


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



 טעים כמו קרלו
בטעם כדורי שוקולד?

 בא לי להתגלגל 
למקום טעים...

טעם שמעלה בי חיוך!
חדש מקרלו: מעדן חלב    

בטעם כדורי שוקולד
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

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

לראשונה בפתח תקוה: גני עירייה למגזר החרדי

"עם ישראל חי"

זוכרים ומנציחים את הרבנית שושנה שרעבי

תקדים: עיריית פתח תקווה פותחת גני ילדים לציבור החרדי • המשמעות: תחרות ישירה בגני העמותות

העיר פתח תקווה התייחדה עם קורבנות השואה, בתפילה, בסיפורי גבורה, ובהצגה מרגשת

ביום השנה לפטירתה, הוסר הלוט מהמרכז הקהילתי שנקרא על שמה: "שערי שושנה"

מאת: אלי כהן

תקדימי:  במהלך  יוצאת  תקווה  פתח  עיריית 
גני ילדים עירוניים לציבור החרדי. על פי הודעת 
העירייה, הגנים יעבירו תכני לימוד דומים לאלו 
המועברים כיום בגני העמותות ויעמדו בהכוונת 
במשרד  החרדי  האגף  ובפיקוח  העיר  רבני 

החינוך.
כשיהיו  מובהק,  יתרון  החדשים  לגנים 

העירוניות,  החינוך  מסגרות  לכל  זהה  במעמד 
ויזכו לתחזוקה שוטפת ולמבנים ראויים. הגנים 
ארוך  יום  מסגרות  שילוב  יאפשרו  החרדיים 
)צהרונים( אשר מותנות ברישום של 15 תלמידים 

לכל הפחות.
המהלך של העירייה צפוי להוות אתגר לרשת 
את  מובילה  שכיום  ישראל,  אגודת  של  הגנים 

חינוך ילדי הציבור החרדי בעיר.
צעד  במהלך  רואים  המקומית  התורה'  ב'דגל 
כוח  מוקד  כאשר  אותם,  לבודד  שנועד  נוסף 

מבחינת  מידיהם.  להישמט  עלול  משמעותי 
חינוך  להענקת  מתבקש  בצעד  מדובר  גרינברג, 
שוויוני לילדים חרדיים כמו אחיהם החילוניים, 

שנהנים מתקציב ומאחריות עירונית מלאים.
אנחנו  לתפקיד,  כניסתי  עם  שהבטחתי  "כפי 
עירייה  לגני  רישום  אלו  בימים  לקדם  זוכים 
גרינברג,  אומר  החרדי",  למגזר  מותאמים 
להורים  מלא  מענה  ייתנו  אשר  בגנים  "מדובר 
העובדה  לצד  לילדיהם  חרדי  חינוך  המבקשים 
כי מדובר במסגרות שיהיו מפוקחות באופן ישיר 

הגנים  בעזרת  כי  ספק  אין  העירייה.  ע"י  והדוק 
הללו יוכלו ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרות 
בראש שקט תוך ידיעה כי בכל עניין יהיה להם 

גם אוזן קשבת ברשות".
המגזרים  לכלל  כמו  החרדי  "למגזר  לדבריו, 
המרכיבים את הפסיפס הייחודי של פתח תקוה, 
מגיע לקבל את המקסימום מהרשות ואני שמח 

לקדם נושא חשוב זה גם בפתח תקוה".

מאת: אלי כהן

שרת  באולם  נערכה  השואה,  קדושי  לזכר  מרכזית  זיכרון  עצרת 
במעמד הרב הראשי לפתח תקוה הרב מיכה הלוי, ראש העיר רמי 
יו"ר המרכז להנצחת השואה משה פלדמר, חברי מועצת  גרינברג, 
העיר גילה בן נאים וצבי בליץ, הממונה על המועצה הדתית פלטיאל 

איזנטל ובהשתתפות ניצולי שואה, בני משפחותיהם ותושבי העיר.
שכטר  אהרון  מפי  רחמים'  מלא  'א-ל  בתפילת  נפתחה  העצרת 
ניצול שואה, הדלקת שישה נרות זיכרון ע"י ניצולי וניצולות שואה 
יעקב  יהודה,  המתגוררים בעיר: אהרון שכטר, בוריס כץ, אריה בן 
חשה  שלא  יבגניה  אמה  במקום  שהדליקה  גוייכמן  לנה  פליגמן, 

בטוב, וצבי פרידמן שריגש את הקהל כשאמר "עם ישראל חי".
לאחר הטקס הועלתה ההצגה "יוסף רקובר מדבר אל אלוקים" - 
תיאטרון הנפש, המתאר את סיפורו של אדם שאיבד את אשתו וששת 
ילדיו וכתב צוואה בגטו וורשה. כוכב ההצגה שמואל עצמון שיחק 

באופן אותנטי, עוצמתי ומרגש.
הטקס וההצגה סומנו בשפת הסימנים על ידי אביבה גר ואת שירת 
התקווה סימנו בני הנוער מקבוצת שפת הסימנים ממרכז הנוער גלים 
בניהולה של מיטל מימון. הדרכת הנוער בוצעה ע"י יהונתן שיוביץ 

ואמיר מרום.
הרצאתו  התקיימה  שפירא  אברהם  בבית  שבוע,  אותו  בהמשך 
של רפי דהן "אין לי ארץ אחרת" - תיעוד שמונה אנשי עדות מתוך 

מסעות לפולין.

מאת: אלי כהן

הרבנית  של  לפטירתה  השנה  יום  לציון 
טקס  השבוע  התקיים  ז"ל,  שרעבי  שושנה 
המרכז  מעל  הלוט  והסרת  הרבנית  להנצחת 
השוכן  שושנה",  "שערי   - תורני  הקהילתי 

ברחוב הנרייטה סאלד 44.
רמי  העיר  ראש  במעמד  התקיים  הטקס 
הגאון  תקווה  פתח  של  הראשי  רבה  גרינברג, 
תלמידות  משפחה,  בני  אטיאס,  בנימין  רבי 

ואורחים רבים.
המנוחה  של  בשבחה  דיברו  האורחים 
למען  רבות  ופעלה  חסד  מעשי  שעשתה 

הקהילה בכל העיר ובמיוחד בדרומה.

את  הכיר  אשר  גרינברג,  רמי  העיר  ראש 
המנוחה באופן אישי, סיפר: "הרבנית שושנה 
הדרום,  בשכונות  רבות  משפחות  חיזקה  ז"ל 
עודדה, סייעה ועשתה מעשי צדקה וחסד. כל 
עשייתה הייתה למען הזולת. הרבנית העבירה 
שיעורים וחיזקה את הצד התורני בקרב הנשים 
אחד  למען  תרמה  היא  ובמעשיה  והנערות, 
מהיסודות העיקריים המנחים את העם היהודי 

לאורך הדורות – ערבות הדדית".
שיעור  התקיים  הלוט  הסרת  טקס  לאחר 
הרצאה  והתקיימה  תלמידותיה,  מפי  לזכרה 
מעצימה ע"י מיכל לשם "אני המנצח". האירוע 
תורניים.  ותרבות  לחינוך  האגף  ע"י  אורגן 

מנחה הערב היה ינון פרסיק.

מאת: אלי כהן

ההצלה  כוחות  הוקפצו  האוויר,  מזג  סערת  בתוך 
והחירום בפתח תקווה בעקבות דיווח על אדם שטבע. 

לאחר זמן מה התברר כי מדובר בדיווח שווא.
לשעה  סמוך  שני,  ביום  התקבל  המלחיץ  הדיווח 
הנחל  הדיווח, אדם טבע בערוץ  פי  על  בבוקר.   10:30
הרב  רחוב  )מאחורי   471 לכביש  גנים  הדר  בין שכונת 

משורר(.
כוחות הצלה רבים בהם מתנדבי מד"א - הצלה פתח 
והחלו  חמקום  הוזעקו  ומשטרה  כיבוי  כוחות  תקווה, 

בביצוע סריקות בערוץ הנחל.
לאחר כשעה של סריקות, התברר כי מדובר בקריאת 
שווא - על ידי נער כבן 16 שחמד לצון, ונלקח לחקירה 

בתחנת המשטרה.

כוחות ההצלה 
הוקפצו, ואז התברר: 

נער חמד לצון
בשיאה של הסערה החורפית, סרקו כוחות 

הצלה ערוץ נחל, מחשש לאדם שטבע • 
לאחר שעה התברר כי מדובר בדיווח שגוי

צילום: דוברות הצלה פתח תקווה

צילום: לשכת הדובר



נתיבות משה
ביה"ס

 תורני מדעי לבנים

בס"ד

413187b@chatz.org.il ביה"ס נתיבות משה  רח’ איכילוב 21 פתח תקוה
אגף בנים 03-9305759 הרב מאיר טננבוים - מנהל 054-8484814

הסעות מרחבי העירבפיקוח משרד החינוך                   

ההרשמה במשרדי ביה"ס

הנתיב להצלחה שלך

רמה לימודית גבוהה

לימודי ליב"ה מלאים

חינוך למצוינות וכבוד הדדי

עיצוב אישיות לערכים ומידות

יום לימודים ארוך

מגוון פעילויות רחב ומאתגר

אפשרות לצהרון

ההרשמה בעיצומה!
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נערכים לבר המצווה גרינברג למרדכי: 
"מילאת תפקידך 

במסירות נפש"

לפנות בוקר: 4 נפגעים בשריפה מאת: אלי כהן

מרדכי  ברק  סנ"צ  עם  נפגש  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
מפקד משטרת פתח תקוה אשר קודם לדרגת נציב משנה 
ייפרד מתפקידו במשטרת  ולתפקיד עוזר מפכ"ל, ובקרוב 

פתח תקוה. 
ותושביה  העיר  לביטחון  תרומתו  על  לו  הודה  גרינברג 

וכן על שיתוף הפעולה לאורך תקופת עבודתו. 
"בשמי ובשם תושבי העיר פתח תקוה אני רוצה להודות 
למען  פשרות  ללא  מקצועית,  עשייה  של  שנים  על  לך 

ביטחון העיר ותושביה", אמר לו ראש העיר. 
ורצון  שליחות  מתוך  נפש,  במסירות  תפקידך  "מילאת 
הוכל  המורכבות  המשימות  בין  לשלב  והיטבת  טוב, 
ברגישות ובאנושיות רבה. תחנת משטרת פתח תקוה תחת 
פיקודך הפכה להיות תחנה מובילה, דוגמא וסמל לאחרות. 

אני מאחל לך הצלחה רבה בהמשך" . 
ועל  החמות  המילים  על  לגרינברג  הודה  מרדכי  סנ"צ 

שיתוף הפעולה והעשייה המשותפת למען העיר.

מאת: אלי כהן
בר  פרויקט  פתיחה  כנס  התקיים  השבוע 
מצווה עירוני לנערי יוצאי העדה האתיופית 

בו השתתפו הורים ונערים רבים.
השנתי  העירוני  המצווה  בר  פרויקט 
במינהל  לדרך  יצא  אתיופיה  יוצאי  לנערי 
החינוך - אגף חינוך יסודי- המחלקה לזהות 

יהודית וקליטת עולי אתיופיה.
כמסורת רבת שנים, התכנסו באודיטוריום 
תיכון ברנר הורים רבים ונערי בר המצווה, 

שהגיעו על אף מזג האוויר הסוער.
המצווה  ובני  ההורים  נחשפו  בכנס 

חצי  למשך  העשירה  השבועית  לתוכנית 
וקבלת  לקראת  נערים  את  שתכין  שנה 
המערבי  בכותל  לתורה  והעלייה  התפילין 

בקיץ.
זו השנה ה-12 בה הפרויקט שיוצא לפועל 
מחלקה  מנהל  תמנו,  ישעיהו  של  בניהולו 
אתיופיה  יוצאי  וקליטת  יהודית  לזהות 
יסודי, בשיתוף  חינוך  במנהל החינוך, אגף 
הרב  שבראשות  העיר  שבמרכז  אור  כולל 
אריה יהודה אנגלמן והמדריכים המצטיינים 
של הקרן למורשת הכותל בהדרכתו של בני 

שטראוס.
הצלחה  איחל  גרינברג  רמי  העיר  ראש 

וישעיהו  הנערים  לכל  משמעותית  וחוויה 
שמתמסרים  השותפים  כל  את  שיבח  תמנו 
למען הצלחת התוכנית ועמד על החשיבות 
יוצאי  ילד  לכל  הזדמנות  במתן  הגדולה 
זאת  ולחוות  מצווה  הבר  את  לחוג  העדה 

בצורה משמעותית וערכית.

מאת: אלי כהן

מתנדבי מד"א - 'הצלה פתח תקווה' 
לשעה  בסמוך  רביעי  ביום  הוזעקו 
05:30 לפנות בוקר לרחוב חובבי ציון 
בבניין  דליקה שפרצה  על  דיווח  עקב 

מגורים עם חשש ללכודים.
פראמדיקים  עם  יחד  החובשים 
ל  ראשוני  טיפול  העניקו  מד"א  של 
ידי  על  מהבניין  שחולצו  נפגעים   4  -
החולים  לבתי  פונו  והם  האש,  לוחמי 
כשמצבו של נפגע אחד כבן 25 מוגדר 
בינוני כתוצאה מכוויות ושאיפת עשן, 

נשים,  50 ושתי  גבר כבן  נוספים,  ו-3 
שסובלים משאיפת עשן במצב קל .

פתח  הצלה   - מד"א  של  החובשים 
תקווה אראל פינץ' ודוד ישראל סיפרו: 
שפרצה  גדולה  בדליקה  "מדובר 
כך  ובעקבות  בבניין  דירות  במספר 
ובבניין  בדירות  התפשט  רב  עשן 
עצמו. לוחמי האש חילצו אלינו מספר 
נפגעים שסובלים   4 דיירים, שמתוכם 
להמשך  פונו  עשן  ושאיפת  מכוויות 

טיפול בבית החולים".

צילום: לשכת דובר העירייה

צילום: דוברות הצלה פתח תקווה

 צילום: דוברות העירייה

אל תפספסו 
את הרכבת 

מספר המקומות 
מוגבל

בואו 
להתרשם 
ולהרשם

החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א

כי בחינוך לא מתפשרים!
03-9349807 | 03-9307280

רכבת החינוך יוצאת לשנה חדשה
תינוקיה

לגלאי 4 חודשים
ועד שנה וחודש

גני ילדים
לגילאי

1.2-2 | 2-2.8

גן ילדים 
תת חובה וטרום חובה

גילאי 

3-4 | 4-5
המובילים בחינוך!

אחד עשר 
חודשי לימוד

קיטנות
בכל החופשות

המחירים
הכי זולים

צהרון
עד 17:00



ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



כ"ז טבת תש"פ 824/1/20 בפתח-תקוה

מאת: מנחם הירשמן

צילומים: דוברות הכנס
שבתל  מנורה  בהיכל  שנערך  אדיר  במעמד 
הש"ס  סיום  את  משתתפים  רבבות  חגגו  אביב 
במחזור הי"ג של הדף היומי. החל משעות אחר 
לעבר  לזרום  אלפים  החלו  המוקדמות  הצהריים 
שכונת יד אליהו בתל אביב, לצד עשרות מוקדי 
אילת  ועד  ובעולם מקריית שמונה  שידור בארץ 
מרוסיה ועד לונדון. האולם המקומי, היכל מנורה 
שגרה  בימי  כאלו.  למחזות  רגיל  אינו  מבטחים, 
בגדי  לבושים  אוהדים  היציעים  את  ממלאים 

צבעונים שמריעים לתרבות חולין.
הפעם נראו מחזות אחרים לגמרי. קהל המונים 
ירושלים,  ברק,  מבני  שהגיע  תורה  בני  של 
מודיעין עילית, אלעד ושאר ערי הארץ, מילא את 
הרחובות והסמטאות הסמוכים של השכונה התל 

אביבית השקטה. 
נפתחו  הצהריים  אחר  חמש  השעה  לקראת 
השערים ובסדר מופתי נכנסו האלפים אל ההיכל 
הסביר  מקלב  אורי  ח"כ  לפה.  מפה  שהתמלא 
כי  המעמד  את  שסיקרו  הרבים  התקשורת  לכלי 
את  מייקרים  אנחנו  ההתחלה,  זה  העיקר  "פה 
נקודות  בעשרות  ריק  אחד  מקום  אין  התורה, 
כולם  יום,  כל  רואים  שלא  דברים  אלו  בארץ, 

מתחברים לשמחת התורה".
מרנן  זכה בהשתתפותם של  המעמד המרומם 
ורבנן גדולי התורה חברי מועצות גדולי התורה, 
באיאן  מבעלזא,  והאדמו"רים  הישיבות  ראשי 
ומודז'יץ, שהאצילו מהודם וזיוום על ההתכנסות 
ישראל  אלפי  לצד  שמים  שם  לקידוש  האדירה 
לומדי ומסיימי הש"ס בסדר ה'דף היומי' במחזור 
של  לליגיונו  שהצטרפו  הש"ס  ומתחילי  ה-י"ג 

מלך במחזור ה-י"ד.
ישראל,  לגדולי  העצום  הכבוד  היה  ניכר 
השמחה המתפרצת והשמירה על הסדר הציבורי 
כיאות לבני תורה. המכלול הזה מגדיר את סיום 
של  היסטורי  כאירוע  והמרכזי  המאוחד  הש"ס 

פעם בדור שייצרב לעד בלב המשתתפים. 
מפי  תהילים  פרקי  באמירת  נפתח  המעמד 
הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין רבה של רמת 
אלחנן, והציבור חזר אחריו פסוק בפסוק, ולאחר 
המאורע  לכבוד  ברכה  דברי  השמיע  אף  מכן 
בדברי  והוסיף  התורה  לימוד  בחיזוק  הכביר 
חיזוק בנושא קדושת השבת וחיזוקה זה לעומת 
והפעילו  גדר  פורצי  גברו  לאחרונה  כאשר  זה, 

שכלל  בברכה  וסיים  בשבת,  ציבורית  תחבורה 
ישראל יחזור.

