100355
055-8833077 052-6550629

בס“ד

הזמרת כנרת מניו יורק
בהופעת ענק של הגדולה מכולם

האמנית לימור בן סימון
שמח לתוך הלילה...

שף-קונדיטור עולמי
בסדנת קינוחי ראווה

הרבנית חגית שירה
במופע מעצים ”אבא מלך העולם“

האמנית והזמרת לילך בטאס
במופע עוצמתי

נערת הפלא שיראל עמרם
במופע מרהיב

דבורה ברנע
הכל מאחורי המצלמה!

הרב אבנר קוואס
בשיחה מרתקת

האמן שמעון פרץ
הדרך אל האושר

מסיבת ט“ו
בשבט ענקית



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט  08/01-10/01/2020

אבידות

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

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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

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

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

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

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

צילום

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

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

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 "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(_____________________________________________

 "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 חדיש, 9 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

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

 מבצעים ב"אחוזת רימון", 
בלב העתיקה, סוויטות 

מפוארות ומאובזרות + נוף, 
למשפחות וזוגות, גישה נוחה 

_____________________________________________)46-05/20ל(054-7750080

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

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

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

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

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

_____________________________________________)52-03ש(052-7153475

 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(_____________________________________________

 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

טויוטה

 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

 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

 "ברכת יוסף" מחפשים 
שידוך עבור בחורים, גילאי 

40-45 חזקים ואיכותיים
_____________________________________________)51-02ל(03-9643668

 בקו 422 מי"ם לב"ב ביום 
רביעי יג' בכסליו בערב הוחלף 

כובע רוטש בכובע מונזינו 
ליבורנו נא ליצור קשר במספר 

_____________________________________________)51-52ח(052-7699995

 נמצא רב קו ע"ש דבורה 
מרים וידר ברחוב השומר 

בבני ברק לפני כחודש נשמח 
_____________________________________________)51-52ח(להשיבו נייד 052-7606912

 אבדה שקית עם תפילין 
ומכנסיים על שם נתנאל חיים 

_____________________________________________)51-52ח(כהן 054-8431371/2

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

יונדאי

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

ביותר + שירות תיקונים עד 
_____________________________________________)52-11/20ש(בית הלקוח 055-6651237

 הוחלפה חליפה קצרה 
דוגמה פסים בפרשת וישלח 

_____________________________________________)52-01ח(בבית שמש 052-7184520

 נמצא לפני כחודש בקו 
402 מירושלים לבני ברק 
קופסא עם כרטיסי זכרון 

_____________________________________________)52-01ח(058-3299505

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 רוכש תמונות רבנים 
ישנות, קלפים, אלבומי 

מדבקות ותצלומים ישנים 
_____________________________________________)52-01ח(054-2509001

 למסירה ארון 6 דלתות 6 
קומות מעץ משובח עבודת 

_____________________________________________)51-52ח(נגר טעון שיפוץ 052-7178658

 דרוש כוננית/עמודה עד 
_____________________________________________)51-52ח(גובה 1.80 מ' 054-8429550

 קונה מכתב של הרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר באלף 

_____________________________________________)51-52ח(שקל 050-4158682

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

נהריה
 "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

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

 אחוזת אדל, צימרים 
מיוחדים ובתי הארחה 

בעיר העתיקה, ממוזג נקי 
_____________________________________________)01-04(ומטופח 053-3123058

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

גמחים

הנהלת חשבונות
 משרד לשרותי הנה"ח, 

מאזנים, יעוץ מס, 
ליחידים, חברות ועמותות 

_____________________________________________)01-02ל(053-4101298

 שדכן לפרק ב' ולנכים 
_____________________________________________)01-02ל(058-3244790

 במוש"צ פ' וישב נשכח 
תיק בטרמפ מצומת שילת 
_____________________________________________)01-02ח(לצומת גימזו 050-4161772

 נמצא רב קו ע"ש רעיה 
מלכה ושעון באוטובוס 

בתאריך 4/12/19
_____________________________________________)01-02ח(050-4141737

 עבור משפחת אברך 
דרושה מכונת תפירה במצב 

_____________________________________________)01-02ח(מצוין 053-3142444

 דרוש מכשיר הליכה עבור 
ילד עם צרכים מיוחדים

053-3142444 אפשר במחיר 
_____________________________________________)01-02ח(סימלי

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 דרושה בתרומה מכונת 
גילוח במצב מצוין בירושלים 

_____________________________________________)01-02ח(050-4160457

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

+ משחקים 052-7113937 
_____________________________________________)02-11ל(08-6601778