האדמו"ר  כ"ק  של  מפיו  נשמעו  ברכה  דברי 
מבעלזא ובין דבריו הנוקבים אמר כי "בדורנו אנו 
רואים במוחש, איך שהשועל פועל בכל כוחו כדי 
להוציא הדגים מן הים, ביודעו כי העצה היחידה 
להתגבר כנגד היצר הרע, היא על ידי עסק התורה 
דווקא, וכמבואר בגמרא "בראתי יצר הרע בראתי 
השמחה  גדלה  כמה  עד  ולכן  תבלין".  תורה  לו 
יהודים  ורבבות  אלפים  רואים  כאשר  היום, 
הש"ס  את  ומסיימים  יום  בכל  בתורה  שעוסקים 

ומתחילים פעם נוספת בעזרת השם יתברך".
ברכת  קודש  בחרדת  נשמעה  המעמד  במרכז 
להמוני  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
המסיימים. את מכתבו הנדיר הביא בפני ההמונים 

בנו חביבו  מורנו הגרי"ש קנייבסקי. 
עורר  אדלשטיין  הגרי"ג  פוניבז'  ישיבת  ראש 
במשא המרכזי על חשיבות ניצול הזמן. "כל אחד 
יכול לסיים את הש"ס, בלי מאמץ מיוחד, רק עם 

ניצול הזמן שמתבזבז", אמר ראש הישיבה. 
"הרבה זמן מתבזבז על סקרנות, קוראים עיתון 
נוגע  זה  מה  אבל  בעיתון,  כתוב  מה  מעניין  וזה 
לי? מה שנעשה בעולם, מה זה שייך לי? זה לא 
נוגע למעשה בכלל, אבל יש סקרנות. אדם הולך 
ברחוב והוא רואה מודעה. זה לא שייך לו בכלל, 
אבל יש ביטול זמן מתוך סקרנות, ואת הזמן הזה 
אפשר לנצל לעסק התורה, ובצורה כזאת אפשר 

לגמור ש"ס". 
צעירים  "יש  קודשו,  בדברי  הוסיף  הגרי"ג 
כדי  מתח.  ובלי  מאמץ  הרבה  בלי  ש"ס  שגמרו 
לדעת ש"ס צריך גם לחזור, אבל לסיים ש"ס זה 
אחרי  הש"ס:  את  לדעת  גם  וצריכים  מאד.  קל 
אז  פעם,  ועוד  פעם  חוזרים  אם  שמסיימים, 

יודעים וזוכרים".
הגר"נ דרעי כובד להביא את ברכתו של נשיא 
שלום  חכם  הגדול  הגאון  התורה  חכמי  מועצת 

ממנו  שנבצר  יוסף',  'פורת  ישיבת  ראש  כהן, 
להגיע אישית למעמד ושלח את ברכתו. במכתבו 
חכם שלום כהן, "מאוד חפצתי להשתתף עמכם 
אסתייעא  ולא  התורה  בשמחת  ממש  בפועל 
מילתא. והנני שמח עמכם מריחוק המקום וקירוב 
הלב ומברך אתכם בברכת כהנים באהבה: שתזכו 
אחרים,  וספרים  מסכתות  עוד  ולסיים  להתחיל 

מתוך הרחבת הדעת ונהורא מעליא".
בהמשך התקיים מעמד הפתיחה בסדר הלימוד 
במחזור החדש, על-ידי ראש ישיבת רשב"י הגאון 
לימוד  והתחלת  ברגמן.  צבי  מאיר  רבי  הגדול 
ארגון  ביוזמת  ישראל  גדולי  כתקנת  זרעים  סדר 
האדמו"ר  כ"ק  על-ידי  היומי',  הדף  'מאורות 

ממודז'יץ.
עוד קודם שעת פתיחת האירוע כבר התרוקנה 
המשטרה  קציני  כאשר  לאולם,  שמחוץ  הרחבה 
שיצא  הדייקני  מהארגון  התפעלות  מביעים 
קצר.  זמנים  ובלוח  ספורים  ימים  בתוך  לפועל 
עם  יחד  הכניסות  את  שאבטחו  סדרנים  מאות 
על  בקפדנות  עמדו  ישראל  משטרת  שוטרי 
ההוראות שקיבלו ואפשרו את ההפקה המרשימה 

וההיסטורית. 
כולו  הקהל  נעמד  בערב  שבע  השעה  לקראת 
ובני  אברכים  כאשר  עם,  ברוב  ערבית  לתפילת 
שמונה  לתפילת  היציעים  על  נעמדים  ישיבה 

עשרה בקול דממה דקה. 
שנים  כי  בהתפעלות  סיפרו  האולם  מנהלי 
רבות לא ראו מעמד מרגש שכזה, אלפי תלמידי 

ישיבות ואברכים שמחים לכבודה של תורה.
רגע השיא של המעמד היה כניסתם של גדולי 
ישראל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 
ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין 
וכן כניסתו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא, שבאופן 
מזג  למרות  מירושלים  עצמו  את  הטריח  חריג 
מכל  ישראל  גדולי  לצד  אלו  הסוער.  האוויר 
החוגים והעדות פיארו את שולחן המזרח הענק 

אליו היו נשואות עיני הכל. 
הרגליו  על  הקהל  נעמד  ארוכה  שעה  במשך 
ושר לגדולי הדור. "לאורו ניסע ונלך, צהלי ורוני 
ההיכל  כתלי  את  בקעה  השירה  ציון".  יושבת 
הראשונה.  העברית  העיר  בסמטאות  והתגלגלה 
הזעקה  לקול  נעו  תורה  בבני  היציעים העמוסים 

המתפרצת מן הלב.  
לקראת סיום המעמד המרטיט והמרגש נאמרה 
רחמים'  מלא  'ק-ל  תפילת  רבה  בהתרגשות 
לטובת נשמתו של הוגה רעיון ה'דף היומי' מרן 
וריש  לובלין  של  רבה  זצוק"ל  שפירא  הגר"מ 
של  נשמתם  ולעילוי  לובלין,  דחכמי  מתיבתא 
ששת מיליון הקדושים הי"ד מאחינו בני ישראל 
שהועלו על מוקד קידוש השם בשואה האיומה, 
ונשמותיהם של רבבות לומדי ה'דף היומי' אשר 
הלכו לעולמם מאז הוחל בסדר לימוד סדר ה'דף 

היומי' בראש השנה תרפ"ד.
דובר המעמד יהודה מנדלוביץ אמר כי "מחזה 
כזה של עשרות אלפי אנשים לומדי הדף היומי 
אינו דבר של מה בכך.  שמחים בשמחת התורה 
לצד  והחוגים  העדות  כל  הארץ  מכל  התאספו 
לשמוח  ובעולם  בארץ  שידור  מוקדי  עשרות 
בשמחת התורה, ואין ספק שמעמד זה יחרט על 

ליבם של כולם שנים רבות". 
הזמר  גדולי  הופקדו  המוזיקלי  החלק  על 
זאנוויל  סמט,  אהרל'ה  דוד,  בן  מרדכי  החסידי 
המורכבת  סוד  שיח  מקהלת  חברי  לצד  וינברגר 
לראשונה  שהופיעו  מיוחדים  צרכים  מבעלי 
הניצוח  תחת  כולם  את  וריגשו  עצום  קהל  מול 

המוזיקאלי של יהודה גלילי. 
החוגגים  המוני  פרצו  המעמד  סיום  לקראת 
ורבים  הגדולה,  לרגל השמחה  וריקודים  בשירה 
מהם קיבלו על עצמם להצטרף לצבא לומדי הדף 
התרוממות  של  מיוחדת  תחושה  מתוך  היומי, 

הרוח.

נגיל ונשיש בזאת התורה
רבבות יהודים גדשו את היכל 'מנורה' בחגיגת "סיום הש"ס" המרכזית בארה"ק, בראשות גדולי ישראל, 

שנעלה את שורת המעמדים לכבוד גומרה של תורה • במרכז המעמד נשמעה בחרדת קודש ברכת מרן שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי שהובאה בפני ההמונים ע"י בנו חביבו  מורנו הגרי"ש קנייבסקי

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין במעמדהגרב"ד פוברסקי נושא דברים, לצדו האדמו"ר מבאיאןמורנו הגרי"ש קנייבסקי מקריא את ברכת אביו מרן הגר"ח קנייבסקי

קהל הרבבה שגדש את ההיכל ביד אליהו הגרי"ז זילברשטיין

חלק מהקהל במעמד

המקהלה והתזמורת



שומרי כשרות נהנים ממהפכה 
בנופש כשר בחו"ל

מי שמובילה כבר שנים את מהפכת 
הנופש הכשר בחו"ל היא חברת 

הותיקה,  תיירות  שינפלד 
בחופשות  שמתמחה 

כבר  כשרות 
מ-30  למעלה 

שינפלד  שנה. 
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הולכים  תיירות 
הגדול  המלון  על 

 – ביוון  והיוקרתי 
זהו  רודוס.  שרתון 

של  ברמה  יוקרתי  ריזורט 
שהוכשר  דה-לוקס  כוכבים   5

והותאם על ידי חברת שינפלד לנופש 
שרתון  לרשת  ששייך  המלון  דתי. 
העולמית נבחר מתוך עשרות מלונות 
המעולים.  יתרונותיו  בגלל  בחו"ל, 
גדולים  ציבוריים  שטחים  יש  במלון 
והוא  האורחים,  להנאת  ומרווחים 
המאפשר  דבר  הבירה  לעיר  קרוב 
בנסיעה קצרה לצאת ולטייל ולראות 

מקומות מדהימים ביוון.
 

אין תחליף לחברת נופש 
ותיקה עם ניסיון 

מי שהכשרות בפסח חשובה לו ראוי 
תיירות  חברת  על  ורק  אך  שיסמוך 
שכבר  תיירות,  שינפלד  כמו  מנוסה 
הענף  את  מובילה  שנה  מ-30  יותר 
דורשות  לפסח  ההכנות  קדימה. 
וזהו  מורכבים,  ולוגיסטיקה  ניהול 
טרם  רבים  חודשים  שמתחיל  תהליך 
יש  צוות.  אנשי  המון  שדורש  החג 
מ-7  לפסח  כשר  מזון  להטיס  צורך  
מדינות: ישראל, צרפת, אנגליה, פולין, 
צוות  להביא  וגרמניה.  ארה"ב  יוון, 
להכשיר  אוכל,  חדרי  שיכשיר  מיוחד 
מטבחים, לארגן את כל המלון שיוכל 
כך  מהארץ.  נופשים  מאות  לאכלס 
לאורחים  מאפשרים  אנו  למעשה 
נופש  לחגוג  כשרות  שומרי  יהודים 
כשר בחו"ל בפסח ולהרגיש בני חורין. 

חופשת יוקרה שנותנת 
תמורה נכונה לכסף

כשר  פסח  נופש  מספקים  שינפלד 
חוויה  בשילוב  ויוקרתי  אקסקלוסיבי 
 30 של  צוות  מטיסים  הם  קולינרית. 
שף  ראשי,  שף   - פרסים  זוכי  שפים 
ארוחת  שף  סלטים,  שף  חם,  מטבח 
שף  יהודיים,  מאכלים  שף  בוקר, 
קונדיטור פרווה, שף קונדיטור חלבי 
ושף קינוחים. הם עובדים כל הפסח 
מטבח  עובדי  מ-100  למעלה  עם 
במלון שרתון רודוס, ומכינים תפריט 
לפסח.  כשר  ומלהיב  מסעיר  אוכל 
גם  נהנים  לקוחותינו  חבילה  באותה 
מהופעות של אמנים גדולים ומוכרים 
והחזן  דביר  ישי לפידות, עמירן  כמו 
גם  תהיה  אדלר,  חיים  העולמי 
עמית  הפופולרי  הפרשן  של  הרצאה 
ילדים,  עם  סגל, הפעלות למשפחות 

אפשרות לטיולים ביוון ועוד. 

לספק ללקוח חופשה 
מושלמת זו אחריות גדולה

מי שחולם לטוס בפסח לחו"ל ולקבל 
לא  בוודאי  מושלמת,  כשרה  חופשה 
רוצה "להמר" ולא מוכן להתפשר על 
פחות מהטוב ביותר. שינפלד עושים 
פסח במלון אחד ולא במספר מקומות 
– מה שמאפשר למנהלי החברה להיות 
עצמו  במלון  האורחים  עם  נוכחים 
לאורך החופשה,  לבדוק ולעמוד על 
יתקתק  שהכל  לדאוג  מקרוב,  הכל 
כמו שעון, שהארוחות תוגשנה בזמן, 
ומרומם  חווייתי  יהיה  הסדר  שליל 
רוח, שהחדרים יהיו נקיים ומסודרים, 
ללא  יעבדו  המלון  שירותי  שכל 
לשביעות  יהיו  שהפעילויות  תקלות, 
רצונם של האורחים, ובקיצור שינפלד 
עושים הכל כדי שתהיה לכם חופשת 
פסח כשרה יוקרתית שנותנת תמורה 

מלאה לכספכם.

הרבה ישראלים 
שמחפשים 

היום נופש כשר 
ויוקרתי ברמה 
גבוהה בחו"ל 
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לפסח 
!!!2020

 03-618-9999

03-618-9999 
www.shainfeld.com

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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ק

קול קורא לחברי האגודה של הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל 
אגודה עות'מאנית ו/או לכל מי שיש לו עניין בכך להגיש הערות בקשר 
לטיוטת התקנון החדש לקראת שינוי הסטטוס המשפטי מאגודה לעמותה

המנהלים המיוחדים של הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל )להלן: "האגודה"( מפרסמים בזאת קול קורא   .1
לטיוטת התקנון החדש שיאושר במסגרת ההליכים  עניין באגודה להעיר הערות  לו  מי שיש  לכל  או  לחברי האגודה 

לשינוי הסטטוס המשפטי מאגודה לעמותה.
נוטוביץ(,  וינברג  עירית  )כב' השופטת  ע"י בית המשפט המחוזי מרכז  זמני לאגודה  פירוק  צו  ניתן  ביום 25.07.2018   .2

והח"מ מונו כמנהלים מיוחדים לאגודה ולגופים הקשורים אליה.
בהתאם לצו, בין היתר, נקבע כי במסגרת הליך הפירוק הזמני, המנהלים המיוחדים יפעלו להפיכת האגודה העותומאנית   

לעמותה.
ביצוע  לקראת  המיוחדים  המנהלים  עומדים  המשפט,  בית  כב'  להוראות  ובהתאם  שונים,  הליכים  השלמת  לאחר   .3

הרישום בפועל של האגודה, כעמותה.
המנהלים המיוחדים ניסחו תקנון באישור רשם העמותות, אשר יוגש לרישום במסגרת הליך רישום העמותה ואשר   .4
ישמש את העמותה ואת חבריה לאחר הקמתה. חברי העמותה ומוסדותיה יהיו כפופים להוראות התקנון והוראות כל 

דין, ויפעלו על פיהם, לרבות חברים חדשים אשר יתקבלו כחברים בעמותה במסגרת הליכי קליטת חברים חדשים.
נוסח טיוטת התקנון, אשר תואם כאמור עם רשם העמותות, הינו ככל האפשר על בסיס הנוסח ההיסטורי של תקנון   

האגודה, כולל התאמות נדרשות, וכן על בסיס הנוסח הכללי של תקנון מצוי סטנדרטי על פי חוק העמותות.
אין בקול קורא זה כדי התחייבות לקבל את ההערות ו/או ההסתייגויות שיוגשו למנהלים המיוחדים, או איזו מהן, או   .5

כדי לגרוע משיקול הדעת ו/או הסמכויות של רשם העמותות ו/או המנהלים המיוחדים ו/או בית המשפט.
כל המעוניין לקבל את נוסח התקנון ו/או להעיר הערות ו/או הארות ו/או בקשות ענייניות, מתבקש לפנות למשרדי   .6
המנהלים המיוחדים לכתובת מייל בלבד, ולהגיש את הערותיו כאמור עד ליום 15.2.2020. יש לפנות לאחת מכתובות 

.lebel@lebel-law.co.il ,shaul@kotler-law.co.il ,dikla@kotler-law.co.il :המייל הבאות
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שברו ימינה

המירוץ לדיוני החסינות

מאת: ישראל פריי

רגע סגירת הרשימות בכנסת לא תאם במאומה 
ובגידה  מעברים  לחצים,  עריקות,  הציפיות.  את 
להקמת  הימין  גוש  את  הובילו  גדולה,  אחת 
מפלגת 'ימינה', שהותירה מאחור את איתמר בן 
כי דרכו  גביר, שרק שעות קודם לכן היה בטוח 

לכנסת הבאה נסללה.
היהודי,  הבית  יו"ר  פרץ,  רפי  קלה:  תזכורת 
איתו  וסיכם  גביר  בן  איתמר  עם  ברית  כרת 
את  לדחוק  ניסה  ובכך  משותפת,  ריצה  על 
ניהל מגעים עם בנט  בצלאל סמוטריץ', שמצדו 
 – התכנית  פי  על  לעבוד  היה  אמור  הכל  ושקד. 
עדות  מילה',  זו  'מילה  מהכנסת  מצייץ  כשפרץ 
נתניהו  נכנס  שאז  אלא   – גביר  לבן  למחויבותו 
כולל  פרץ,  על  לחצים  מכבש  והפעיל  לתמונה 
בו  מחזיק  שהוא  השר  תפקיד  בלקיחת  איומים 
וכולל אזעקת זקן רבני הציונות דתית הרב חיים 

דוקרמן.
במעברה  היה  ההתנגדות  את  ששבר  המהלך 
של הח"כית לשעבר עידית סילמן ל'ימין החדש', 
ובכך נותר פרץ לבדו. בראשות הרשימה החדשה 
יעמוד נפתלי בנט, אך המנצח הגדול הוא בצלאל 
סמוטריץ' שהצליח לגבור על פרץ, כולל פירוק 
המנגנון המפלגתי שלו עד דק. למעשה, פרץ הוא 
הח"כ היחיד שמכהן מטעם 'הבית היהודי'. מוטי 
יוגב, שנבחר באופן דמוקרטי במוסדות המפלגה, 

נדחק אל מחוץ לעשירייה הראשונה.
ניסו הוציאו הודעות שביקרו  נתניהו  בסביבת 
הוא  כי  נטען  נגדו  סמוטריץ',  את  וגם  בנט  את 
זכה  פרץ  השמאל.  עם  ...ללכת  ובכן  עלול, 
 – שהביא  החדשה  והנציגה  כשהוא  לחיזוקים, 

העיתונאית שרה בק – זכו לפגישת מחמאות עם 
לפרץ  הבטיח  נתניהו  פרסומים,  פי  על  נתניהו. 
ללא   – הבאה  בממשלה  לשר  שלו  אישי  מינוי 
קשר לתוצאה הפוליטית – זאת כמחווה לבגרות 

שהפגין.
ברגע האחרון, נאלץ בן גביר ליטול במהירות 
טפסי התמודדות והגיש את רשימתו ליו"ר ועדת 
הבחירות. הוא כינס מסיבת עיתונאים – הראשונה 
מתוך סדרת מסיבות עיתונאים שתוזמנו בכישרון 
הביע  בה   – פתיחת מהדורות החדשות  לעת  רב 
במילים נמרצות את בגידתו של רפי פרץ בהסכם 
התכנסה  השבוע  בהמשך  ביניהם.  שנחתם 
ריצה  והוכריעה בעד  יהודית"  "מזכירות עוצמה 
נתניהו להסיר את  עד הסוף, חרף הלחצים מצד 

התמודדותם.
למקרה שתהיתם, רפי פרץ הסביר ארוכות כי 
ההפרה הבוטה של ההסכם הייתה בשל האחריות 
לארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל והציונות 

הדתית.