 טיוטה יאריס 2012 
היבריד יד ראשונה 148,000 

_____________________________________________)02-02(ק"מ 054-5908240

 גיפ' סוזוקי גימני 2016 יד 
ראשונה 76,000 ק"מ

054-5908240)02-02(_____________________________________________

 דייהטסו סיריון 2011 יד 
שניה 125,000 קילומטר רכב 

שמור ללא תאונות
054-5908240)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה טיוטה 
פרמיוס 2010 כחדשה, לבנה, 

_____________________________________________)02-02(23,500 ש"ח 055-6775411

 I-30 1600 למכירה יונדאי 
2014 ראשונה מליסינג 39,000 

_____________________________________________)02-02(ש"ח 055-9588763

 גמ"ח "ברכת מאיר" 
בפתח תקווה, הגמ"ח מציע 
מזוודה קשיחה וקומפקטית 

הכוללת בתוכה את כל הנדרש 
לחתונה לפרטים משפחת בן 

מאיר 050-4173113
_____________________________________________)02-05ח(050-2372667

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים חיה 052-4738511 
_____________________________________________)02-05ל(053-4307097

 נמצאה חנוכיה ומטריה 
באוטובוס ממירון לב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(במוצ"ש חנוכה 052-7681438

 נמצא בכנס נשים "דרשו" 
בבניני האומה כובע של מעיל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 נמצא ברחובות סידור 
חדש בכריכת עור ע"ש מיכל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 בחורף הקודם נמצאה 
שמיכת תינוק ליד כתר הרימון 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 נמצא שעון יד בקו 402 
בחנוכה המאבד יתקשר לפל' 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411700

 נמצא כרטיס רב קו ע"ש 
כהן ולנטינה בחנות מאפית 

ברמן בני ברק ברח' ר' עקיבא 
_____________________________________________)02-03ח(54 ב"ב טל': 053-3101666

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מכונת קפה חדשה 
מהקופסא ב- 100 שקל בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מנגל חשמלי חדש 
באריזה!!! 100 שקל

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)02-03ח(200 ש"ח 052-6388897

 מגהץ קיטור משוכלל 
250 ש"ח צריך תיקון

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

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

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 מקרר ותנור שרפ' במצב 
חדש עד 500 ש"ח לכל פריט 

_____________________________________________)02-03ח(052-2743987

 למכירה גז כיריים )על 
השיש( חברת סאוטר 450 

ש"ח גמיש משה
_____________________________________________)02-03ח(054-2819921

 למכירה שואב אבק חדש 
בקופסא 500 ש"ח משה 

_____________________________________________)02-03ח(054-2819921

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
חדש 500 ש"ח משה

_____________________________________________)02-03ח(054-2819921

 שואב אבק מעולה היה 
בשימוש מועט 220 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-4073608

 הסקה 12 צלעות 
W2700 ב- 85 ש"ח בי"ם 

_____________________________________________)02-03ח(052-7167391

 שואב אבק עומד 
BISSEL במצב מצוין 350 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח טלפון 053-7738893

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)02-03ח(054-8431644

 מדיח כלים גדול חברת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצוין )בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)02-03ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מנורת הלוגן מתברגת 
לשולחן 100 ש"ח דינה

_____________________________________________)02-03ח(054-6762550 פתח תקווה

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 190 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7651383

 רדיטאור 12 צלעות גרמני 
חדש 330 ש"ח טל':

_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
כולל התקן שבת )ב"ב( 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח טל': 054-8485026

 מייבש כלים 20
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)02-03ח(50 052-6388897

יעקב, אמן, קבלן שיפוצים ומעצב פנים בעל ניסיון בתחום הבניה, 
נותן פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח במחירים נוחים

חלוקת דירות | חשמל | עבודות טיח וצבע | שיפוץ יסודי של 
חדרי אמבט ושירותים | כל סוגי עבודות הגבס | עבודות ריצוף 

וחיפוי | מערכות אינסטלציה | הריסה ופינוי

בס"ד

ליווי עיצוב פנים ללא עלות!
יעקב

050-3327181

טובי בניה ושיפוצים
חלוקת דירות

חשמל
עבודות טיח וצבע

שיפוץ יסודי של חדרי אמבט ושירותים
כל סוגי עבודות הגבס

עבודות ריצוף וחיפוי
מערכות אינסטלציה

הריסה ופינוי

טובי בניה ושיפוצים
יעקב, אמן, קבלן שיפוצים ומעצב פנים
בעל ניסיון בתחום הבניה, נותן פתרונות

המותאמים לצרכי הלקוח במחירים נוחים

בס"ד

יעקב 050-3327181
ליווי עיצוב פנים

ללא עלות!