מכחול לבן לליכוד

ח"כ גדי יברקן תרם משמעותית לעניין הפוחת 
רשימת  איש  יברקן,  הרשימות.  בסגירת  והולך 
תל"ם ב'כחול לבן', ערק לשורות 'הליכוד', זאת 
לבן',  'כחול  בתוך  שדרוג  לקבל  שדרש  לאחר 
מקרב  מנדטים  בהבאת  מכרעת  לתרומה  בטענה 
נכנס  משסורב,  אתיופיה.  עדת  יוצאי  קהילת 
על  וסגר  'הליכוד'  אנשי  עם  צפופים  למגעים 

המקום ה-20 ברשימה.
במקומו  לבן'  'כחול  לרשימת  שנכנס  מי 
כחלק  וונש.  קוטלר  מיכל  עו"ד  היא  יברקן  של 
ממהלך העריקה נאלץ יברקן להתפטר מהכנסת, 
הרצנו.  להב  יוראי  לשעבר  ח"כ  נכנס  ובמקומו 
העדיף  להחלפה,  הראשון  המועמד  רול,  עידן 
לוותר על חודש וחצי בכנסת ולהישאר בעבודתו 

בחברת הייטק.

קורצים לימין

ולאור תחושת המיאוס בקרב הציונות הדתית, 
לפנות  אסטרטגית  החלטה  לבן'  ב'כחול  קיבלו 
למצביעי הימין ולהציע להם אלטרנטיבה ראויה. 
משרד  הובלטו,  ברשימה  הימניים  הח"כים 
פרסום מגזרי גויס, סרטון ראשון – הכולל תיעוד 
ערב  היהודי'  'הבית  בכינוס  שפרצה  מהאלימות 
הגשת הרשימות – פורסם, המטרה סומנה והדרך 
לביצוע קצרה. ב'כחול לבן' מניחים שהמצביעים 
קולם מקרב המרכז-שמאל  נתנו להם את  שכבר 

הקרובה,  הבחירות  למערכת  גם  איתם  יישאר 
וכל שנותר להם הוא לחתוך ימינה ולהביא עוד 

מנדטים מהימין הרך.
הבחירות  ערב  נתניהו  שהריץ  ה'ספין' 
האחרונות על סיפוח בקעת הירדן, הצליח להפוך 
לכותרות משמעותיות, זאת לאחר שבני גנץ ובוגי 
ממשלה  כי  והכריזו  בבקעה  לסיור  יצאו  יעלון 
בראשותם תפעל גם היא לסיפוח. ההבדלים בינם 
סיפוח  על  מדברים  הם   – ברורים  נתניהו  לבין 
אך   – סיכויים   0 כלומר  בינלאומית,  בהסכמה 
השמאל,  מפלגות  מכל  גם  צולבת  אש  ספגו  הם 
שזעמו על ההצהרה, וגם ממצד נתניהו, שהציע 
על  מיידית  ולהצביע  הכפפה  את  להרים  להם 

סיפוח, עוד לפני הבחירות.

אחוות מיעוטים

מטעם  הגיש  סופר  אופיר  ח"כ  כך,  ובתוך 
את  לפסול  הבחירות,  לוועדת  בקשה  הליכוד 
לכנסת,  מהתמודדות  )בל"ד(  יזבק  היבא  ח"כית 
'שהידים',  המהללים  פוסטים  שיתוף  בשל  זאת 
'כחול  הצטרפה  כאן  גם  ישראלים.  רוצחי  בהם 
בעד  תצביע  כי  והודיעה  הימין  למחנה  לבן' 
הפסילה. ברשימת השמאל המאוחדת )העבודה-

ובעוד  הצבעה,  חופש  על  הודיעו  גשר-מרצ( 
נציגי  הפסילה,  לבקשת  יצטרפו  העבודה  נציגי 
יהדות  היא,  אף  תתמוך  ש"ס  נגד.  יצביעו  מרצ 
התורה צפויה להיעדר מהדיון, זאת בשל "אחוות 
מיעוטים" נושנה וחשש מתקדים שפסילת נציגי 
ההחלטה  נגדם.  בעתיד  לפעול  עלולה  מיעוט 

עדיין עשויה להשתנות.

מאת: ישראל פריי

שעון החול של ראש הממשלה בנימין נתניהו 
לדון  מהכנסת  שביקש  לאחר  ואוזל.  הולך 
בחסינותו ופעל בכל דרך למנוע את הדיון, נותר 
האחרונה  החומה  אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
את  לבלום  נתניהו  של  לטעמו  הייתה  שאמורה 
דיוני החסינות, אך החומה התמוססה. אדלשטיין 
ביום  הכנסת  מליאת  את  יכנס  הוא  כי  הודיע 
וזאת  נתניהו,  חסינותו של  לדיון בהסרת  שלישי 

כפי שמחייב תקנון הכנסת.
אך  זעמו,  את  הביע  לא  נתניהו  רשמי,  באופן 
רפש  להטיח  מיהרו  ו"סביבתו"  משפחתו  בני 
פי  על  אישיות.  השתלחויות  כולל  באדלשטיין, 
נופל  אדלשטיין  כיצד  לראות  "עצוב  הגורמים, 
ידיו  במו  מאפשר  הוא  השמאל,  של  למלכודת 

בחירות  בזמן  פוליטי  לקרקס  הכנסת  את  להפוך 
השמאל  לתחבולות  ידו  את  נותן  שהוא  בכך 
את  לנטרל  כדי  רק  בכנסת  להשתמש  שמנסה 
נתניהו". נתניהו הבן, יאיר, האשים את חמיו של 

אדלשטיין בדברים חמורים, ולאחר מכן מחק.
רצון  שבעי  להיות  מתקשים  לבן'  ב'כחול 
מהתנהלות אדלשטיין, במה שנראה כמו מריחת 
הבקשה,  לאחר  כשבועיים  המליאה  )כינוס  זמן 
את  לממש  מתכוונים  לא  אך  לו"ז(,  בתירוצי 
ראשי  פי  על  אדלשטיין.  את  להחליף  איומיהם 
המפלגה, הם ינהלו דיון "מקצועי והוגן" בעניין 

החסינות.
בליכוד נרשמים חילוקי דעות הכיצד להתייחס 
זוהר  מיקי  ח"כ  בעוד  בכנסת.  החסינות  לדיון 
"להוכיח"  כדי  הדיון,  את  כליל  להחרים  מציע 
ואדלשטיין, הרי שח"כ  את הקרקס של השמאל 

להילחם  המבקש  אחר  טון  מוביל  קרעי  שלמה 
מבפנים בכל הכלים העומדים לרשותם. הכרעה 

טרם נרשמה.

התחילו את הקמפיין

ועל רקע דיוני ההדחה, השבוע נפתחו באופן 
רשמי מערכות הקמפיין של המפלגות הגדולות. 
הפתיחה  אות  את  נתנו  ורעייתו  הממשלה  ראש 
באירוע בבנייני האומה, עליו ניכרו היטב טביעות 
החדשים  האמריקאיים  היועצים  של  האצבע 
שגויסו למערך, מבית היוצר של הנשיא טראמפ: 
נתניהו,  מאחורי  רקע  כתפאורת  מריעים  צעירים 
שלטים אחידים ודוברים שתפקידם להלהיב את 

המשתתפים כהקדמה לעלות המנהיג על הבמה.

כפי שדובר רבות בתקופת הפריימריז לליכוד, 
נתניהו צפוי להשקיע רבות בקמפיין שטח ופחות 

בפעילות דיגיטלית.
תקרית פעוטה שאירעה במוצאי שבת, מונפה 
כבר היטב על ידי נתניהו. היה זה כשדרכיהם של 
בחילופי  הצטלבו  רגב  ומירי  ליברמן  אביגדור 
רק  שלום  אומר  "אני  תקשורתי.  בפאנל  אורחים 
לבני אדם", אמר ליברמן וסירב לברך את השרה. 
ברגב  תמיכה  ציוצי  העלו  הליכוד  ושרי  נתניהו 

ובוז לליברמן.
בחירות  שלטי  השבוע  השיקו  לבן'  'כחול 
את  שילווה  החדש  הסלוגן  תחת  ראשונים, 
לבחירות  בניגוד  להתקדם'.  'חייבים  הבחירות 
לראשות  כמועמד  גנץ  של  מנהיגותו  עברו, 
הממשלה מודגשת, כהמשך לוויתור של לפיד על 

הרוטציה.

מכבש הלחצים שהפעיל רה"מ בנימין נתניהו על ראשי מפלגות הציונות הדתית גרם ליו"ר 
הבית היהודי רפי פרץ לוותר על ההסכם שחתם עם בן גביר לטובת ריצה משותפת עם בנט 

וסמוטריץ'  המרוויחים הגדולים: נפתלי בנט ששוב הוצב בראש הרשימה, בצלאל סמוטריץ' 
שפירק את מנגנון הבית היהודי  המפסידים הגדולים: איילת שקד שתוצב רק במקום הרביעי 

אחרי פרץ וסמוטריץ' ומוטי יוגב שנדחק מחוץ לעשירייה הראשונה 

בכחול-לבן עושים כל מאמץ להתחיל ולסיים את דיוני החסינות לפני הבחירות. בליכוד עושים כל מאמץ למנוע או לפחות לעכב את הדיונים. זה יגיע לבג"צ 
אבל ספק רב אם יצליח נתניהו למנוע הגשת כתב אישום לביהמ"ש לפני יום הבחירות

נתניהו הצליח לאחד את הימין הדתי אבל עשוי לאבד את הסיכוי לרוב בקואליציה

התעמולה כבר בשטח

גנץ ויעלון בבקעת הירדן. צילום: אלעד מלכה



הפרדה מוחלטת בין נשים לגברים יש להגיע בלבוש צנוע      

רב העיר
 הרה״ג פנחס כהן שליט"א

 האדמו"ר 
 רבי פנחס אביחצירא שליט״א

אורח הכבוד שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל הרב אריה דרעי שליט״א

ראש העירייה מר יחיאל  זוהר

הרב הראשי לישראל - הרשל״צ הרה״ג יצחק יוסף שליט״א

הרב הראשי של ירושלים - הרשל״צ הרה״ג שלמה משה עמאר שליט״א

במעמד בנו וממשיך דרכו
כ״ק האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט״א

בציונו הקדוש בעיר נתיבות

שתתקיים אי״ה ביום רביעי
ג׳ שבט התש"פ - 29.1.20 בשעה 16:30

הופעה מרגשת לכבודו של צדיק

הנחיה: אלעד כהן

משה לוק והתזמורת האנדלוסית
יהודה מלכא   להקת פרחי ירושלים 

זיע"א

עיריית נתיבות

רבינו ישרא
אביחצירא
סידנא בבא 

סאי 

הציבור הרחב מוזמן
להשתתף בהילולת

מו״ר האדמו״ר הקדוש והטהור

לבקשת המשטרה הציבור הרחב מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית "אוטובוסים - ורכבת ישראל"
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הקיפאון  לשבירת  שהמפתח  כולם  מבינים  לבחירות,  יום   40
מנדטים שבסיבוב  אותם  הרך,  הימין  במצביעי  נעוץ  הבין-גושי 
הראשון הצביעו לפייגלין, כחלון ובנט, ומקצתם תמכו בישראל 
ביתנו ובכחול לבן. אם הליכוד ובנט ישימו עליהם יד, הם יזכו 
ב'כחול  היטב  מבינים  הזו  התחתונה  השורה  את   - ה-61  לגוש 
ימינה,  שוברים   – אסטרטגית  החלטה  שם  התקבלה  ולכן  לבן' 

תרתי משמע.
תרמה לכך גם ההבנה שהפגישה המיותרת והמתועדת של גנץ 
עם נציגי הרשימה המשותפת תשמש את קמפיין הליכוד, בצירוף 
תרומתו הצנועה של ח"כ אחמד טיבי, שטרח להסביר לח"כ יועז 
הנדל את כללי המשחק במהלך דיון בכנסת השבוע – "תמשיכו 
יישאר  גנץ   – הזה  בכיוון  להתקדם  תעזו  ואם  סיפוח,  על  לדבר 
יו"ר האופוזיציה", הסביר הרופא מתע"ל, בשפה פשוטה, ככה 

שכל אחד יבין.
דווקא  היה  טיבי,  של  לדבריו  ומדויק  רב  בקשב  שהאזין  מי 
רק  לבן  כחול  עוד  כל   – המסר  את  היטב  שהבין  סמוטריץ', 
במבחן  ייכשלו  אם  אבל  ניחא,  מצביעים,  למשוך  כדי  מדברים 
מתמיכת  לשכוח  יכולים  הם   – הימין  בעמדת  ויתמכו  המעשה 

הרשימה המשותפת. יותר מזה הוא לא היה צריך.
נציגי הקוקפיט, התלבש סמוטריץ' על הדיון  לרוע מזלם של 
שהם עצמם יזמו, בבחינת 'כופה אותו עד שיאמר רוצה אני' ליו"ר 
תתכנס  הכנסת  כי  לבסוף  שהכריז  אדלשטיין,  יואל  יולי  הכנסת 
בשלישי הבא לדון בהקמת הועדה שתוכל לעסוק בחסינותו של 
ראש הממשלה. אם אנחנו ממילא מתכנסים, כך סמוטריץ', הבה 

נדון גם בסיפוח הבקעה.
צריך להבין, כמעט ואין יהודי בישראל שאינו תומך בסיפוח 
הבקעה, קל וחומר אנשי ימין. אם 'כחול לבן' יצביעו נגד הצעה 
שני  בהסכמת  הצורך  על  מפולפל  הסבר  שום  יעזור  לא  כזו, 
הימין  מצביעי  מקולות  פזיזים,  בצעדים  הטמון  והנזק  הצדדים 
הנסיך  עם  לשוחח  להם  כדאי  ינהגו,  כך  אם  לשכוח.  יוכלו  הם 
של  התחושה  על  ראשון  מכלי  ולשמוע  הארי,  לשעבר  הבריטי 

איבוד המלוכה.
את  בראשונה,  פעמיים,  יפסידו   – בהצעה  יתמכו  אם  מנגד, 
עם  פעולה  תשתף  לא  הבא  שבסיבוב  המשותפת  הרשימה 
ובשנייה,  לי,  הנדמה  בגירסת  אפילו  המיעוט  ממשלת  משחקי 
יספקו לנתניהו הישג טרי טרי לנפנף בו בפני בוחריו, הנה, יאמר 
וגם קיימתי. תוסיפו לזה  נתניהו, הבטחתי לספח את הבקעה – 
את התיעוד המרשים שמצפה רוה"מ להציג בסוף השבוע, בציון 
75 שנים לשחרור מחנה אושוויץ-בירקנאו, כשהוא מוקף בשורה 
פליפה,  הספרדי  המלך  ועד  פוטין  מהנשיא  עולם,  מנהיגי  של 
מסגן נשיא ארה"ב מייק פנס, עבור דרך הנשיא הצרפתי עמנואל 
של  מכובדת  וברשימה  האירופי  האיחוד  בנשיאי  וכלה  מקרון, 

מנהיגים אורחים ורכבי שרד שטרם נראתה במחוזותינו.
הבנים  כ'משיב  מעמדו  את  לחזק  נתניהו  צפוי  הדרך,  על 
האבודים', אחרי השבת החייל החטוף גלעד שליט )במחיר דמים 
נתניהו  כי  הי"ד, מסתמן  באומל  זכריה  גופתו של  והחזרת  יקר( 
יששכר  נעמה  הישראלית  הצעירה  של  שחרורה  על  גם  וי  יסמן 

מהכלא הרוסי. עם רשימת הישגים שכזו, מי צריך חסינות?
מצביעים  של  מנדט  מאבדן  לבן  בכחול  חוששים  לביני,  ביני 
יוצאי אתיופיה, בעקבות מעברו של ח"כ גדי יברקן, הפופולארי 

מיהר  שגנץ  אחרי  הליכוד,  לרשימת   - העדה  בשורות  למדי 
להיפטר ממנו עם פרסום המגעים שניהל מול הסיעה המתחרה. 
כותב השורות חשף בשבוע האחרון כי גם חברי הכנסת יועז הנדל 
וקיימו מפגשים עם בנט ושקד כדי  וצבי האוזר חששו לעתידם 
לדון באופציה של ריצה משותפת בימין החדש, מה שלבסוף לא 
יצא לפועל בשל חוסר הסכמות בעניינים שונים, וכבר תהה מי 
דינו  ונגזר  לרעה  יברקן  הופלה  עורו  צבע  רק בשל  שתהה האם 

להגליה.

פרצת עליך פרץ

האגדה מספרת שבילדותו של מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל, נשאל 
אחד מבני משפחתו האם הוא יותר חכם מחיימק'ה או שמא הילד, 
שכבר נודע כעילוי - חכם ממנו. ענה אותו בן משפחה: "אם אגיד 
שאני חכם יותר - אהיה גאוותן, אם אגיד שחיימק'ה יותר - אהיה 
שקרן". שמע חיימק'ה הקטן את הדו שיח, ניגש וציין בשנינות: 

"אתה גם גאוותן וגם שקרן".
להבדיל, לפני שבועות אחדים, כאשר הקים השר רפי פרץ עם 
איתמר בן גביר מחלף מאחורי גבו של שר התחבורה, הוא התגלה 
כטיפש פוליטי, כי אם אכן הוא לא מאמין שבריצה משותפת שלו 
עם בן גביר הם עוברים לבדם את אחוז החסימה, כפי שהתברר 
כריזמטית  הכי  הדמות  מול  שרירים  להפגין  לו  אל  למפרע, 

שהייתה בצד שלו, בצלאל סמוטריץ'.
שחתם  מהשותפות  האחרון  ברגע  כש'חתך'  שעבר,  ברביעי 
כשקרן  התגלה  הוא  החדש,  הימין  עם  משפילים  בתנאים  וסגר 
שאינו עומד ב'מילה זו מילה'. כך, במקום להישאר או טיפש או 

שקרן, הוא יצא גם וגם.
על הדרך, הספיק פרץ לפרק את סיעת הבית היהודי לגורמים. 
עידית סילמן נמלטה מאזור האסון דקה לפני החתימה, מוטי יוגב 
אישית  מכוונת  תוקפנית  הצהרה  ומסר  ריאלי  לא  במקום  שובץ 
נגד פרץ, ושאר החברים כבר מזמן טווים תוכניות להיפטר מטייס 

המסוקים, שהתרסק בנחיתה.
המפלגה  מרכז  יתכנס  הקרובים  בימים  כבר  אם  תתפלאו  אל 
ויחל  המרכז,  חברי  מרבית  שהם  יוגב,  ח"כ  נאמני  ביוזמת 
להמתין  מבלי  המפלגה,  כיו"ר  מתפקידו  פרץ  להדחת  בהליכים 
לפריימריז שהבטיח לערוך שלושה חודשים אחרי הבחירות. כך, 
הוא יישאר ח"כ ללא סמכות, ללא כוח, ללא חברים וללא עתיד 

פוליטי, ומעמדו יהיה כשלג דהשתא, בצניחה ולא נראה לעין.
הראשונית  הפזיזה  בחתימה  רק  מסתכם  אינו  פרץ  של  חטאו 
עם בן גביר או בעריקה הסופית לזרועות בנט. גם באמצע הוא 
סמוטריץ'.  מול  באגרסיביות  כשהתנהל  פשע,  על  חטא  הוסיף 
ובן  פרץ  בפני  משמעותיות  דרישות  שלוש  הציב  התחבורה  שר 
גביר, ובהינתן שדרישותיו היו נענות – היה חובר אליהם: האחת, 
השנייה,  הממשלה.  הרכבת  לאחר  הראשון  התפקיד  את  לקבל 
לבצע חילופי גברי בין מקומות 4 ו5 ברשימה )כך שמקום רביעי 
היהודי(.  הבית  איש  חמישי  ומקום  הלאומי  האיחוד  איש  יהיה 

והשלישית, מינוי מנכ"ל מטעמו למפלגה.
החוצה  סמוטריץ'  את  ודחק  דברים  זוטי  על  התעקש  פרץ 
מכאן  קירח  נשאר  הוא  התוצאה  במבחן  ובנט.  שקד  לזרועות 

שוברים ימינה

אבי גרינצייג / על סדר היום

 ישרוף מנדטים לימין? עו"ד איתמר בן גביר

כותב השורות חשף בשבוע 
האחרון כי גם חברי הכנסת 

יועז הנדל וצבי האוזר 
חששו לעתידם וקיימו 

מפגשים עם בנט ושקד 
כדי לדון באופציה של ריצה 

משותפת בימין החדש, 
מה שלבסוף לא יצא 

לפועל בשל חוסר הסכמות 
בעניינים שונים, וכבר תהה 

מי שתהה האם רק בשל 
צבע עורו הופלה יברקן 
לרעה ונגזר דינו להגליה
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נטולי עוצמה, ראשי הימין הדתי השרים בנט, פרץ וסמוטריץ'

אחרי הסתגרות 
ממושכת, שלא לומר 
התבצרות, בחדרו של 
פרץ - יצא בן גביר 
לשיחת טלפון קצרה, 
משניסה לחזור ודפק על 
דלת החדר, היא נותרה 
סגורה. "הם לא רוצים 
להכניס אותי", סיכם 
במשפט מריר וכפול 
משמעות

ומכאן, תפקיד הוא יקבל רביעי, אם בכלל, לעשירייה הפותחת 
הבית  מטעם  מלבדו  איש  נכנס  לא  המשוחזרת  הרשימה  של 
אחרי  האחרון  הרגע  של  הצנחה  בק,  שרה  )למעט  היהודי 
שהאיחוד הלאומי כבר נטש. לא למענה הוא נלחם בסמוטריץ'( 

ומנכ"ל לימין החדש כבר יש, והוא אינו מטעם רפי פרץ.

כוחו בפיו

סיפורו של איתמר בן גביר עשוי להיות הסיפור המכריע של 
סיפורו  זהו  עליו.  להתעכב  ראוי  גם  לכן  הזו,  הבחירות  מערכת 
של אידיאולוג קנאי, בעל גרעין חזק ויציב של תומכים, שכושל 
פעם אחר פעם בניסיון למנף את כוחו הפוליטי למושב בכנסת. 
פזיזות  מעט  פוליטית,  תמימות  מעקשנות,  מורכב  הזה  הסיפור 

והרבה ביש מזל ושנאה שהוא סופג על בסיס קבוע.
הרשימות,  סגירת  של  הדרמטיות  בשעות  בערב,  רביעי  ביום 
השיעור  את  מכל  יותר  שסיכמו  רגעים  שלושה  עיניי  את  לכדו 

הפוליטי שהעבירו לו השועלים המנוסים של הציונות הדתית.
9 בערב, בן גביר, מודע  הרגע הראשון התרחש בערך בשעה 
ההסכם  את  לפורר  במטרה  אגרסיבי  לחץ  מפעיל  לכך שרוה"מ 
שחתם עם פרץ, יושב עם קומץ מנאמניו בקומת הכניסה החשוכה 
של הכנסת. אחד מחברי ועדת הבחירות עובר במקום ובן גביר 
מבקש את עזרתו בחשאי, להביא לו את טפסי הרישום למפלגה 

עצמאית. הוא כבר מריח משהו.
הסתגרות  אחרי   - מכן  לאחר  כשעה  התרחש  השני,  הרגע 
ממושכת, שלא לומר התבצרות, בחדרו של פרץ - יצא בן גביר 
לשיחת טלפון קצרה, משניסה לחזור ודפק על דלת החדר, היא 
נותרה סגורה. "הם לא רוצים להכניס אותי", סיכם במשפט מריר 

וכפול משמעות.
טקס  וסיום  ליל  חצות  לאחר  היה  והאחרון,  השלישי  הרגע 
הגשת הרשימות, אז התייצב עורך הדין שבו מול המצלמות ונשא 
בגרון ניחר כתב אישום נגד הצמרת הפוליטית של המגזר הדתי 
הבוחרים  אלף   84 ושל  שלי  בגב  סכין  תקע  פרץ  "רפי  לאומי, 
את  להציל  "כדי  במקצת:  המוזרה  למסקנה  והגיע  ירה  שלי", 

שלטון הימין - נרוץ באופן עצמאי".
לפני שיוצאים בפרץ של הזדהות עם הנבגד האומלל, חשוב 
לזכור שהוא ורק הוא האשם במצבו. אילו לא היה משתף פעולה 
הסכם  חותם  היה  זאת  וחלף  מלכתחילה,  פרץ  של  התעלול  עם 
דומה עם סמוטריץ', ככל הנראה היה הימין רץ בשתי רשימות 

היה  בכנסת  גביר  בן  של  ומקומו  וליברלית,  חרד"לית  שונות, 
מובטח.

ומאחר וכבר צץ סקר פה ושם שמרמז כאילו ל'עוצמה יהודית' 
ונציגי  ומאחר  אחוז החסימה,  את  לעבור  סיכוי  איזה שהוא  יש 
מחיר,  בכל  הסוף  עד  ירוצו  כי  והודיעו  התכנסו  כבר  הרשימה 
הפער   – הקודמות  הבחירות  ערב  כאן  שכתבתי  מה  על  אחזור 
בין עוצמה יהודית לאחוז החסימה הוא יותר מ50 אלף קול ביום 
כתום, ובקונסטלציות מסוימות עשוי לטפס עד 70 אלף, זהו פער 
בלתי סגיר, אין שום סיכוי, תיאוריה או תסריט בו עוצמה יהודית 
ולפיכך הצבעה עבורה היא השלכת  עוברת את אחוז החסימה, 

קולות לפח גרידא. ולוואי שאתבדה...

חזקיהו ואמצהו

נערכים  כבר  התורה  ובמוסדות  תיכף  מסתיים  ינואר  חודש 
מעל  בהרחבה  שסוקר  כפי  המקוצץ,  התקציב  עם  להתמודדות 
הנציגים  ניסו  השבוע  בתחילת  האחרונים.  בשבועות  זו  במה 
החרדים לשנות את רוע הגזירה, אך עד כה – ללא תוצאות של 

ממש.
רוני  הכללי,  החשב  לעבר  מאשימה  אצבע  שמפנים  לפני 
חזקיהו, שעל פי החוק הוא בעל הבית הבלעדי של כספי מדינת 
מוגבל  עצמו  שחזקיהו  לזכור  חשוב  הקרובה,  בתקופה  ישראל 

באופן דרקוני וטווח הגמישות שלו מצומצם במיוחד.
חזקיהו, יהודי בעל לב חם שאוהב ומכבד את שומרי המצוות, 
בו  היה תלוי  לו הדבר  נקלע לעמדת האיש הרע שלא בטובתו, 
וילדי  – היו כספי הישיבות והכוללים מועברים תמידין כסדרם 
האברכים שומרים על פת לחמם, אלא שהכללים פועלים לרעת 

המגזר החרדי. 
לפי הספר, לחזקיהו מותר 'לבזבז' מדי חודש עד אחד חלקי 
עדיפויות  סדר  לפי  שעברה,  בשנה  התקציב  מגובה  עשר  שנים 
חובות  כך  אחר  חוק,  פי  על  שמתחייב  מה  ראשית  כדלקמן: 
המעוגנים בהסכם, בהמשך חובות על פי אמנה בין-לאומית, אז 
מגיע תורם של שירותים חיוניים ובסוף, הפירורים שנותרו - לכל 

השאר.
למעשה, המאבק הריאלי היחיד הוא להגדיר את תקציבי עולם 
מול  נבונה  שבהתנהלות  בהחלט  ויתכן  חיוני',  כ'צורך  התורה 
האוצר – יצליחו נציגינו לרשום הישג נאה, שיקל מעט את תזרים 
הכספים במוסדות התורה עד להקמת הממשלה והשבת ימי גפני 

כקדם.

ובחודש  המנהרה,  בקצה  אור  של  קרן  מסתמנת  זאת,  עם 
האחת,  סיבות.  משתי  במעט  להשתפר  המצב  צפוי  פברואר 
תשלום הקרנות על אג"ח של מדינת ישראל ירשום ירידה קלה 
וישתחררו מעט מזומנים, והשנייה, בחודש ינואר חזקיהו פועל 
בשמרנות על מנת לבחון את אופן והיקף פעילות ועדת חריגים, 
ותישאר  שמרנית  פחות  תהא  המדיניות  ינואר  שלאחר  ויתכן 

בקצה הצלחת איזו עצם.

סיום לסיום

רבי  בני הגולה, הגאון  כל  רבן של  "ברשות מרן שר התורה, 
ב'סיום  המשתתפים  אלפי  מיני  אחד  היה  לו  קנייבסקי",  חיים 
מבטחים'  'מנורה  בהיכל  שני  ביום  שנערך  הגדול  הסיומים' 
מראשי  אחד  הוא  שהדובר  משער  היה  לבטח  עיניו,  את  עוצם 
את  פותח  היה  לו  כלשהו.  ישיבתי  תפקיד  בעל  או  לאחים'  'לב 
ראש  עמד  הבמה  על  בתימהון,  אותן  לשפשף  נאלץ  היה  עיניו, 
העיר ירושלים, משה ליאון, שהאריך בכבודם של גדולי ישראל 
בהגייה ישיבתית כבקי ורגיל, ולא שכח להודות להם על התמיכה 

במועמדותו, לפני מעט יותר משנה.
אכן, זה לא מכבר חלפה שנה למערכת הבחירות ההיסטורית 
וכי  מזמן.  לא  עד  המצב  היה  מה  לזכור  שלא  וקל  בירושלים, 
מישהו יכול לדמות לעצמו את ראש העיר הקודם, ניצב במעמד 
האם  ישראל?  גדולי  את  ורחימו  בדחילו  ומקבל  הש"ס  סיום 
בגדר  הייתה  הנציגות החרדית  הימים בהם  זוכר את  דהוא  מאן 
בל ייראה ובל יימצא בקומה שש בספרא? היכן הימים שועדת 
תכנון ובניה וועדת הכספים נשלטו על ידי נציגות עוינת, וחברי 

המועצה החרדים בלעו את עלבונם פעם אחר פעם?
כדי  רק  ירושלים  בעיריית  לביקור  לקפוץ  כדאי  לפעמים, 
הקשור  בכל  שחל  ומעשי,  תודעתי  העמוק,  בשינוי  להיווכח 
לצרכי המגזר החרדי בעיר. לא עוד כעניים בפתח, לא עוד זעיר 
בכבוד  מתקבלים  שכונות  ורבני  ישיבות  ראשי  שם.  זעיר  כאן 
ועדת  לייזר ראוכברגר מנצח בגאון על  ובהערצה, מ"מ ראה"ע 
תכנון ובניה, סגרה"ע צביקה כהן מוביל את ועדת הכספים, לכל 
התעוררות  ולנציגי  מתוקצב  ראוי  אירוע  כל  כתובת,  יש  פניה 

נשאר רק להתקוטט על האנדרטה של פוטין. היינו כחולמים.
מן  המפלגות,  בין  והמאבקים  הבחירות  ימי  באווירת  לסיום, 
הראוי לצטט מאותו מעמד נשגב, משפט מדבריו של מרן ראש 
הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, "כל התורה כולה היא לא בשלמות 

– כשחסר באהבת הבריות". 
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אצל הנתניהו'ז כל האמצעים כשרים, גם הרמיזות 
אם  אדלשטיין.  יולי  הכנסת  יו"ר  מצד  בגידה  על 
נשמע כמו טפטוף קל מצד  היה  זה  בשבוע שעבר 
מפלגת  של  האחוריים  בספסלים  היושבים  חברים 
בבלפור.  הבית  מתוך  עמוק  כבר  זה  כעת  הליכוד, 
בחשבון  נתניהו  יאיר  )ומחק(  כתב  אותו  בפוסט 
יו"ר  נגד  בחריפות  התבטא  הוא  שלו  הטוויטר 
לאוניד  הוא  אשתו  של  "אבא  אדלשטיין  הכנסת 
על  שמבוקש  אוליגרך  נבזלין, 
רצח ברוסיה, והבעלים של עיתון 
הרב  הכסף  בזכות  רק  הארץ. 
לא  העיתון  לעיתון,  מזרים  שהוא 
פושט רגל". הביקורת מצד נתניהו 
ההחלטה  לאחר  הגיעה  הצעיר 
יולי אדלשטיין לאפשר כינוס  של 
בהקמתה  שתדון  הכנסת  מליאת 
לדון  שתוכל  הכנסת  ועדת  של 
ראש  מבקש  אותה  בחסינות 
הממשלה כדי להימלט לעת עתה 

ממשפט. 
אטילה  לעיתונאי  בראיון 
לשיתוף  השר  אמר  שומפלבי 
פעולה אזורי צחי הנגבי: "לו אני 
הייתי יו"ר הכנסת לא הייתי מכנס 
היו  אם  גם  הכנסת  מליאת  את 
נותנים לי 99% של חתימות חברי 
כי  התפזרה,  הכנסת  כי  הכנסת 
לא היה דבר כזה שמכנסים כנסת 
בשביל בדיחה". בכך שפך הנגבי 
ועל  בליכוד  שקורה  מה  על  אור 
מפלגתו  לחברי  שהיתה  הציפייה 
כי  לטענה  באשר  הכנסת.  מיו"ר 
היה זה נתניהו שהגיש את בקשת 
בתוצאות,  לשאת  ועליו  החסינות 
"בקשת  ואמר:  הנגבי  הוסיף 
הממשלה  ראש  מצד  החסינות 
של  צפוף  זמנים  סד  בגלל  היתה 
שלושים יום שלא היה ניתן לסטות 
ממנו והיה ברור שמדובר בבקשה 
בכנסת  רק  בה  לדון  שאמורים 
ועדות  ואין  כנסת  אין  כי  הבאה 
מאשים  אחרות  במילים  כנסת". 
הנגבי את אדלשטיין בכך ששיחק 
ומערכת  לבן'  'כחול  אנשי  לידי 
המשפט כשביקש את חוות דעתו 
של היועמ"ש של הכנסת איל ינון.

אדלשטיין  כהונת  תקופת  בכל 
היתה  הכנסת  יו"ר  בתפקיד 
שימוש  בה  עשה  הוא  לרגליו.  נר  הממלכתיות 
גם  בה  השתמש  הוא  הרבים,  נאומיו  במהלך 
כנסת  מול חברי  אל  כשנאלץ להפעיל את סמכותו 
באה  נהנה  הוא  ממנה  הרבה  ההערכה  סוררים. 
לאחרונה  רק  זכה  לה  הרחבה  בתמיכה  ביטוי  לידי 
כאשר הוארכה כהונתו בזכות תמיכת ישראל ביתנו 
ולמרות היותו מועמד הליכוד ומועמדו של נתניהו. 

אדלשטיין הסתכל על קודמו בתפקיד והבין שהדרך 
למשכן הנשיא עוברת דרך הממלכתיות והיא חייבת 

להיות חלק מהקמפיין שלו לתפקיד נשיא המדינה.
בקרב בני משפחתו של ראש הממשלה, כל חברי 
הליכוד הם חיילים על לוח שח-מט האמורים להגן 
אמור  והוא  חייל  עוד  הוא  אדלשטיין  המלך.  על 
על  בגופו  מגן  לא  שהוא  רגע  כל  ככזה.  להתנהג 
נתניהו ולא מתבזה עבורו הוא מועל בתפקידו וזכאי 
לתואר בוגד. אדלשטיין כבר הצהיר בנאומו לאחר 
איל  הכנסת  של  היועמ"ש  של  הדעת  חוות  פרסום 
אך  בממלכתיות  ינהג  וכי  עליה  חולק  הוא  כי  ינון 
כל זה לא הספיק לאנשי 'כחול לבן', אך בעיקר לא 

הספיק לתועמלני נתניהו בליכוד.
אדלשטיין,  אמר  מכוער",  קמפיין  נגדי  "מתנהל 
בהתלהמות.  ולא  בממלכתיות  לנהוג  התחייב  אך 
כי  והדגיש  ציין בכאב את השיח כלפיו  אדלשטיין 
"אם  במאפיה.  משתמשים  בה  בשפה  התנהל  זה 
לא תשתף פעולה נדיח אותך, יהיו לכך השלכות", 
אבל  לבן',  'כחול  מפלגת  חברי  כלפיו  התריסו 
הוא  ציון  לאסירי  ורק  אך  השמור  נפש  בשוויון 
אתה  "אם  הסרטים:  מעולם  הלקוח  משפט  ענה 
ושיגר בכך  תירה, אל תדבר", אמר   – לירות  רוצה 
בחיסול  המאיימים  בליכוד  לחבריו  גם  עבה  רמז 

חשבונות פוליטי.
של  להגנתו  שיצא  הליכוד  בכירי  מקרב  היחיד 
אדלשטיין היה סגן שר הביטחון אבי דיכטר שאמר: 
על  פוליטי  בקמפיין  שמדובר  יודע  הכנסת  "יו"ר 
חשבון משלם המיסים ושאותו מנהלת כחול לבן... 
יש חוות דעת משפטית והוא מציית לה". דיכטר לא 
פראייר, בעת הקמת הממשלה האחרונה הוא דרש 
נגזרים  שהמינויים  ונענה  שר  מינוי  לקבל  מנתניהו 
מהמיקום בפריימריז. סבב התיקים האחרון הוכיח 
ולא מקצתיה. מקורב לדיכטר  לדיכטר שלא מיניה 
נגד  החקירות  בתקופת  כי  השורות  לכותב  אומר 

השר  בתפקיד  דיכטר  שימש  אולמרט 
בתקשורת  אותו  ותקף  פנים  לביטחון 
כבר בשלבים הראשונים של החקירה. 
התראיין  הוא  שבועות  מספר  לפני 
בתוכניתה של אסתי פרז וחטף ביקורת 
לעומת  נתניהו  על  שלו  ההגנה  על 
דיכטר  אולמרט.  כלפי  דאז  הביקורת 
עצמו  את  מצא  טוב  למרואיין  הנחשב 
נדחק לפינה בניסיונות להגן על נתניהו. 
בסבב התיקים האחרון הבין דיכטר שני 
דברים, האחד הוא ששם המשחק זה כל 
והראיה לכך היא מהמינוי  דאלים גבר 
מיקומו  למרות  לשר  אמסלם  דודי  של 
שנתניהו  הוא  השני  הדבר  ברשימה. 
של  מושג  שום  אצלו  ואין  טובה  כפוי 

הכרת הטוב. 
רק  נתניהו,  נמצא  בו  העגום  במצב 
חומות הכלא יצילו אותו מהטרפת בה 
ייאלץ  הוא  אז  עד  מקורביו.  נמצאים 
הסורגים  שמאחורי  השקט  את  לדמיין 
יזכה  בה  הנפשית  השלווה  ואת 

לראשונה מאז נכנס לחיים הציבוריים.