 תנור חימום ניתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיטאור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)02-03ח(140 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
תוצרת HYUNDAI )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים וכו' 20 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(053-3191169

 בלוטוס פיינבלו חוט נשלף 
_____________________________________________)02-03ח(חדש 50 ש"ח 053-3191169

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-5737813

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת CRYSTAL )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מפזר חום עוצמתי דלונגי 
50 ש"ח יצחק 053-7714330 

_____________________________________________)01-02ח(בת ים

 נגן פלטניום + כחדש 
משחקים העתקה תמונות 

_____________________________________________)01-02ח(ועוד 270 054-8517617

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 AEG מייבש כביסה 
תקין ועובד 300 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 שואב אבק היי רובוט + 
עמדת טעינה ב- 230 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(גמיש 052-7118281

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 למסירה מאורר תקרה 
_____________________________________________)01-02ח(מצויין 055-6681048
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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(_____________________________________________

 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

 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

 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 אמבטיה לעגלת 
בוגבו B5 שחור צהוב )כולל 
ידיות( במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-7921893

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה מיטת ברזל זוגית 
)דופון( זהב X1.901.50, גב 

גבוה + מזרון 300 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-4144107

 6 כיסאות מהודרים לסלון 
500 ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

 ארון ומכתביה 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 ספת סלון מהודרת שמנת 
פינתית נפתחת 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 מיטת הייריזה 490 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 למכירה 2 מיטות יחיד + 
מזרנים 400 ש"ח כ"א גמיש 

אזור י"ם לפרטים:
_____________________________________________)51-52ח(055-6777177

 שולחן כתיבה פינתי + 
כוורת צבע שמנת ואפור 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח כחדש 054-6454788

  למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)51-52ח(052-4256515

 שולחן סלון חום כהה 
שמור ר' 1.30 אורך 60 ס"מ 

גובה 45 ס"מ 250 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ספה מצוינת 290 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)51-52ח(052-4256515

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 לול פלסטיק במצב מצוין 
80/90 ס"מ 170 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)52-01ח(052-7655652/3

 למכירה עגלת תאומים 
טיולון ד"ר בייבי ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 052-7664337

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו B5 שחור צהוב )כולל 
ידיות( במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7921893

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 054-8464909

 עגלת תינוקות טיולון 120 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 מטרנה גולד שלב 1 400 
גרם חלב נוכרי 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-8491154

 בהזדמנות נדנדה לתינוק 
+ מנגינות רק 95 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

מעולה 200 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 למכירה סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 למכירה כיסא לרכב 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-6140800

 משאבה חשמלית 
חברת אמדה + מדלה + סינר 

מצוינים 500 י"ם
_____________________________________________)52-01ח(050-4191181

 טיולון במצב טוב )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 טיולון במצב מצוין 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 גגון לעלגת בוגבו ביי 3/5 
בצבע שחור במצב חדש ב- 

_____________________________________________)51-52ח(230 טל': 054-8406386

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7110779

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

מעולה 200 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 למכירה סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 למכירה כיסא לרכב 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-6140800

 אמבטיה לעגלת בייבי 
ג'וגר + מתאמים + רשת נגד 

יתושים + כיסוי בד לרגליים 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח טל': 058-3233170

במלון "ציפורי בכנרת" בטבריה
שני-רביעי ט"ז - י"ח טבת, 13-15/1

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

נופש נשים
שי לכל

משתתפת

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

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

סדנת עוגותהרבנית מלכה טבק
עם בר דהן

הקרנת סרטים
יזהר יפה רז

רזים בריאים ושבעים

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

אוצרות חיים מזמינים אותך בס"ד

850
ש"ח בלבד

לאשה ל3 ימים
אפשרות להסעה

* פנסיון מלא

*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

 למכירה מחשב נייח וינדוס 
XP במצב טוב ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח()ב"ב( 058-3230569

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מחשב לחלקים חברת 
פוגי + מטען 50 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)52-01ח(054-8431644

 רדיו דיסק לרכב מזדה 
3 140 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)52-01ח(ירושלים

 מיקרוגל טורבו משולב 
גריל 34 ליטר 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 למכירה מקרר בגודל 
כ- 1.50 גובה 53 ס"מ רוחב 
כחדש 500 שקלים פלא':  

_____________________________________________)52-01ח(052-7657672

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצוין בהזדמנות 500 

ש"ח בלבד פלאפון
_____________________________________________)52-01ח(052-7649441

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 055-6651237

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצוין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימשו מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7171228