אל תהיו כחלונים
ממשלתו  משרי  נתניהו  דרש  כחלונים"  "תהיו 
במהלך ישיבת הממשלה השבועית אי שם בחודש 
2011 בעת שהתייחס בפעם הראשונה למחאת  יוני 
ימים.  באותם  תאוצה  וצברה  שהלכה  הקוטג' 
"כחלון עשה דברים גדולים, תהיו כחלונים ותמצאו 
תפוח  את  העביר  ובכך  נתניהו  אמר  פתרונות", 
לטיפולם של שרי  ימים  אותם  הלוהט של  האדמה 

ממשלתו.
עשה  "כחלון  הממשלה  לשרי  אומר  כשנתניהו 
דברים גדולים" הוא בעיקר מכוון למהפכת הסלולר 
שקודמה בתקופת היותו של כחלון שר התקשורת. 
באותם  נשען  כחלון  החלה.  ולא  קודמה  היא  כן, 
ימים על המהפכה אותה החל קודמו בתפקיד אריאל 
רצו  לא  שקודמיו  מה  את  שהבין  מש"ס  אטיאס 
להבין: ניתן להרוויח כסף, הרבה כסף, מבעלות על 
חברת סלולר ובלי לקרוע לאזרחי ישראל את הכיס. 
ביוזמת השר החרדי הצעיר ובגיבוי ראש הממשלה 
דאז אהוד אולמרט יצאה לדרך המהפכה שחוסכת 
היום  עצם  עד  בישראל  אב  בית  לכל  אלפי שקלים 

הזה.
התבטא  מכולם",  יותר  חכם  שהוא  חושב  "הוא 
בפניי אחד מאנשי העבר בכוורת של כחלון. באותה 
מערכת בחירות בה עשה את הדרך חזרה לפוליטיקה 
לאחר פסק הזמן אותו נטל, בער לו לעשות משהו 
שונה, משהו אחר ממה שהורגלו כאן במשך שנים. 
תיק  את  לדרוש  כשהחליט  רק  סיפוקו  על  בא  הוא 
כל  את  לתוכו  שיכניס  מצהיר  שהוא  תוך  האוצר 
האלמנטים הנדרשים כדי לפתור את מצוקת הדיור. 
בכל החזיתות  ונלחם  לזה  קרא  הוא  כלים",  "ארגז 

חודש יולי 

בכל תקופת כהונת 
אדלשטיין בתפקיד 
יו"ר הכנסת היתה 
הממלכתיות נר לרגליו. 
ההערכה הרבה ממנה 
הוא נהנה באה לידי 
ביטוי בתמיכה הרחבה 
לה זכה רק לאחרונה 
כאשר הוארכה כהונתו 
בזכות תמיכת ישראל 
ביתנו ולמרות היותו 
מועמד הליכוד ומועמדו 
של נתניהו. אדלשטיין 
הסתכל על קודמו 
בתפקיד והבין שהדרך 
למשכן הנשיא עוברת 
דרך הממלכתיות והיא 
חייבת להיות חלק 
מהקמפיין שלו לתפקיד 
נשיא המדינה

גואל ועקנין

טרגדיה פוליטית. 
שר האוצר משה 
כחלון | צילום: 
דוברות הכנסת
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כדי להעביר לאחריותו את ועדות התכנון שהיו עד 
שכל  היגיון  הרבה  יש  הפנים.  משרד  באחריות  אז 
סוגיית הבינוי תהיה תחת קורת גג אחת וקבלנים לא 
יהיו תלויים בחסדי פקידים מכמה משרדי ממשלה 
הפשוטה  מהעובדה  התעלם  כחלון  אבל  במקביל, 
שבמדינת ישראל לא כל מה שהגיוני הוא גם נכון, 
וכל מי שניסה להזהיר אותו ממהלך מסוכן זה נדחה 
הצידה. אם עד לאותו רגע היה לשרי האוצר על מי 
הדיור,  מחירי  עליית  בעקבות  האשמה  את  להפיל 

לכחלון כבר לא היה, הוא אשם בכל.
חזרתו  מאז  כחלון  את  שהעסיק  השני  הנושא 
לפוליטיקה היה השמירה על מערכת המשפט בכלל 
כיפת  להיות  נוח  הרגיש  כחלון  בפרט.  בג"צ  ועל 
את  לעצור  ניסיון  וכל  המשפט  מערכת  של  הברזל 
האקטיביזם השיפוטי מיסודו של נשיא בית המשפט 
העליון אהרון ברק נתקל בחומה בצורה מצד כחלון, 

עד כדי איום בפירוק הממשלה ובהליכה לבחירות.
פסקת  על  לדון  ישראל  בממשלת  כשהחלו 
ובעקבות  העליון  המשפט  בית  כנגד  התגברות 
לארץ  העבודה  מסתנני  להחזרת  הפתרונות  פסילת 
מוצאם, הורה כחלון לחברי סיעתו להצביע נגד כל 
"אתמוך  המשפטית.  המערכת  את  שתחליש  הצעה 
בכל פתרון שייתן מענה לבעיית המסתננים אך יתר 
הגחמות לא על הפרק", אמר כחלון והתכוון ליוזמת 
ניסו לקדם השרים  חקיקת פסקת ההתגברות אותה 
לוין, בנט ושקד. כחלון גם אמר לשר הפנים אריה 
לא  "נתניהו  לפתחו.  נתונה  היתה  זו  שסוגיה  דרעי 
מבין שהוא לא יהיה ראש ממשלה בלעדיי?" ושיגר 

מסר של איום לראש הממשלה.
בכל  כחלון  נלחם  אותן  הללו  המלחמות  שתי 
הכח, לא עמדו לו ברגע האמת וחזרו אליו כבומרנג. 
אין היום מי שצריך לקחת אחריות על עליית מחירי 
לזוגות  פתרונות  במציאת  המערכת  וכישלון  הדיור 
הגיליוטינה  תחת  ראשו  את  שם  כחלון  צעירים. 
בלי  זכויות  אין  העבודה.  את  כולם  עבור  ועשה 
חובות, וכשארגז הכלים נמצא ברשותו של כחלון, 

הוא השעיר לעזאזל.
ההגנה האוטומטית שלו על מערכת המשפט גם 
בג"צ  שופטי  האמת  ברגע  עצמה.  את  הוכיחה  לא 
כלב  בתפקיד  כשהוא  שגם  לכחלון  להזכיר  דאגו 
לפני  וחודש  לבית  מחוץ  מקומו  עליהם,  השמירה 
עתירת  את  קיבלו  הם  ה-21  לכנסת  הבחירות  סבב 
החלב  מחירי  העלאת  את  ואישרו  תנובה  חברת 
הביקורת  את  מציפים  מהם  שהם  תוך  ב-3.4% 
כלפיו בעקבות יוקר המחיה שלא טופל ושלחו אותו 
להתנדנד סביב אחוז החסימה עד לסיומה המר של 

מערכת הבחירות בה זכה לארבעה מנדטים בלבד.
הפוליטיקה  של  הטרגדיה  הוא  כחלון  משה 
הישראלית, והתנהלותו השגויה מעבירה מסר שמה 

שהיה הוא שיהיה וחדש אסור מן התורה.
אל תהיו כחלונים.

הציניות הדתית
רגל  בפשיטת  נמצאת  הדתית  "הציונות 
מראשי  ארי  בן  מיכאל  ד"ר  לי  אומר  מנהיגותית", 
כוונתו  האם  אותו  שואל  וכשאני  יהודית.  עוצמה 
עונה  הוא  הרבנית  להנהגה  או  הפוליטית  להנהגה 

ללא היסוס: "זה אותו הדבר". 
ילך בעיניים עצומות אחר דמויות  "איזה תלמיד 
בק"ן  אותו  תירצו  וגם  הסכם  הפרת  שעודדו 
טעמים", תוהה בן ארי. "להגיד שהבעיה העיקרית 
מרן  כמן  דמות  הדתית  בציונות  שאין  היא  שלנו 
קצה  זה  אבל  נכון  זה  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
מגולל  חינוך  לאיש  כיאה  בכאב.  מוסיף  הקרחון", 
בן ארי באוזניי את הסיפור הידוע בספר שמואל ב' 
שאול  מצד  הברית  מהפרת  שנפגעו  הגבעונים  על 
ולא  שכמעט  דוד  מצד  הפיוס  ניסיונות  ועל  המלך 
מצאצאי  שבעה  לידיהם  לתת  שהסכים  עד  צלחו, 
שאול שהוקעו ונהרגו ולא הובאו לקבורה עד הגשם 
עונת  בתחילת  מתרחש  זה  אירוע  כאשר  הראשון 
הקציר שאז תחילת הקיץ, וכל זה בגלל הפרת ברית.

בשיחה של איתמר בן גביר עם כותב השורות הוא 
מתאר את השתלשלות הדברים באופן קשה לעיכול. 
"כשרפי פרץ יצא מפגישה במשרד ראש הממשלה 
הוא כבר ידע שהוא הולך להפר את ההסכם, ובכל 
זאת ביקש ממני את טפסי ההתמודדות כדי לכתוב 
בשורת המפלגה שההתמודדות היא מטעם מפלגת 
הבית היהודי המאוחד ובכך לטרפד אופציית ריצה 
הסבר  יהודית".  עוצמה  במסגרת  שלי  עצמאית 
הדברים הוא פשוט. כאשר שמו של מועמד מופיע 
בדפי רשימה אחת, הוא לא יכול לאחר מכן להגיש 
רשימה אחרת ולהיות מופיע בה כמתמודד ומבחינת 
יש  רק הפרת הסכם,  כאן  אין  יהודית  אנשי עוצמה 
שאינה  נכלולית  והתנהגות  בגב  סכין  תקיעת  כאן 

הולמת מי שמתהדר בתואר רב.
אותה  הפרשנות  את  הכחיש  פרץ  רפי  של  דוברו 
גם  כי  וטען  האירועים  להשתלשלות  גביר  בן  נתן 
התלבט  ראה"מ  במשרד  מהפגישה  היציאה  לאחר 
נועדה  באמת  הטפסים  ובקשת  בסוגיה  פרץ  השר 
יהודית. לטענת  ריצה משותפת עם עוצמה  למטרת 
דובר השר, מה שגרם לשינוי היה העריקה של עידית 
לו  שגרם  דבר  בנט,  נפתלי  של  למפלגתו  סילמן 
להבין שיש כאן משחק שונה לחלוטין ממה שהוא 
חשב עד לאותו רגע וזה הוביל אותו לביטול ההסכם 

עם עוצמה יהודית.   
את  מעריכה  לא  סילמן  עידית  שגם  להניח  סביר 

פרץ,  רפי  אותה  שהעריך  כפי  אלקטורלית  עצמה 
והפרת ההסכם עם מי שהוכיח אלקטורט עם למעלה 
שכוחה  מישהי  בגלל  מצביעים  אלף  משבעים 

האלקטורלי - ככל שישנו כזה - 
מוטל בספק גדול, מעידה כאלף 
של  הפוליטית  ההבנה  על  עדים 

פרץ.
אמר  הדתית  בציונות  בכיר 
"רפי  בינינו:  שיחה  במהלך  לי 
הרעה  אליו  שכלתה  מבין  פרץ 
היהודי  הבית  מראשות  והדחתו 
של  אלא  אם  של  שאלה  לא  זו 
עוצמה  עם  ההסכם  והפרת  מתי 
של  מהניסיון  חלק  זהו  יהודית, 
בתהליך".  לשלוט  פרץ  רפי 
הפוליטיקאי שעובד אצל נתניהו 
יותר מכל אחד אחר זה רפי פרץ, 
משהו  זה  השניים  בין  התיאום 
הוא  "רפי  תקדים.  לו  שאין 
ממלכתי ויש תחושה שהוא עוד 
יו"ר  ולא  הליכוד  בשורות  ח"כ 
לציבור  לדאוג  שאמור  מפלגה 
מאנשי  אחד  לי  אומר  בוחריו", 
בציונות  הבכירים  התקשורת 

הדתית.
הסיבה העיקרית לפרישת בנט 
והקמת  היהודי  מהבית  ושקד 
הימין החדש היתה היעדר הרצון 
להיות מחויבים למנגנון הדת"ל 
יותר  הדתית.  הציונות  ולרבני 
מכל תסכלה את השניים העובדה 
מהלכים  להוביל  כשניסו  שגם 
מול נתניהו, הוא חתר למגע עם 
שליחיו  באמצעות  המגזר  רבני 
של  הראש  ומעל  הרבנים  לבתי 
לטרפד  הצליח  הוא  ושקד  בנט 
לרדת  להם  וגרם  מהלך  כל 
מרבני  יש  לשיטתם,  מהעץ. 
שמתייחסים  הדתית  הציונות 
ואסור  ה'  משיח  כאל  לנתניהו 
גם  תפקידו,  במילוי  לו  להפריע 
שמירה  היא  ההפרעה  כשמטרת 
על האינטרסים של הציבור אותו 
ושקד  בנט  זה  ועם  מנהיגים  הם 
ההליכה  לחיות.  יכלו  לא  כבר 

של פרץ אחר נתניהו בעיניים עצומות מטרידה את 
יודעים שאין לו כבר  חבריו למפלגה ועכשיו שהם 
או  ממנו  להיפטר  כדי  הכל  יעשו  הם  ללכת,  לאן 

לפחות ינסו להזיז אותו מעמדת מקבל ההחלטות.
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הסיבה העיקרית 
לפרישת בנט ושקד 

מהבית היהודי והקמת 
הימין החדש היתה 

היעדר הרצון להיות 
מחויבים למנגנון הדת"ל 

ולרבני הציונות הדתית. 
יותר מכל תסכלה את 
השניים העובדה שגם 

כשניסו להוביל מהלכים 
מול נתניהו, הוא חתר 
למגע עם רבני המגזר 

באמצעות שליחיו לבתי 
הרבנים ומעל הראש של 

בנט ושקד הוא הצליח 
לטרפד כל מהלך וגרם 

להם לרדת מהעץ
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"וידבר  במילים:  פותחת  פרשתנו 
ה'".  אני  אליו  ויאמר  משה  אל  אלוקים 
פסוק זה מעורר תמיהה, וכי משה רבינו 
יודע  לא  עמו,  מדבר  פה  אל  פה  הקב"ה  אשר 
ש"אני ה'", שצריך לומר לו מפורשות? זאת ועוד, 
מהו כפל הלשון "וידבר אלוקים", "ויאמר אליו"?
רש"י מתקשה בהבנת הפסוק, ומבאר שהקב"ה 
דיבר אל משה קשות על שאמר "למה הרעות לעם 
הזה..." ומשיב לו: "ויאמר אליו אני ה'" – נאמן 
אני לשלם שכר טוב למתהלכים לפני בתמימות. 
כמו האבות הק' אשר האמינו בי למרות ששמי ה' 
לא נודעתי להם, שהרי הבטחתי להם ולא קיימתי.
את  שני(  )בפירוש  מפרש  הק'  החיים"  ה"אור 
משפט.  אתו  דיבר   –  " אלוקים  "וידבר   : הכתוב 
שהקב"ה  כלומר  ה'".  אני  אליו  "ויאמר  ומהו? 
מידת  אלי  מייחס  אתה  איך  רבינו;  למשה  אומר 
הרעות'?  'למה  בפני  טוען  ואתה  )אלוקים(  הדין 
הרי 'אני ה'', מדתי מידת חסד ורחמים וטוב אני 
לכל. וכך אני נוהג אל בני ישראל גם בעת הזאת.
הקב"ה מתנהג אל בניו – בני ישראל לא בדיבור 
 – הדין  במידת  לא  רכה.   באמירה  אלא  קשה, 
היתה  וזו  ה'.   – הרחמים  במידת  אלא  אלוקים, 
תשובתו למשה רבינו על דבריו: למה הרעות לעם 
הזה? גם אם אינך מבין את הנהגותי זה לא משום 
שאני נוהג במידת הדין, אלא בחוסר הבנתך ולא 

מהנהגה שונה.
מסופר כי יום אחד חלה במחלת הטיפוס הקשה 
רבה של העיר ניקולייב, הגאון רבי שלמה – מאיר 
ינובסקי זצ"ל. מצבם של חולי הטיפוס היה בימים 
לייסוריהם  שבנוסף  מפני  במיוחד,  אומלל  ההם 
בבידוד  חייהם  את  לסיים  עליהם  נגזר  הפיזיים, 
הסגר'  'בית  של  הקירות  ארבעת  בין  מוחלט, 
שהוקם לשם כך מחוץ לעיר, הרחק ממקום יישוב. 
מחשש  לשם,  להכנס  הורשו  לא  זרים  אנשים 
רק  המחלה.  את  הלאה  ויפיצו  בעצמם  שיידבקו 
לרופא הותר להיכנס למקום, אחת ליום, כדי לתת 

לחולים המיוסרים תרופה משככת כאבים.
למותר לציין, כי הבדידות והניתוק מבני אדם 
כושר  את  החלישו  הטיפוס,  חולי  על  שנכפו 
עמידתם הנפשית וקירבו את קיצם. רוב החולים 
פשוט שכבו על מיטתם מדוכדכים וחסרי אונים, 
ממתינים לרגע שבו תילקח נשמתם לעולם שכולו 

טוב.
רבי  הגאון  של  נכדו  היה  ינובסקי  הרב 
ורבה  הכולל'  'שער  מחבר  לבוט,  דוד   – אברהם 
הקודם של ניקולייב, ואבי אמו של כ"ק אדמו"ר 
הוא  העיר.  אותה  יליד  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
נודע בלמדנות עצומה, בענוות חן מופלגת ובחוש 
מוזיקלי מפותח. כמה מניגוניו אותם הלחין ברגעי 
התעוררות מיוחדים, נהפכו ברבות השנים לנחלת 
לא  החולה  של  והנכבד  הרם  מעמדו  אך  הכלל. 
יתר  ככל  בו.  הטיפול  תנאי  לשיפור  לו  הועיל 
החולים, נשלח גם הוא ל'בית הסגר' מיוחד מחוץ 
לעיר, כאשר איש מבני משפחתו ומאנשי קהילתו 