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7171228

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)01-02ח(260 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)01-02ח(130 ש"ח 054-5656194

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 052-7126106

 מזנון נוי לבן 250 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 050-6245339

 מזנון + ספריה 400 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 150 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום 
עתיקים 50 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 052-3463482

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 9 מגירות 499 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6907470

 בהזדמנות מזנון מעץ 
מלא במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-5531520

 שולחן לסלון מעץ מלא 
במצב טוב!! 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-5531520

 מציאה! שולחן לסופר 
סת"ם במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-4425688

 ויטרינה קטנה לתלייה 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-9089110

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 052-2437292

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
ביופיו 78*70*111 תוספת של 

30 ס"מ מכל צד )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצוין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכייה 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8487627

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)52-01ח(052-4256515

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 פמוטים מקריסטל 45 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 כיסא מנהלים 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 כוננית ושידות לבנות 250 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

 6 כיסאות עץ לפינת אוכל 
מצב חדש 150 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)52-01ח(050-2344305

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-5967114

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 400 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-5656194

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)01-02ח(רק 85 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון כחדשה מצב 
אחד ב- 50 ש"ח בלבד בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק טל': 050-4158480

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצוין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור אפיה עם 
כריים גז 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 למכירה מכונת כביסה בת 
3.5 שנה 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 גוף חימום לאקווריום 
50W חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 אופה לחם כחדש 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-8487627

 בלוני גז קטנים + ווסט 
+ סלילים + מכסה 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בפתח תקוה 052-2786557

 נגן מצלמה במצב מצוין 
_____________________________________________)52-01ח(130 ש' גמיש 03-5793185

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, במצב טוב 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 פינת אוכל 3 כסאות 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-2743987

 חדר שינה, מיטות נפרדות 
ו- 2 שידות + ארון, צבע חום 

_____________________________________________)02-03ח(חדיש 052-4227714

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)02-03ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח 052-5737813

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(כ"א 054-7216671

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע פקאן 9 מגירות 499 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן סלון 2 מטר 
שנפתח ל- 3 500

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 5 כסאות מטבח במצב 
מעולה 250 שקל

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ספות פינה במצב טוב 
נוחות במיוחד 500

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ספה נפתחת במצב 
_____________________________________________)02-03ח(מעולה 500 052-6388897

 ספרייה 2 עמודות במצב 
_____________________________________________)02-03ח(מעולה 500 052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)02-03ח(500 052-6388897

 6 כסאות סלון גבוהות 
דמוי עור 100 שקל כל אחת 

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)02-03ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 
מגירות אחסון 300 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח 052-6388897

 חדר שינה קומפלט מבית 
שפיצר חדש באריזה כולל 
מזרנים 4,500 ש"ח גמיש

_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 ארון בהיר 3 דלתות הזזה 
מצב טוב 1,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 שולחן חדש 2 מטר 
מאיקאה מתקפל ל- 30 ס"מ 
500 ש"ח במקום 1,000 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 מטבח 2 מטר + שיש 
כיור נירוסטה מצב סביר 500 

ש"ח גמיש 053-3120620 
_____________________________________________)02-03ח(053-3120720

 ספה אפור כהה עמינח 
נפתח ל- 2 מצב מעולה 500 

ש"ח גמיש 053-3120620 
_____________________________________________)02-03ח(053-3120720

 ריהוט קומפלט ליחידת 
דיור עקב פינוי חייב להימכר 

במחירים זולים 053-3120620 
053-3120720)02-02(_____________________________________________

 כיסוי לטיולון יויו חדש 
באריזה צבע אדום 300 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7606703

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(גמיש 054-8464909

 נדנדת טרמפולינה חדשה 
בייבי מישל בחצי מחיר רק 

_____________________________________________)02-03ח(180 052-7146501

 שידת תינוק חזקה צבע 
שחור ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7146501

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח 054-8476805

 מציאה! גגון ורוד של 
עגלת בוגבו ב- 280 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בטלפון 050-4146777

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-5737813

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 עגלת תינוק מצב מעולה 
_____________________________________________)02-03ח(120 ש' 052-6140800

 אופניים לתינוק מגיל חצי 
שנה עד 4 שנים 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-6140800

 עגלת תינוק אמבטיה 
 PER איכותית מאוד

PREEGO ב- 399 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(050-6907470

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897  טיולון במצב טוב )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 טיולון במצב מצוין 240 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

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

_____________________________________________)02-03ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 SILVERCROSS עגלה 
אפור שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מציאה! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 050-4187088