אינו מורשה להתקרב אליו ולסעדו.
העיר,  של  רבה  מחלת  על  המצערת  השמועה 
רבי  החסיד  הימים,  משכבר  חברו  לאוזני  הגיעה 
אשר גרוסמן. רבי אשר היה איש מורם מעם, הוא 
המהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  חסידיהם  על  נמנה 
זצוק"ל.  מליובאוויטש  הרש"ב  אדמו"ר  וכ"ק 
ובמצוות רבותיו אף התמסר להגהת ספר 'התניא' 
לאחר שהשתרבבו בו לא מעט טעויות דפוס. על 
ר' אשר הוטל אפוא להכין גרסה חדשה, מדויקת 

ומנופה, לקראת הדפסה נוספת של ספר התניא.
מאיר  רבי  ורבו,  לחברו  שאירע  על  כששמע 
אף  ועל  ההסגר',  ל'בית  להגיע  הזדרז  שלמה, 
הסיכון הרב הכרוך בכך, הפציר באחראים להיכנס 

פנימה, אך הן נדחו על הסף.
ר' אשר לא וויתר, הוא חיפש את החלון הקרוב 
עמד  שלמה.  מאיר  הרב  של  למיטתו  ביותר 
פרק  את  רבה  בהתלהבות  לקרוא  והחל  תחתיו, 
חלקי  מחמשת  הרביעי   – הקודש'  מ'איגרת  י"א 
במילים  נפתחת  האיגרת  קדישא.  ה'תניא'  ספר 
הענין  בהסברת  עוסקת  והיא  בינה",  "להשכילך 

ש"אין רע יורד מלמעלה" וכי גם מה שנראה לעין 
כרע, אינו אלא טוב נעלם וכמוס. ר' אשר קרא את 
לשון האיגרת בקול רם מאוד, בתקווה שהדברים 

מגיעים לאוזני חברו.
עמד וקרא: "רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה 
יורד  רע  אין  באמת  אבל  ייסורים,  או  רע  לו 
מלמעלה, והכל טוב, רק שאינו מושג, לגודל ורוב 
טובו. וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם 
– להאמין דלית אתר פנוי מיניה )שאין מקום פנוי 
המשיך  הוא  חיים".  מלך,  פני  ובאור  מהקב"ה(, 
בעצמו  מראה  ומתאונן,  שמתעצב  "ומי  לקרוא: 
לו איזה טובה,   וחסר  וייסורין,  לו מעט רע  שיש 
הרי זה ככופר חס ושלום, ועל כן הרחיקו מידת 
העצבות במאוד חכמי – האמת. אבל המאמין לא 

יחוש משום ייסורים בעולם"..
שעה ארוכה עמד ליד החלון וקרא כ'קול קורא 
במדבר', בלי לדעת האם קולו מגיע בכלל לאוזני 
ידידו החולה, הנמק לאיטו בבידוד מוחלט. אף על 
פי כן, התחזק בתקווה שהדברים מגיעים לאוזניים 
הנכונות ופועלים את פעולתם. למחרת הוא חזר 
לאותו מקום, וספר ה'תניא' בידו. שוב קרא בקול, 
ועשה זאת יום אחר יום. קולו הולך וחזק באמונה 
ובביטחון, עד לסיום האיגרת: "ואם כן, הכל טוב 
באמת  זו  ובאמונה  מושג,  שאינו  רק  בתכלית, 

נעשה הכל טוב גם בגלוי..".
כל אותה תקופה ידע ר' אשר בבטחה רק דבר 
לא  זאת  מלבד  החיים.  בין  עודנו  – שחברו  אחד 
הוא  בכלל  ואם  האמיתי  מצבו  מה   – דבר  ידע 

שומע אותו?
מאיר  רבי   – אירע  והנס  שבועות  כמה  חלפו 
האיומה,  המחלה  על  להתגבר  הצליח  שלמה 
בתוך  ההסגר'.  מ'בית  ושוחרר  ממנה  החלים 
המחלה  משיירי  להתנער  הצליח  קצרה  תקופה 
הבשורה  דבר  התפרסם  עם  לאיתנו.  ולחזור 
ניקולייב לפקוד את בית  יהודי  המשמחת מיהרו 
רבם ולברכו על החלמתו. ובהם, כמובן, ר' אשר 

חברו.
אותו  חיבק  המסור,  חברו  את  הרב  בראות 
אותי  הצלת  אתה  אשר,  "ר'  עצומה.  באהבה 
"קריאתך  רבה.  בהתרגשות  אליו  קרא  ממוות!" 
ולימודך ליד החלון של אותם דברי אלוקים חיים, 
בלי לדעת אם מישהו שומע אותך, הם שנסכו בי 
כוחות מחודשים, ומילאו את לבי תקווה ואמונה 
כי בעזרת ה' אצליח להתגבר על מחלתי ואשוב 
וסייעו  המדוכאת  רוחי  את  שעודדו  הם  לאיתני. 
לגופי להתגבר על המחלה". ר' אשר חיבק ונישק 
מילים  כמה  והפטיר  חברו,  את  רבה  בהתרגשות 

מצטנעות. 
]את הסיפור הזה סיפר המשמיע הנודע הגה"ח 
זאת  כשסיפר  זצ"ל.  פוטרפס  מענדל  מנחם  רבי 
בניסן  בי"ח  היה מוסף לכך ספיח: כעבור שנים, 
ניקולייב  העיר  רב  של  בביתו  התקיימה  תרס"ב, 
ברית מילה של נכדו מנחם – מענדל )לימים הרבי 
מליובאוויטש זצוק"ל(. עם הנוכחים במקום נמנה 
גם השוחט, ר' אשר, שמתוך החמרתו שלא לאכול 
דבר מחוץ לביתו בחג הפסח, נמנע גם מלהשתתף 

בסעודת הברית.
ב'תוכחה  אליו  פנה  העיר  רב  בכך  כשהבחין 
היא  "האמת  ואמר:  מסותרת'  מאהבה  מגולה 
שמגיעה לך נזיפה הגונה על התנהגותך; מה זאת 
אומרת לא לאכול בבית המרא דאתרא?!...אך מה 
אעשה ואיני מסוגל לנזוף בך, שהרי אתה הצלת 
את חיי, כשעמדת מתחת החלון והקראת לי שוב 
ושוב את דברי הקודש המאירים של רבנו הזקן..".[
זה המסר הפותח את פרשת הגאולה על ארבעת 
'והצלתי',  'והוצאתי',  הגאולה:  של  הלשונות 
עמו  אל  מתנהג  שהקב"ה  'ולקחתי'.  'וגאלתי', 
במידת החסד והרחמים, גם אם אנו לא רואים זאת 
בעיני בשר. וכמו שאנו אומרים בתפילת נשמת: 
ברעב  ברחמים...  ובריותיו  בחסד  עולמו  המנהג 
עזרונו רחמיך,  הנה  ובשבע כלכלתנו...עד  זנתנו 
ממידת  היא  הצלתנו  כל  חסדיך".  עזבונו  ולא 
זה  והרחמים שהקב"ה עוטף אותנו. בכוח  החסד 

אנו מבקשים: "אל תטשנו ה' אלוקינו לנצח".

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

"ידעתי את מכאוביו וארד להצילו"

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



ָהַרֲחִמים ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּדין

'וַיְדֵַּבר ֱאֹלִקים ֶאל מֹׁשֶה וַּיֹאֶמר ֵאָליו 
ֲאנִי ה' )ו, ב(.

ׁשֵם ֱאֹלוִקים וְׁשֵם ֲהוָיָ"ה ְּכֶאָחד
זה  שבפסוק  מבאר,  הקדוש  החיים"  ה"אור 
נזכר גם שם אלוקים המורה על דין, וגם שם 
שהכין  מה  כנגד  רחמים,  על  המורה  הוי-ה 
לדון את המצריים אמר: 'וַיְדֵַּבר ֱאֹלִקים', שהוא 
בחינת הדין, וכנגד מה שרצה להיטיב לישראל 

אמר: 'וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִי ה''. 
גם בהמשך הכתובים: "וְגַם ֲאנִי ׁשַָמְעּתִי ֶאת 
נֲַאַקת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר ִמְצַריִם ַמֲעִבדִים אֹתָם... 
ה"אור  כותב  ה'",  ֲאנִי  יִׂשְָרֵאל  לְִבנֵי  ֱאמֹר  ָלכֵן 
היסורים  בין  שלוב  שיש  הקדוש,  החיים" 
ְּבנֵי  "נֲַאַקת   - הדין  מדת  של  מכוחה  הבאים 
ללמדנו  ה'",  "ֲאנִי  הוי"ה.  שם  לבין  יִׂשְָרֵאל", 
כי גם היסורים ניתנים במידה קצובה וברחמים 

גדולים.

כמלח הממתיק את הבשר

אמרו חז"ל )ברכות ה ע"א(: "נאמר 'ברית' 
ברית  מה  ביסורים,  'ברית'  ונאמר  במלח, 
האמור במלח - מלח ֶממתקת את הבשר, אף 
כל  ממרקים  יסורים   - ביסורים  האמור  ברית 

עוונותיו של אדם". 
גם כשהקב"ה מביא על אדם יסורים מכוחה 
של מדת הדין, מערבים בהם רחמים, והריהם 
לשים  שיש  וכמו  הבשר.  את  הממתיק  כמלח 
מלח במידה מדויקת, לא פחות מדי ולא יותר 
מדי, כך גם ביחס ליסורים: הם ניתנים במידה 
בניסיון,  אדם  מעמיד  אינו  והקב"ה  מדויקת, 

שאין בכוחו לעמד בו. 
כשרואה  ברוחו  אדם  יפול  אל  לפיכך 
שיסורים באים עליו, ואל יתייאש. עליו לזכר 
כי הקב"ה, שהביא עליו את היסורים, הוא זה 
שגם נתן לו את הכוחות להתמודד מולם, עליו 

לעמד איתן בניסיונותיו, וה' יהיה בעזרו.   
בריתי".  את  "ואזכר  בפסוק:  נאמר  כך  על 
בפרך,  ישראל  את  מעבידים  שמצרים  הגם 
מקום  מכל  זו,  מעבודה  נאנקים  ישראל  ובני 
אזכר את הברית שנאמרה במלח, ואת הברית 
ימרקו  האלו  היסורים  וכל  ביסורים,  שנאמרה 
ומתוכם תצמחנה  ישראל,  עוונותיהם של  את 

להם הישועה והגאלה. 
כמלח  הריהי  רחמים!  היא  הדין  מדת  גם 
עם האדם  עושה  הממתיק את הבשר. הקב"ה 

רק טוב, גם אם נדמה לו שזה רע!  

הילד שנולד ללא יד

עד  המלמד  נורא,  מעשה  נזכיר  זה  בעניין 
כמה צריך אדם לקבל את יסוריו באהבה ולא 

להתרעם כנגדם:
ימין.  יד  ללא  עלינו,  לא  נולד,  אחד  ילד 
לא  מאד,  נימוסי  היה  הוא  הדברים  מטבע 
ותמיד  ילדים,  רב, כמנהגם של  ולא  התקוטט 
היה נוהג לעמוד בצד ולשתק. גם כשכבר דבר 

- היה דבורו בנחת ובנימוס.  
אולם תמיד, הציקה לו בליבו פנימה הטענה: 
'מדוע לכל הילדים יש שתי ידים, ואלו לי יש 
רק אחת? מדוע נגזרו דוקא עלי יסורים נוראים 

כאלו?'    
מדי פעם הוא היה פונה לאמו בשאלה: "מה 
חטאתי"? ולאם הרחמנית לא היה מה לענות - 
כל מה שנותר לה לעשות הוא להיכנס למטבח 

ולבכות...
הילד גדל והיה לאיש, על אף היותו תלמיד 

חכם המשיכה השאלה להציק לו תמיד. 
שכל  לאחר  התפלה,  בסיום  אחד,  יום 
הוא  נותר  הכנסת.  בית  את  עזבו  המתפללים 
פתח  הקדש,  ארון  אל  ניגש  הוא  לבדו,  שם 
אותו, הכניס את ראשו בין ספרי התורה, והחל 
לבכות בכיות נוראות: "ריבונו של עולם! מה 
גזרת  עלי  דוקא  מדוע  חטאתי?  מה  עשיתי? 

להיוולד חסר יד?"

לפתע הרגיש חולשה. הוא התיישב על כסא 
ונרדם. בחלומו שמע קול מדבר אליו: "כלום 
הייתה  הלא  זו?  אינך מתבייש לשאול שאלה 
זו 'הזמנה פרטית' שלך, ובמאמצים גדולים - 
- נעתרו לבסוף  לאחר שמתחילה סירבו לכך 

בשמים לבקשתך!"   
והקול החל לספר: "אין זו הפעם הראשונה 
עשית  כאן,  היית  כבר  הזה.  בעולם  חי  שהנך 
הישר בעיני ה', ושמרת תורה ומצוות. אך דא 
בעל  היית  בך:  היתה  אחת  רעה  מדה  עקא, 
אותך,  מכעיס  היה  שמישהו  אימת  כל  זרוע. 
היית ממהר לכעוס ומשתמש בזרועך ְל"ַהּכֹות 
)יְׁשְַעיָהּו נח, ד(. כשמלאו ימיך  ְּבֶאגְֹרף ֶרׁשַע" 
לעין  ישבו  העליון,  לעולם  והגעת  ושנותיך 
שמרת  עדן;  גן  לך  הגיע  גיסא  מחד  בדינך: 
אך  כבחמורה,  בקלה  דקדקת  ומצוות,  תורה 
מאידך גיסא, כל המרים יד על חברו להכותו, 
נקרא רשע! כך דרשו חז"ל  אפילו לא הכהו, 
ָלָרׁשָע  'וַּיֹאֶמר  הפסוק:  על  ע"ב(  נח  )סנהדרין 
ָלָּמה תֶַּכה ֵרֶעָך': 'למה הכית', לא נאמר, אלא 
נקרא  הכהו,  שלא  פי  על  אף   - תכה'  'למה 
רשע. קל וחמר אתה, שלא רק הרמת יד, אלא 
אף הכית בפועל, שאי אתה יכול להיפטר בלא 

כלום".
משתי  באחת  לבחור  לך  נתנו  "לבסוף 
האפשרויות: או להיכנס ארבעים יום לגיהונם, 
או לחזור לעולם בגלגול ולתקן את אשר פגמת 
ואתה, שחששת  ידים.  ובהרמת  במידת הכעס 
גלגול  באיזה  יודע  מי  כי  הזה,  לעולם  לשוב 
שפגמת,  הפגם  את  תתקן  אכן  ואם  תשוב, 

בחרת באפשרות הראשונה.
לקחו אותך לגיהנם, וכשהתחלת להרגיש את 
החום הנורא העולה משם - 'ָהלֹוְך יֵֵלְך ּוָבכֹה' 
ו(, החלות לתהות על בחירתך.  קכו,  )ּתְִהִּלים 
והחום התגבר ביתר  ככל שהתקרבת לגיהנם, 
נפשך,  על  להתחנן  החלות  עז,  וביתר  שאת 
האפשרות  את  ולהעדיף  בך,  לחזור  ובקשת 

השנייה: לחזור בגלגול לעולם הזה".    
בך  לחזור  לך  לאפשר  סרבו  "מתחילה 
הלהט  שגבר  ככל  אך  הראשונה.  מהחלטתך 
לך  לאפשר  החליטו  גברו,  ותחנוניך  הנורא, 
שהתרו  לפני  לא  בגלגול,  ולשוב  להתחרט 
עליך  יהיה  כי  נוקב  באופן  אותך  והזהירו  בך 
על  יד  תרים  לבל  זהירות  במשנה  להתנהג 
חבריך בשום פנים ואופן, ואם חלילה תיכשל 

- מרה תהיה אחריתך.
ביקשת  החמורה,  האזהרה  למשמע  אז,  או 
ימין, כדי  יד  במו פיך לשוב לעולם הזה בלי 

שלא תצטרך לעמוד שוב בפני הניסיון הזה!"
בקשתך,  את  לקבל  סירבו  "המלאכים 
וטענתם בפיהם: 'בלי יד ימין - אין הוא עומד 
בפני 'ניסיון'! התיקון איננו תיקון!' מנגד, היו 
כבר  היית  סוף  כל  סוף  כי  שטענו  מלאכים 
ושמרת  שנה  שבעים  בו  חיית  הזה,  בעולם 
בקשתך  את  לקבל  ואפשר  ומצוות,  תורה 
לשוב לעולם בלי יד, כדי שתצליח לעבור את 

המשימה בשלום".
"בסופו של דיון התקבלה בקשתך! אפשרו 
לך לשוב לעולם הזה בלי יד! מה לך, אפוא, 
ברא  מדוע  לקב"ה  קשיות  ומקשה  מתלונן 
אותך בלי יד?! והלא זהו חסד ה' איתך! בצורה 
הזאת אתה עובר את חייך מתוך שפלות הרוח 
מריבות,  ללא  כעסים,  ללא  הנפש,  ועדינות 
שהוטלה  במשימה  היטב  ועומד  הכאות,  ללא 

עליך".  
כ"דין"  בעינינו  שנראה  מה  גם  אומר:  הוי 

הוא בעצם "רחמים"! 
דא עקא, בדרך כלל טחו עינינו מראות.

בבורא  איתנה  אמונה  בעל  שהוא  מי  רק 
עולם משכיל להבין שכל מה שה' עושה הוא 
שבעין  מה  גם  ורחמים,  חסד  הכל  לטובה. 

שטחית אינו נראה כך!

)מתוך סדרת הספרים "משכני אחריך", 
שמות חלק א'(.  
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דירות 
למכירה

כה’ טבת - כז’ טבת תשע”ט
22/01-24/01/2020  

אלעד

 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(_____________________________________________

בני ברק

וילות ובתים 

 בבן פתחיה באזור הרב 
שר, 5 חד' )3+2( בק"ג 
עם מעלית, ובתוספת 

יח"ד בק"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', קומות ג'-ד', 4 חד' 

+ 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 חד', 
ק"ב + מעלית + חזית, 

א"א לקחת משכנתא 
)בעיות פרצלציה( 

1,420,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 054-6506501 
_____________________________________________)48-48(מציאה ענקית!!! 