 כסא אוכל במצב מצוין ב- 
50 ש"ח בלבד בבני ברק טל': 

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 כסא לרכב בבני ברק ב- 
80 ש"ח בלבד סלקל לרכב ב- 
_____________________________________________)01-02ח(40 ש"ח בלבד 050-4158480

 אמבטיה לתינוק ב- 10 
ש"ח מעמיד לאמבטיה ב- 30 

ש"ח כסא לאמבטיה ב- 10 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-4158480

 כסא לאמבטיה חדש 
באריזה 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 לול מפלסטיק מתקפל 
+ מזרן ב- 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 עגלת אופניים עם גגון ב- 
_____________________________________________)01-02ח(25 ש"ח בלבד 050-4158480

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)01-02ח(ורטט 90 ש"ח 053-3155415

 שמיכה לילד 90*130 35 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 טיולון במצב מצוין 240 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 עגלת שכיבה + ספורט, 
שחורה, מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336 בב"ב

 מיטת תינוק 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים 054-8423405

 טיולון במצב מצוין בגוון 
_____________________________________________)01-02ח(אפור 350 ש"ח 050-4137383

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

500 ש"ח ב"ב נייד:
_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)01-02ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 עגלה Silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 אמבטיה לבייבי גוגר + 
מתאמים ואביזרים שחור ב- 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 052-7118281

 עגלת תינוק איכותית 
_____________________________________________)01-02ח(מאוד 399 ש"ח 050-6907470

 סימילאק סגור 900 גרם 
בד"ץ 60 ש"ח בפרדס כץ 

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 כסא לאמבטיה חדש 
באריזה 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 מציאה עגלה טיולון חדשה 
של חברת joce ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח()ירושלים( 055-6743613

 מיטת תינוק בירושלים 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח טל': 054-8423405

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

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

_____________________________________________)52-01ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

"אצל בתיה"

 03-5792841

מנקים חורף

חצי חנות 3 ב-100 &

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה
אל תגידו לא ידענו

חצי חנות 3 ב-50 &

10 & אלפי פריטים

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 רדיאטור חדש )פעמיים 
בשימוש( 13 צלעות 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3187278

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 052-3463482

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7171228

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)01-02ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
גאנקי' דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6850138

 מחשב נייח במצב טוב 
_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 058-3228417

 תנור אפיה עם כיריים 
_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 050-6245339

 מנורת הפלא לטיפול 
בכאבים 400 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339



יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט  608/01-10/01/2020 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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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(_____________________________________________

 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

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 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

 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

 פלאפון C2 כשר עם 
סוללה מקורית 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8474176

 נוקיה C2 תומך רמי לוי, 
פלאפון, כשר 80 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

C2  מחודש תומך פלאפון 
רמי לוי וגולן 170 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 גלקסי A10 חדש 
בקופסא 450 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3316625

 מגבעת רקורדו חדשה 
לגמרי 100 ש"ח במקום 200 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 03-6199806

 למכירה אופני הרים לנוער 
מידה 24 שילדה אלומיניום 

במצב מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-2819921

 שמלה כחולה מקסי 
להשכרה לאירוע חדשה 

ועדכנית! 400 ש'
_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ב- 200 ש'

_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 שעון יד מכני כמעט חדש 
70 ש"ח בלבד טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 מכשיר הקלטה דיגיטלי 
חדש 110 ש"ח טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 170 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 054-8431644

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מצנן אוויר 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

 ערכה ללימוד אנגלית 
מ"מהות" בחולון 130 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 052-7112856

 חצאית שחורה מתרחבת 
מ-C.B איכותית מאוד, מידה 

_____________________________________________)52-01ח(L ב- 185 052-7112856

 מציאה! זיכוי של 450 ש' 
ברויאל ר"ע ב- 420 ש' טלפון 

_____________________________________________)52-01ח(054-8460234

 בהזדמנות! גרנטיק 
ב-30% הנחה, סבוגר רק 

ב- 210 ש"ח גליקו 165 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-8439925

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ווים בצורת ריש לתליה 
למדפים מברזל 10 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים לילדים 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח 050-9089110

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)52-01ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים פרנל למיטת 
_____________________________________________)52-01ח(תינוק 35 ש"ח 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)52-01ח(ורטט 130 ש"ח 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 053-3155415

 נגן כמעט חדש עם רטט 
קלוקבוקס 120 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(077-6182023
 חצובה למצלמה 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 כירים גז 4 להבות על 
שיש + מכסה 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-9089110