 בר"ע באזור גן וורשה, 
ק"ב, עורפית, דירה 

מחולקת, 2 חד' ענקיים 
+ מטבח ענק + שלד 
להרחבה של 20 מ"ר 

נוספים + יח' של 20 מ"ר 
שמושכרת 2,700 ש"ח 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח 2,300,000 תיווך 

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

03-5797756)01-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

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

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)02-07ל(ש"ח 055-6720457

 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

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

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

 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(_____________________________________________

בית שמש

דופלקסים
 4 חד' + 2 יח"ד, מושכרות 
בתשואה גבוהה + גג 50 מ"ר 

תיווך 050-4187880
_____________________________________________)03-06ל(077-7006213

 בגולומב, דירת גן, 
חדשה מהקבלן, 5 חד', 
120 מ"ר + 40 מ"ר גן 

_____________________________________________)03-04ש(054-3979123

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 באזור בקפלן 
)וינברג( גוטליב 3.5 חד' 
משופצים, ק"ג, 86 מ"ר 
+ אופציה להרחבה בצד 

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,990,000 ש"ח 

גמיש בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בבן פתחיה 4.5 חדרים 
משופצים ומרווחים, 

104 מ"ר, קומה 2 עם 
מעלית וחניה, 3 כ"א + 

אופציה להרחבה 30 מ"ר 
2,200,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)03-03(_____________________________________________

מציאה!!!
בחנקין 5 חדרים
 125 מ"ר, ק"ב 

+ פנטהאוז
052-3330965

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

_____________________________________________)04-04(רויאל נכסים 054-3191310

 דוד רזיאל, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 94 מ"ר, 

קומה 4, איזור מתחרד, 
1,290,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)04-04(_____________________________________________

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

975,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)04-04(_____________________________________________

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

קומה 2, אזור מתחרד 
1,250,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)04-04(_____________________________________________

 הנרקיס, 3.5 חדרים, בנוי 
78 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 
4 890,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)04-04(_____________________________________________

 ברח' אורליאן כ- 120 
מ"ר, מחולקת ל- 2 דירות, 

כניסות פרטיות, מושכרות בכ- 
7,000 ש"ח, לל"ת 2,000,000 

_____________________________________________)04-07ל(ש"ח 052-7132120

 בר' עקיבא ראב"ד 
107 מטר + אופציה, 

ק"א, 3 כ"א 2,090,000 
מפתח ב"גשר נכסים" 

054-8454533)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
מחולקת ל- 2 דירות של 3 
חדרים, קרקע פנחס נכסים 

055-6789653)04-04(_____________________________________________

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

ח' + חצר 2,700,000 אבי 
B.D.A 04-04(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' כ- 100 
מטר, מושקעת + יחידת 

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

B.D.A 04-04(תיווך(_____________________________________________

 140 מ"ר, קומה 4 ע"מ 
+ גג במרכז, בנין יחסית חדש 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)04-04(054-4980159 דורון

 בגרשנקורן 125 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה + חתימות 

שכנים )רעפים(, אפשרות 
ליח"ד, לשיפוץ, 2,600,000 
_____________________________________________)04-04(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בחפץ חיים, ק1.5', 
65 מ"ר, מטופחת ושמורה, 

1,500,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)04-04(_____________________________________________

 ברמת אהרן, 4 חד', חזית 
+ מעלית + 4 יחידות דיורת 
)הכנסה 11,000(, מפוארות, 

3,400,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)04-04(_____________________________________________

 בכהנמן בבניה, 3 
חד', ק"ב, 74 מ"ר, חזית, 

1,540,000, פנטאוז 100 מ"ר 
+ גג מוצמד, בנוי 12 מ"ר, 

2,135,000, קבלן אמין תיווך 
_____________________________________________)04-04(הנדל"ן 050-4177419

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
ב- 5,000, 1,250,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________

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

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

052-3344721)04-04(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)04-04(_____________________________________________

 דירות נכה יפהפיות 
באמצע בנייה ברח' כהנמן הר 
סיני החל מ- 1,320,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)04-04(_____________________________________________

 במכבים בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות 4 

חד' מפוארת + גג ענק 
+ 2 יחידות מפוארות, 

מושכרות, מחיר לסגירה, 
מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)04-04(_____________________________________________

 ברח' ירושלים עורף 65 
מ"ר, ק"ג, בלי 1,430,000 ש"ח 

_____________________________________________)04-04("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באזור העיריה 4 חד', 87 
מ"ר, מחולקת, 2.5 חד' ויחידה, 
ק"ג, חזית + א.בגג בטון כולל 
היתרים, משופצת 1,850,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)04-04(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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, 
2,000,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
03-6199323)04-04(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר בנחמיה 
תמרי בסמוך לבית כנסת 

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

_____________________________________________)04-04(יריב חווית נדל"ן

 בלעדי פנטהאוס 5 ח' 
חדשה בפ"כ במתחרדים, 110 

מטר + 30 מטר מרפסת + 
חנייה 2,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב 054-5500263

 במנחם בגין דירת גן 
5 חדרים, מושקעת ברמה 

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

נגישות לתחבורה ומרכזי 
קניות לפרטים צוות דודי נגר 

050-9693307)04-04(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חודש 
כניסה דירת גן 70 מ"ר, 

חצר 70 מ"ר, 1,450,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בהצבי, דופלקס 180 
מ"ר, מעוצבת, מאוררת, 

ק"ד, מעלית + חניה 
2,780,000 ש"ח

_____________________________________________)04-07ל(052-2580348

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________

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

א.הרחבה 1,840,000 ש"ח 
03-5791514)04-04(_____________________________________________

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

03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור חיד"א דופלקס 
160 מ"ר, 6 ח', ק"ד + 

מעלית, חזית 2,550,000 ש"ח 
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור העיריה דופלקס 
4 חד', 100 מ"ר )50+50( 
+ מרפסת פתוחה, ק"ד, 
משופצת, ניתנת לחלוקה 

בקלות, 1,650,000 א. פנחסי 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

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

2,100,000 "גשר נכסים" 
054-8454533)04-04(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר 6 
חדרים גדולה ויפה, מושקעת 
+ מעלית, 3,500,000 גמיש 

אבי 054-8449423 תיווך 
B.D.A)04-04(_____________________________________________

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

2,225,000 גמיש )אופציה 
ליחי"ד( תיווך הנדל"ן

050-4177419)04-04(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)04-04(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)04-04(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)04-04(_____________________________________________

 הזדמנות שלא תחזור! 
איזור עזרא, 5 חדרים, 135 

מ"ר, כניסה 36 חודש מהחוזה, 
רק 1,900,000 ש"ח אין 

מחירים כאלה! הראשון בתיווך 
054-3050561)04-04(_____________________________________________

 למהירים!! א.המכבים 
כ- 4 חד', כ- 68 מ"ר, 

קומה א', א.להרחבה 30 
מ' )ז.לשיפוץ( 1,265,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)04-04(_____________________________________________

 א.אבוחצירא כ- 4, 
כ- 73 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 

קומה ג', א.בג.בטון 73 
מ' )א.ליחי"ד(, ש.בנו 

1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)04-04(לדיור" 052-5222690

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, 
גג בטון, 1,390,000 

ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)04-04(מתווכים" 03-5701010

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, משופצת 
מהיסוד, 1,620,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________

 במצליח 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, משופצת, סוכה, 
1,890,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בבורוכוב 70 מ"ר, 
ק"ג ואחרונה + שלד 

של 25 מ"ר + גג בטון, 
אופציה לבניה וחלוקה, 
בניין חרדי, 1,550,000 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב -054

03-5797756 6506501)04-04(_____________________________________________

 בניסנבוים המבוקש 
והשקט 4 חד' מפוארים 

בבניין איכותי, חזית, ק"א 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

2,280,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! לקראת 
אכלוס בשיכון ג' 4 חד' החל 

מ- 1,800,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)04-04(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)04-04(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)04-04(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' חזיתית 
בבניין חדש + מעלית וחניה, 3 

כ"א תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

2,150,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)04-04(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חדרים חדשה, 
מושקעת מאוד, קומה ב', 

עורפית, רק 2,070,000 לחטוף 
_____________________________________________)04-04(הראשון בתיווך 054-3050561

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

1,580,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(בועז 050-4156080

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

+ מפתחות, משופצת, 
1,800,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)04-04(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשלוש השעות 4 
חד' מפוארת, מדהימה, 
ק"ב + חניה בטאבו + 

מעלית + אישורי הרחבה 
מושלמים, מיידי! בטיפול 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב 
שך הנביאים 4 חד', ק"ד + 

אופציה בגג בטון, חזית, חניה, 
משופצת מהיסוד, יש פיר 
למעלית 1,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)04-04(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד' 
גדולה, 110 מ"ר, ק"א + חניה, 

שמורה 2,050,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)04-04(פנחסי 03-5799308

 באזור שטרסר 4 חד', 80 
מ"ר, ק"ק + חצר משופצת, 

חזית 1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)04-04(פנחסי 03-5799308

 באזור לנדא 4.5 חד', 90 
מ"ר, ק6' + מעלית + חניה, 

נוף 2,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד', 86 מ"ר, ק2.5' אחרונה, 

משופצת כחדשה, א.בצד ובגג 
בטון ניתן לחלוקה א. פנחסי 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד' 
חדשה, קומה א', כ- 98 

מ"ר, מ.ש/סוכה + 
ח.בטאבו + 10 מחסן 

2,100,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)04-04(_____________________________________________

 4 חד', מרכזי ושקט 
2,200,000 ש"ח בשעות הערב 

בלבד, לל"ת 052-7168509 
_____________________________________________)04-05ל(050-4119704

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 3 ח', כ- 
80 מטר + אפשרות לבניה + 

סוכה 1,800,000 אבי
B.D.A 04-04(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
ק"א, 3 חד', מוארת ויפה, 

1,550,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)4-5ש(אביטל - 054-3972041

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,330,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)04-04(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה במצליח! 3 
חד מושקעים + 40 מ"ר 

הרחבה קיימת + גג! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)04-04(_____________________________________________

 בחבקוק 3.5 חד' 
משופצת ומפוארת, ק"ד )בלי(, 
חזית, גג בטון 2,000,000 ש"ח 

_____________________________________________)04-04(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בשפירא, ק"ק, כניסה 
פרטית, 3.5 חד' + חצר 

מפוארת 1,850,000 תיווך 
_____________________________________________)04-04(הנדל"ן 050-4177419

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

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

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, ק"א, 
3.5 חד', כ- 80 מ"ר, 

מרווחת ויפה 1,400,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בנורדאו בבנין חדש 
דירת נכה 3 חד', כ- 70 

מ"ר, חצר ענקית!!! 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

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

1,320,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(הקריה 050-3000121

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

משופצת, 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מרפסת 10 מ"ר, 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

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

_____________________________________________)04-04(הקריה 050-3000121

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)04-04(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)04-04(_____________________________________________

 במצליח בלעדי 3 
חד', ק"א, עורפית 

לגינה + אופציות, רק ב- 
1,330,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)04-04(נדל"ן בועז 050-4156080

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

ליד נורוק 1,420,000 
לרציניים מיידי אפיקי 

_____________________________________________)04-04(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי דירת נכה 3 ח' 
בפ"כ, בניין אברכים, 70 מ' + 
חצר 50 מ' בטאבו + אופצייה 

ל- 2 ח' + חניה + מעלית 
1,600,000 תיווך אלטרנטיב

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', 70 מ' 
בפ"כ, עורפית, בניין אברכים, 
קומה ב' ואחרונה, גג רעפים 
1,300,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 באורליאן בהסכם 
שיתוף דירת 3 חדרים, 
60 מ"ר, חדשה, קומה 

ג', 870,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5707756)04-04(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)04-04(_____________________________________________



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

כה’ טבת - כז’ טבת תשע”ט  22/01-24/01/2020

ירושלים

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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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)03-03(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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 

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 בנחמיה בטאבו משותף 
3 חד', 55 מ"ר, ק"ק, 

חדשה! לא ניתן לקחת 
משכנתא 1,050,000 

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

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 במרכז העיר, ניתנת 
לפיצול הן כדירת מגורים 

והן לעסקים, קומת 
כניסה מעל החניות

_____________________________________________)01-04א(050-5383677

 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)03-03(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-04ל(052-7631104

 בר"ע באזור חתם סופר 
3.5 חד' משופצים! עורפית, 

ק- 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(_____________________________________________

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

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

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

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

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

חדרים, 140 מ"ר + יח"ד 2 
חד', 2 מרפסות גדולות וחצר 

_____________________________________________)03-06א(אחורית 050-7638194

 דירות חדשות 
בשכונות שונות בי"ם 

מקבלנים, בהזדמנות! 
תיווך "עץ הדעת"

_____________________________________________)03-06ל(02-6769127

הבית של מרן הרב עובדיה 
יוסף זצוק"ל ברח' אלקנה

4 חדרים, מרווחת מאוד + 
2 מרפסות + חצר גדולה. 

לרציניים בלבד! 4,300,000
058-7911289
050-4496600

 א.טרומפלדור 3 כ- 70 
מ"ר, קומה א', 3 כ"א, 

משופצת + א.להרחבה 
1,325,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)04-04(לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי/כ.מדב 
הוז 3 כ- 75 מ"ר, ק"א, 

א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה 1,370,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)04-04(_____________________________________________

 מציאה!! א.טבריה 3 
ח', כ- 70 מ"ר, 3 כיווני 

אוויר + חצר, א.להרחבה/
צד 1,430,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)04-04(_____________________________________________

 בהשניים, 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת, גג בטון, 

1,400,000 "גשר נכסים" 
054-8454533)04-04(_____________________________________________

 מציאה, בדנגור, 3 חדרים, 
70 מטר, קו' 4, גג בטון + 
מרפסת 70 מטר בגג, דירה 
פינתית 1,320,000 פנחס 

_____________________________________________)04-04(נכסים 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 
חזית + ריהוט חדיש בכל 

הדירה 2,000,000 אבי
B.D.A 04-04(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 
קומה 2 + שלד 30 מ"ר + גג 

בטון + חתימת שכנים בגג. 
1,450,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)04-04(_____________________________________________

 בשכון ג' בבנין חדש 3.5 
ח', ק"ק + יחידה יפהפיה 

_____________________________________________)04-04(2,500,000 ש"ח 03-5791514

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

משופצת חלקית -054
_____________________________________________)04-04(4472335 משה חווית נדל"ן

 בלעדי מציאה בפרל 
קרוב למינץ 85 מ"ר, 
3 חדרים + מרפסות, 
ק"ב, חזית, סוכה + 

חניה 1,550,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)04-04(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב חרל"פ 
3.5 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, ק"א, חזית 
+ אופ', כניסה מיידית, 
1,480,000 ש"ח גמיש 

03-6199323)04-04(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מושלמת 
בפ"כ, בניין חרדי, כ- 70 מטר 

+ 2 שרותים + חנייה + 
מעלית 1,480,000 סופי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב 054-5500263

 בשיכון ו', 2 חד', ק"ק 
+ אופ' 56 מ"ר )עבר ועדה(, 

שכן בנה מעל כבר + חצר 
30 מ"ר, חזית לדרום מזרח, 
מואר, שמש, מחיר 1.8 ש"ח 

_____________________________________________)04-04(054-5706488 תיווך

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

יהושע, מסודרת "תיווך - אריה" 
053-3172172)04-04(_____________________________________________

 בברוט, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קרקע, היתרים, 

חצר ענקית, 1,290,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2 חד', 
כ- 55 מ"ר, ק"ג ואחרונה, 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 במשולם ראט 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 
3 כ"א, היתרים מידיים, 

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בחברון 2.5 גדולה, ק"א, 
מפתח ב"אפיק - נכסים" 

03-5791514)04-04(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 2.5 חדרים, כ- 70 
מ"ר, ק"ב, חזית + אופ' 
לסוכה 1,380,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)04-04(והשקעות 03-6199323

 בזכרון מאיר 2 ענקיים + 
אופציה, משופצת, 70 מ"ר, 
קומה 1.5 1,400,000 ש"ח 

054-8461455)04-05(_____________________________________________

 בלעדי 2.5 ח', 65 מטר, 
בפ"כ במתחרדים, קומה ב', 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה/
חברון 2.5 חד' + מרפסת 73 
מ"ר, ק"א, א.בגג + היתרים, 
ניתנת לחלוקה, נוף פתוח, 
1,550,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)04-04(פנחסי 03-5799308

 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 
_____________________________________________)04-04(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)04-04(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

וילות ובתים
 השומר קרית אלון דו 

משפחתי, במפלס 1, מושקע 
מאוד, יח' דיור, מיקום שקט 

ומבוקש לפרטים צוות דודי נגר 
050-9693307)04-04(_____________________________________________

דופלקסים

 "הום-הירו" בשערייה, 
הדרור, דירת גן 4 ח', כ- 90 

מ"ר + 90 מ"ר חצרות, 
_____________________________________________)04-04(משופץ 052-2656825

 "רימקס עוצמה", 
בשלושה 1, דופלקס 5 חד', 
136 מ"ר, מרפסת 40 מ"ר, 

קומה 4, מעלית, חניה, 
משופצת מהיסוד ציפי והב 

052-6313702)04-04(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 
5 ח', כ- 120 מ"ר, משופצת 

חלקית, מעלית, וחניה, 
מיידית! רק 1,650,000

050-4811122)04-04(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", כץ 94 
)בית חולים השרון(, חדשה, 
קומה 17, 5 חד', 120 מ"ר, 

בניין חדש, עורפית, חניה, 
מחסן, מעלית, ממ"ד, מ"ש 

אריאל שמילוביץ
050-3073256)04-04(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 "הום-הירו" בברקוביץ 
דירת שותפים כ- 80 מ"ר 

עם 4 ח"ש, תשואה כ- 5% 
052-2656825)04-04(_____________________________________________

 "הום-הירו" במוהליבר 
4.5 ענקית + מרפסות בק' 

3/4, עורפית, שקטה, 3 כ"א 
052-2656825)04-04(_____________________________________________

 "הום-הירו" כפר אברהם 
צירלזון פינתי 4 ח', דופלקס 

ק' 1/2 משופץ, מעלית וחניה 
052-2656825)04-04(_____________________________________________

 באחד העם שפירא 4 
חד' גדולה + חניה, 95 מ"ר, 

3 כ"א, ק"ג 1,370,000 תיווך 
_____________________________________________)04-04(יוחנן 051-2454512

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

050-8090134)04-04(_____________________________________________

 דירות גואטה בלעדי 
בחנה רובינא 4, ק"ב מסודרת 

050-8090134)04-04(_____________________________________________

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

ושקטה, מושקעת
050-8090136)04-04(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", דגל 
ראובן 62 )כפר גנים א'(, 

משופצת, קומה 2, 4 חד', 
100 מ"ר, בניין תמ"א, עורפית, 

מעלית, ממ"ד, מ"ש אריאל 
_____________________________________________)04-04(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
בגרינשטיין 13, 14 חד', 5 מ"ר, 
קומה 1, מעלית, חניה, חזית, 

בניין אחרי תמ"א ציפי והב 
052-6313702)04-04(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בירקונים 17, קומה 5, בניין מ- 
2018, 4 חד', 112 מ"ר, חזית, 
מושקעת מאוד, מ"ש 20 מ"ר 