 מכנסים שחורות מידה 58 
חדשות עם תוית גזירה רחבה 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח 050-4158480

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-6969961

 למסירה חוברות קטיפה 
_____________________________________________)01-02ח(ישנות וחדשות 055-6681048

 למסירה לחובבי עתיקות 
מכונה לטחינת בשר ידנית 

_____________________________________________)01-02ח(ולפריסת לחם 055-6681048

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח נייד 052-2347292

 מייקאפ חברת רבלון 45 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 050-4191418

 למכירה מספרים זיג זג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5656194

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 בימבה מנגנת 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 עגלת קניות מבד 25 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 מזודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 סטנדר 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 גקטים לילדים 25-40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 150 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מברגה ביתית 12V מצב 
_____________________________________________)01-02ח(מצוין 250 ש"ח 053-3110635

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 נעליים מידה 36 ננעלו 
פעם אחת! 200 ש'

_____________________________________________)01-02ח(054-8409064

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)01-02ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)01-02ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק

 למכירה גיטרה אקוסטית 
חברת אלברטו מציני ב- 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-8413542

 מגה קליקס כחדש ממש! 
200 חלקים 210 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח טל': 052-2727474

 חליפת בגיר 56 280 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מטען למצלמת קנון 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח 058-3233170

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול ורסאצה 110 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 190 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 אופני מירוץ 300 שקל 
אופני ראלי 20 אינץ 50 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני הרים עיר 120 שקל 
אופני עיר ללא הילוכים 40 

_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 80 שקל אופני הילוכים 

גלגל 700 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 054-8423405

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423405

 מעיל נשים חום כהה עם 
פרווה אמיתית מידה M ב- 

500 ש"ח לפרטים
_____________________________________________)52-01ח(052-7663458

 XL מעיל גבר חדש מידה 
_____________________________________________)52-01ח(שחור 300 ש"ח 054-8487627

 מעיל עור 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים טל': 054-8423405

C2  חדש באריזה כולל 
מטען ואוזניות 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(058-3298340

C2  לכל החברות, נגן, 
מצלמה, אפשרות ל- SMS ב- 

_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח 058-4440003

C2  מחודש תומך פלאפון 
רמי לוי וגולן 170 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7167777

 מכשיר נוקיה לא חדש 
באריזה )לא כשר( ב- 120 

_____________________________________________)02-03ח(שקל 050-8776286

 תמונת נוף מדהימה 
מודפסת על עץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7651383

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)02-03ח(עברי 180 ש"ח 052-7653753

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש במידות 135*80 ס"מ 

)ב"ב( 110 ש"ח טל':
_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 סודה סטרים כולל בקבוק 
חדש )ב"ב( 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 כסא לרכב 150
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ישבנון 50 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מזרון עבה 250 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

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

_____________________________________________)02-03ח(בבני ברק 054-8431644

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 120 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 שעון יד חברת גלרי ברמה 
איכותי חדש ב- 60 שקל 

)_____________________________________________)02-03ח(050-8776286

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה ברמה חדש ב- 50 

_____________________________________________)02-03ח(שקל 050-8776286

 אופני BMX לילדים כל 
הגילאים 50 שקל

_____________________________________________)02-03ח(058-3290512

 אופני הילוכים 26 אינץ 
_____________________________________________)02-03ח(150 שקל 058-3290512

 אופני הילוכים 24 הילוכים 
_____________________________________________)02-03ח(50 שקל 054-3177932

 קורקינט לילדים עד גיל 7 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(054-3177932

 גמרא מסכת קידושין ועוד 
_____________________________________________)02-03ח(30 ש"ח 053-3161169

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4157763

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה BRAVO חשמלית 

100 ש"ח 052-2786557 פתח 
_____________________________________________)02-03ח(תקוה

 חליפה לבנים 3 חלקים 
מידה 3 80 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7600336 בבני ברק

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 שו"ע הרב 4 כרכים עוז 
_____________________________________________)02-03ח(והדר 100 ש"ח 050-4112327

 סט חידושי הר"ן 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-4112327

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)02-03ח(200 ש' 054-8409064

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 חולצה לבנה/שחורה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצוין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
 ANGELS לנערים תוצרת
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סיר רוסטר לתנור ולכיריים 
34 ס"מ, 7 ל' חדש באריזה 

130 ש"ח דינה 054-6762550 
_____________________________________________)02-03ח(פתח תקווה

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
_____________________________________________)02-03ח(ולישן 50 ש"ח 052-6388897

 אופניים ישנות 50 שקל 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

 תוכי "צפור אהבה" + 
כלוב + אוכל + מתקן שתיה 

_____________________________________________)02-03(במחיר מציאה 03-5705404
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דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

 קופאים/ות סדרנים/ות 
ועובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה

050-8557084)44-03/20(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אנשים/נשים חרדים 
לעבודה מהבית ללא צורך 
באחזקת מחשב/אינטרנט 

_____________________________________________)51-02ל(053-3163814

 דרושה מטפלת 
אחראית כיתה, משרה 

מלאה, שכר גבוה, 
_____________________________________________)51-2ש(לפרטים: 054-5841018

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 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

 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(_____________________________________________

 נשוי אחראי וזריז מעונין 
בעבודה כשכיר עם שכר נאה 

_____________________________________________)49-50ח(052-7118857

 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

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)51-2ש(054-4499177

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי ילדים בבני ברק, 
_____________________________________________)52-03(תנאים טובים 054-2226243

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)52-03(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)52-3/20ש(052-8750036

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

לרשת ארצית העוסקת בפעילות עם פעוטות וילדים בעלי צרכים מיוחדים

* תנאים מצויינים למתאימים/ות

שליחת קו"ח יש לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

דרוש /ה
מנהל/ת גיוס משאבים

התפקיד כולל:
 גיוס משאבים ותרומות: קשר עם תורמים, קרנות, וחברות פרטיות, יצירת קשרים ושת"פ.

 עבודה במשרה מלאה.

דרישות התפקיד:
 יכולת מוכחת בגיוס משאבים- חובה  אנגלית ברמה מעולה- חובה.

 מיומנויות תקשורת טובות  אסרטיביות   יכולת ליצירת קשרים  כושר שכנוע

30105_drushim_90x140_A.indd   1 24/07/2019   21:10

לפרטים 054-8466536
בשעות הבוקר והערב

nechamim@orchot.org.il

לביה"ס חנ"מ גבעולים אלעד
דרושות סייעות

•שעות עבודה בבוקר + צהריים 
)פעמיים בשבוע(

•סביבת עבודה נעימה ומשפחתית

 דרושה מדריכת לילה 
בגילאי )25-40( לצעירות 

מתמודדות תמורת מגורים 
בחצר פרטי + תשלום סמלי 

_____________________________________________)1-4/20ש(בבית שמש 053-4100529

 למרכז יום טיפולי בבני 
ברק דרוש מדריך עבודה 
למשרה מלאה, לפרטים

052-7692161 להתקשר בין 
14-17, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)01-02(הודעה

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 

תנאים מעולים במיוחד + 
_____________________________________________)01-04(בונוסים 052-7144468

 למעון חרדי וגדול במרכז 
פ"ת מנהלת למ"מ, עדיפות 
_____________________________________________)01-02(נסיון קו"ח: 074-745-1127

 דרושים/ות מהנ"ח 
וחשבי/ות שכר למגוון עצום 
של משרות בכל רחבי הארץ 
גלאט ג'ובס 073-7055666 

www.glatjobs.co.il)01-01(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה/צהרון ניקול 
_____________________________________________)01-02ל1(050-7250631

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרוש/ה אנשי/ות מכירות 

תותחים, מוקד נפרד 
_____________________________________________)1-4ש(072-2230781

 למכבסת שלגית ב"ב 
שליח רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה רכב צמוד 
_____________________________________________)1-2ש(050-8460282

 לגנים בת"א גננת 
משלימה לעבודה קבועה

 mail: 6307420@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 אשת צוות וגננת לגן 
בצפון תל אביב למלאה, שכר 

מעולה, תחבורה נוחה
_____________________________________________)01-04א(052-4797776

ביקוש 
עבודה

 פאנית מנוסה מעונינת 
לעבוד במספרה לפאות באזור 

_____________________________________________)52-01ח(המרכז אילנה 052-4458284

 בחורה אחראית וסבלנית 
מעוניינת לשמור על ילדייך 

_____________________________________________)01-02ח(בשעות הערב 053-3371782

 איש מכירות עם נסיון 
מחפש עבודה במכירות 

פרונטליות בירושלים
_____________________________________________)01-02ח(050-8580150

 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

 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

 דרושים עובדים 
רציניים, לעבודה בחברת 
שיווק )לא טלמרקטינג(, 

אפשרות כהכנסה 
_____________________________________________)01-04א(נוספת 053-3173244

לפרטים ולקביעת ראיון: 054-8524078

•העבודה בשעות הבוקר והצהריים. 
•עדיפות לבעלות ניסיון /

תעודה בחינוך מיוחד. 

לגני חינוך מיוחד באלעד 
דרושה סייעת 

לעבודה חינוכית - מקצועית

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)02-05א(052-6607070

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: מזכירה למיזם 

תורני ***מתרגם/ת מאידיש 
אמריקאית לעברית/אנגלית 

***אנשי/ות QA לחברת 
הייטק חרדית ***טלפנית 

לקביעת תורים ל- 4 שעות 
ביום ***שרטט/ת אדריכלות 
***גרפיקאית - תנאים טובים 
***פקיד/ה עם תנאים טובים. 
www.glatjobs.co.il גלאט ג'ובס

073-7055666)02-02(_____________________________________________

 לחברה פיננסית 
בפתח תקווה דרוש/ה 

פקיד/ה מתחיל/ה 
להנה"ח למשרה מלאה 

קו"ח לפקס
03-920-5309)2-5(_____________________________________________

 דרוש נהג + רכב לחלוקת 
סחורה באזור רמת אביב ת"א 

בלילה 03:00-4:00 תנאים 
_____________________________________________)02-05(מצוינים! 051-5797730

 לארגון תורני ידוע 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה משרדית שקטה, 

הקלדות, תיוקים, ועוד. 3-4 
שעות ביום, לא נדרש נסיון, 36 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)02-02(_____________________________________________

 לרשת מרפאות עיניים 
בירושלים מזכיר/ה לזימון 

תורים במרפאות, ועוד. שעות 
נוחות, 45 ש"ח לשעה. קריירה 

072-22-222-62)02-02(_____________________________________________

 למשרד פרסום סמוך 
לבני ברק מזכיר/ה לניהול 

המשרד. משרת בוקר, א-ה 
9:00-14:00, שכר 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 
עדיפות מגיל 45 ומעלה. 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,

Outlook ועוד. ידע 
וניסיון בהנהלת חשבונות 

יתרון. שעות העבודה: 
משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושות עובדות ייצור 

בתנאים טובים
_____________________________________________)2-3ש(052-4734815

 "לספיק"- לימודי 
אנגלית סניף ב"ב 

מזכירה, רמת שפת אם 
לאחה"צ, תנאים מעולים 

+ בונוסים, יישומי 
מחשב, ראש גדול, יכולת 

מכירה ושכנוע קו"ח: 
info@speak-en.co.il)2-3ש(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות הבוקר בין 9:30 
ועד 15:30 לפרטים 

_____________________________________________)02-02(נוספים 052-7652801

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)02-05א(058-3239723

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מנה"ח מתחילה 

למשרד רו"ח ביד אליהו ל- 7.5 
שעות ביום ***מזכיר/ה לת"ת 
באלעד, 40 ש"ח לשעה. גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)02-02(_____________________________________________

 דרוש/ה איש/ת מכירות 
שטח מנוסה לתחום 

הקמעונאי באזור ירושלים 
13,000-15,000 ש"ח + רכב 

צמוד גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)02-02(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכיר לישיבה גבוהה ***מזכיר 

לישיבה חסידית ***מזכיר 
לת"ת ***מזכיר/ה לאולם 

אירועים 13:00-9:00. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)02-02(_____________________________________________

 בק. שדה התעופה 
לחברת ציוד רפואי דרושה 

פקידה נמרצת, תנאים 
טובים, קו"ח למייל: 

m.l@asyah.co.il)2-5ש(_____________________________________________

 למעון בבני ברק מטפלות 
למשרה מלאה / חלקית פלוס 

מענקים ובונוסים
054-5558835)02-03(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
מזכירה לשעות אחה"צ, 

תנאים מעולים + בונוסים טל': 
_____________________________________________)02-03ש(055-6684461

 נהג משלוחן לירקות בבני 
ברק, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)02-03ש(7:00 בערב 

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א לתינוקיה, מסורה 

ואחראית, 45 ש"ח לשעה דליה 
_____________________________________________)02-05א(052-2936204

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה 

לתינוקיה לפרטים:
_____________________________________________)02-03ל(052-7603242

 פקידה/מזכירה לחצי 
משרה, עבודה קבועה, 

רצינית ואחראית, תנאים 
טובים 052-6364614

metukia@gmail.com)02-03ש(_____________________________________________

 לחברה שמספקת 
מוצרי צריכה למשרדים 

איש/ת מכירות עם הרבה 
כוח רצון ומוטיבציה, 

תנאים + בונוסים
 052-6364614

metukia@gmail.com)02-03ש(_____________________________________________

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

לפרסום
בלוח

03-6162228



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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