_____________________________________________)04-04(ציפי והב 052-6313702

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

_____________________________________________)04-04(יוחנן 051-2454512

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת + מרפסת סוכה, 

מרווחת, עורפית ושקטה 
050-8090136)04-04(_____________________________________________

 בבילו היוקרתי והמבוקש 3 
ח' ענקית, מעל 100 מטר עם 

מעלית. מיידית, רק 1,340,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח 050-4811122

 רב וייסבורג-יוספטל 
אזור מתחרד 3 ח', משופצת 

חלקית, מיידית! רק 
1,040,000 ש"ח

050-4811122)04-04(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", ויסבורג 
5 )יוספטל(, שמורה, קומה 

3, 3 חד', 60 מ"ר אריאל 
_____________________________________________)04-04(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", ויסבורג 
7 )יוספטל(, משופצת, קומה 
3, 60 מ"ר אריאל שמילוביץ 

050-3073256)04-04(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
צירלסון 22 )כפר אברהם(, 

שמורה, קומה 1, 3 חד', 70 
מ"ר, חניה בטאבו אריאל 
_____________________________________________)04-04(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
יקותיאל אדם 6 )דדו( שמורה, 

ק-1 3.5 חד', 70 מ"ר, חניה 
משותפת אריאל שמילוביץ 

050-3073256)04-04(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", מינץ 
21 )אחדות(, שמורה, קומה 

3, 3 חד', 60 מ"ר, בניין חדיש, 
עורפית, חניה, מחסן, מעלית, 
ממ"ד, מ"ש אריאל שמילוביץ 

050-3073256)04-04(_____________________________________________

 מציאה! ברוטשילד 
פיק"א! 3 חדרים + חצי, 
משופצת, ממוזגת, חזית, 

שקטה 1,370,000
054-5566145)04-04(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", יונה 
גרין 18 )כפר אברהם(, שמורה, 
קומה 3, 2 חד', 40 מ"ר אריאל 

_____________________________________________)04-04(שמילוביץ 050-3073256

 סמוך לבית הכנסת 
צאנז נכס של כ- 150 

מ"ר, 3 כיווני אויר, ניתן 
לחלוקה ל- 2 יחידות / 

צימרים. הצעות לרכישה 
התקבלנו במשרדנו החל 

מ- 1,025,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)03-06א(סופר צפת 052-2909191

צפת

2-2.5 חדרים

 בשפרינצק, 2 חדרים, 
קומת כניסה, משופצת 
כחדשה 500,000 ש"ח 

תיווך סופר צפת
_____________________________________________)03-06א(052-2909191

דופלקסים
 רימונים מרכז העיר 

דופלקס 120 מ' משופץ עם 
_____________________________________________)04-04(חצר ונוף 052-7138318

 מציאה הרצל המבוקש 2 
ח' שמורה, מושכרת ב- 2,000 

_____________________________________________)04-04(ש' 450 אלף 052-8045458

דירות 
להשכרה

בית שמש
+5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית גת

 בחרדים, 4 חד', ענקית, 
משופצת, ק"ב, מושכרת. 

905,000 ש"ח גמיש בלעדי 
_____________________________________________)03-04ל(054-8424295

4-4.5 חדרים

 דירה חדשה בשכונת 
רמת אברהם, 5 חדרים, 

מרפסת סוכה ונוף, 
קומה 5 לפרטים

053-4110050)04-04(_____________________________________________

 דירה חדשה בשכונת 
רמת אברהם, 3 חדרים, 

מרפסת סוכה ונוף, 
קומה 5 לפרטים

053-4110050)04-04(_____________________________________________

 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

בני ברק 
+5 חדרים

 התנאים 19, ק"ג, 4 כ"א 
+ מעלית + חניה, אפשרות 

למחסן בק"ק 5,300 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ל(050-7396666

 בגניחובסקי ענקית 
בלעדי מיידי 5 חד', 

125 מ"ר, ק"ב, חזית, 
מושקעת, יחידת הורים, 

3 שירותים, מרפסת 
שמש, סוכה, מחסן, 

5,500 ש"ח אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(בועז 050-4156080

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

חניה, מעלית, 4,200 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
קרוב לסוקולוב 4 חדרים 
גדולה + מרפסות, קומה 
א', חזית, במצב מצויין, 

כניסה מיידית, 4,500 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)04-04(והשקעות 03-6199323

 בלעדי להשכרה 
בחרלפ כ- 4 חדרים 

ענקית + מרפסות, ק"ב, 
חזית, שמורה ומטופחת 
+ סוכה + חניה, ריהוט 

חלקי, כניסה מיידית, 
4,500 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
03-6199323)04-04(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס חדשה 
בבניין בוטיק 4 חדרים 

)+חצר קטנה(, בקומת 
קרקע, כניסה פרטית, 

ממוזגת, מפוארת 
ושקטה, כניסה מיידית, 

6,500 ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

03-6199323)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

+ מעלית + חניה 6,600 
ש"ח "קנין-נדל"ן

052-2221614)02-05(_____________________________________________

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

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

 להשכרה 3 גדולה + 
מעלית + מרפסת שמש 

גדולה, משופצת, רח' יהודה 
_____________________________________________)04-04(הלוי תיווך 054-3979575

 ביעבץ 14, קומה ג', 3 
חד', 87 מ"ר, מרפסת שמש + 

סוכה חדשה גדולה ומהממת 
_____________________________________________)04-05א(052-5994123 050-3800159

 בנורדאו, קומה ג', 3 
חד', משופצת מהיסוד, 

ממוזגת + מרפסת סוכה, 
3,900 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)04-07א(052-7120399

 בקובלסקי 3 חד' 
מושקעת, מדהימה, ק"ב 
+ מעלית, בניין מעולה, 

רק ב- 3,800 מיידי + 
מפתחות בטיפול אפיקי 

_____________________________________________)04-04(נדל"ן בועז 050-4156080

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

משופצת, קומה ב', 
כניסה מיידית, 3,800 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)04-04(והשקעות 03-6199323

 בחזו"א, 3 חד', ק"א, 
משופצת, א. להוספה, 

1,630,000 גמיש
_____________________________________________)04-05ש(058-3228320



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כה’ טבת - כז’ טבת תשע”ט  22/01-24/01/2020

 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, 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(_____________________________________________

■ 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

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

 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

 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

 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(_____________________________________________

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

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

מגרשים

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

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

טבריה 

 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(_____________________________________________

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

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

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

בבנימין אברהם 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-5ש(052-7694499

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגים 
באזור מרכזי ושקט

_____________________________________________)01-04ש(054-4797080

 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, 

_____________________________________________)05-08א(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, 
מיקום מרכזי, ירושלים 10 ב"ב

_____________________________________________)1-6ש(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

 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

 במנחם 2.5 חדרים 
גדולה, 70 מ"ר, משופצת, 

במקום שקט ביותר, 
מיידי!! 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

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

052-7175221)02-05(_____________________________________________

 2.5 חד' גדולים, 70 
מ"ר בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

 דירת יוקרה 1.5 חד', 
מפוארת, ריהוט, מיזוג, ק"א, 

ברח' הרצוג, 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)03-04א(054-8445880

 ברח' רבנו אשר דירת 
חדר וחצי, מאובזרת, ממוזגת, 
ומרוהטת, ק"א, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ש(לחודש 050-9734807

 מחפשים 4 חדרים 
להשכרה בהדר גנים שמתפנה 

_____________________________________________)03-04ח(ביולי/אוגוסט 052-5285499

 וילת נופש פעילה, 2 
סוויטות של 2 חד' + 5 חד' + 
סלון ענק + בריכה מחוממת 

וגקוזי', נוף, בנוי 490 מ"ר, 
_____________________________________________)03-06א(לל"ת 054-9792311

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
ברח' ירושלים בני ברק )גבול 

רמת גן( ללא תיווך
054-4596777)03-06(_____________________________________________

 להשכרה מחסן ברח' 
הירקון ב"ב )קרוב לקניון 

איילון(, ק"ק, כ- 110 מ"ר, 
_____________________________________________)3-6ש(מיידי 052-3462207

 ברחוב מתתיהו אולם 
220 מ"ר, קומה ב', עם 

מעלית, מתאים לסמינר, 
כיתות לימוד ולתעשיה 

קלה 13,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)03-03(בני ברק 054-6506501

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לחגים/שבתות/תקופות, 

בעוזיאל, צמוד לבעלז 
_____________________________________________)3-18ש(052-7118100

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

ומאובזרים + ג'קוזי וחצר, 
בלב העיר ובחוף הים 
במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

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

בר חופשי
פתוח כל היום

3 ארוחות
מלאות!

הסעות וטיסות מוזלות מכל הארץ

תכניות
מסביב לשעון ›

אילת
      תמר&

נופשים

חופשה יוקרתית בבירת הנופש!

במלון
לאונרדו
קלאב

הכל כלול!

 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

 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(_____________________________________________

 ברח' בגנו, 2.5 חד', 
מטופחת, ממוזגת, ק"ק + 40 
_____________________________________________)4-5ש(מ"ר, 2 שרותים 054-8428442

 בסמטת אז"ר דירת 2 
חד', מטבח נפרד, מרוהטת, 

ממוזגת, סורגים, חזית 3,200 
_____________________________________________)4-7ש(ש"ח גמיש 054-7578276

 להשכרה יחידה, גנחובסקי 
6, ק"ד, ללא מעלית, מרוהטת, 

חדשה, 30 מטר, 2,300 מיידי 
_____________________________________________)04-04(זנזוריגולד 054-2345633

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

בחצר 2,200 ש"ח
_____________________________________________)04-07ל(058-7744502

 ברמת אלחנן לזו"צ יח"ד, 
חדר וחצי )25 מ"ר(, ק"א, 

מרוהטת, ממוזגת
_____________________________________________)04-05ל(052-7115499

 בשדרות אינשטין 
יח"ד 25 מ"ר, מרוהטת, 
מתאים לזוג/בודד 2,600 

נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בתל גיבורים יח"ד, 35 
מ"ר, חדשה ומרווחת, 

ברמה גבוהה, מרוהטת 
052-5962167
_____________________________________________)04-05א(052-7647616

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

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

_____________________________________________)4-11ש(052-2634477 052-3224835

 דרושה להשכרה 4 חד' 
בהדר גנים שמתפנה ביולי/

_____________________________________________)04-05ח(אוגוסט 052-5285409

 למכירה ברחוב ר"ע 
אולם 280 מ"ר עם גישה 

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

3,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 ברשותך נכס בבני 
ברק? בשבילך אנחנו כאן 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)04-04(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר, 
משופץ, תחילת ר"ע בפס"ג, 
2,500 ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)04-04(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)04-04(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא - ירמיהו ב"ב, מיקום 
שמתאים לאפשרויות רבות 

במחיר גמיש פנחס מילר 
מתווך מוסמך ויועץ נדל"ן 

050-4103310)04-04(_____________________________________________

 למכירה בירושלים, 
בגאולה, חנות ממתקים, 
מוניטין רב, במחיר מצויין, 

מחזור חודשי יפה, לפרטים 
נוספים: תיווך בהצלחה

054-3775606)04-04(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים 
בשכונות החרדיות, חנויות 
בגדלים שונים, מ- 30 מטר 

עד 150 מ"ר, כניסה מיידית, 
לפרטים נוספים: תיווך 

_____________________________________________)04-04(בהצלחה 054-3775606

 ברבי עקיבא, 23 מטר, 
פינתי, מושקעת, חזיתית, 

לל"ת. ניראות מעולה
_____________________________________________)04-07ל(050-2899019 

 בלעדי להשכרה חנות 
ברחוב הרב קוק, 20 מ"ר, 

חזית, כניסה מיידית, 
3,000 ש"ח, לכל מטרה 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)04-04(_____________________________________________

 להשכרה חדר 12 מ"ר 
במרפאה מפוארת ברבי 

עקיבא אזור גן ורשא, 
לובי המתנה מפואר כולל 

ארנונה, מים, חשמל, 
מתאים לקוסמטיקאית/

או לכל מטרה, 5,000 
ש"ח, מיידי, לפרטים 
נוספים סלומון נכסים 

_____________________________________________)04-04(והשקעות 054-4290600

מבנים ניידים

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

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

052-7182182)04-07(_____________________________________________

 למכירה קראוון מגורים 
3.5*12 מ"ר, 3 חד', שרותים, 

אמבטיה, 2 מזגנים, סורגים 
_____________________________________________)04-05ל(050-3337530

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

_____________________________________________)04-10(מאיר 052-4792888

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)04-10(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה גוש 
3756 חלקה 18 3 דונם חקלאי 

_____________________________________________)04-10(פרטי מאיר 052-4792888

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)04-10(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)04-10(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)04-10(שמעון 052-2457617

 להשכרה במרכז בני ברק 
מחסן כ- 50 מטר, קומת 

קרקע, חנייה טלפון
054-7744405)04-05(_____________________________________________

 מחסנים להשכרה!! 
בכל רחבי העיר, 

גדלים שונים ובמחירי 
מציאה!!! תיווך

052-7165120)04-04(_____________________________________________

 חדר מרוהט במשרד 
לנשים במחיר מציאה תיווך 

054-4980159)04-04(_____________________________________________

 להשכרה 130-260 מ"ר 
במגדלי שקל "אפיק - נכסים" 

03-5791514)04-04(_____________________________________________

 משרדים להשכרה!! 
בכל רחבי העיר, 

גדלים שונים ובמחירי 
מציאה!!! תיווך

052-7165120)04-04(_____________________________________________

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

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

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

_____________________________________________)4-15ש(050-4124556

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 "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

 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(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס 

_____________________________________________)4-14ש(052-3540874

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

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

 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 גדעון

 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

 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

כפר ורדים

 וילת נופש בכפר גדעון 
)חרדי(, חדר אוכל גדול, 
משחקים לילדים, בקיץ 

בריכה + ג'קוזי
_____________________________________________)03-06א(054-8430608

 בדנגור, 2.5 חד', משופץ, 
מטבח, ריצוף, שרותים 

כפולים, חלונות, הכל חדש, 
מיידי 050-5657978

_____________________________________________)04-05ש(050-6801881
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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 

_____________________________________________)03-28ל(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 1,600 
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
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

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

 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

 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.

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

 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

קיה

 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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 "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

 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

 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

נהריה 

פולסווגאן

מיצובישי

 אאוטלנדר 7 מקומות, 
פרטי, ראשונה, שמור ומטופל, 
2016, 84,000 ק"מ, 107,000 

_____________________________________________)03-04ל(ש"ח גמיש 052-2825855

לימודים
 בס"ד נפתחה קבוצה 
ללימוד משניות וגמרא ע"י 

מלמד מוסמך באיזור שיכון ג' 
052-7620521)03-06(_____________________________________________

 נמצאו טבעות המאבד 
zalach1936@walla.com :03-04ח(יפנה למייל(_____________________________________________

 אבדה מצלמה באזור 
ז'בוטינסקי השומר של קנור 
_____________________________________________)03-04ח(אפורה טל': 052-7139857

 אבד סוודר אפור של 
אישה באזור שיכון ו' טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-7139857

 נלקחה בטעות מטריה 
בקו 6 בשעות הבוקר בו' טבת 

_____________________________________________)03-04ח(03-6164553

 נמצא כסף ביום חמישי 
ה' טבת באוטובוס בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(054-8401852

 דרוש תורם לארון ספרי 
קודש ולש"ס בבלי בישיבה 

_____________________________________________)03-04ח(054-8476570

 דרוש תורם לפרוכת לארון 
קודש לישיבה בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(052-7635502

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 380 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)03-04ח(054-8485026

 מגהץ קיטור במצב מצוין 
370 ש"ח )ב"ב( טל':

_____________________________________________)03-04ח(054-8485026

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7171228

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)03-04ח(שקל 050-4128920

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-6850138

מרכז
 במרכז, קמפוס מרווח 

ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

מרחבים ומדשאות
058-7142331
 טיוטה יאריס 2016, יד _____________________________________________)3-14ש(03-5332041

ראשונה, 22,000 ק"מ חדש 
_____________________________________________)04-04א(054-5908240

 בהזדמנות למכירה טיוטה 
יאריס 2011, 1,340 סמ"ק, 
_____________________________________________)04-04(25,000 ש"ח 055-6775411

 טיוטה יאריס 2012, יד 
ראשונה, 73,000 ק"מ, רכב 

_____________________________________________)04-04א(חדש 054-5908240

 מיצובישי גרנדיס 2010 יד 
שניה, 137,000 ק"מ, רכב 7 

_____________________________________________)04-04א(מקומות 054-5908240

 למכירה פולסווגאן גטה 
2012, שניה, 1,200 טורבו, 

_____________________________________________)04-04(130,000 ק"מ 050-8930957

 קיה סרנטו 2016, יד 
ראשונה, 40,000 ק"מ, רכב 7 

_____________________________________________)04-04א(מקומות 054-5908240

 קיה קרניבל, 2017, יד 
ראשונה, 70,000 ק"מ, רכב 8 

_____________________________________________)04-04א(מקומות 054-5908240

 נמצא רב קו ע"ש 
רעיה מלכה ושעון בתאריך 

04/12/19 באוטובוס
_____________________________________________)04-05ח(050-4141737

 אבד נגן MP3 שחור 
באירוע של דרשו לפרטים 

_____________________________________________)04-05ח(052-7661532

 נמצאה שרשרת ברחוב 
אהרונסון בבני ברק ביום שלישי 

_____________________________________________)04-05ח(י"ז בטבת 052-7620748

 אבד פלאפון בקו 60 בבני 
_____________________________________________)04-05ח(ברק 050-4188923

 נמצא כובע של מעיל 
נשים באירוע "דרשו" בבניני 

_____________________________________________)04-05ח(האומה בחנוכה 050-4188923

 אבדו בת"ת בב"ב לפני 
כ- 4 שנים  2 אלבומי בולים 

_____________________________________________)04-05ח(מלאים! 050-4188923

 מעוניין בפקס נייר טרמי 
)בירושלים( לאברך במחיר מוזל 

_____________________________________________)04-05ח(052-7618093

 מעוניין בספר 
enchanted circle של ליבי 

_____________________________________________)04-05ח(לוזווניק 052-7677306

 נפה חשמלית כחדשה 95 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בית שמש 052-7179232

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בלבד 050-4187088

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח )בפתח תקוה( קוטל 

יתושים 30 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-2786557

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(050-6850138

 מדפסת + סורק + פקס 
HP-1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 רדיטאור 13 צלעות 200 
ש"ח חדש בבני ברק

_____________________________________________)04-05ח(053-3187278

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מקרר גובה 1.70 מטר 
רוחב 0.80 ס"מ מצב טוב 400 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בני ברק 052-7649441

 מסך דק מצויין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3346080

 בב"ב אמקור ישן 415 
ליטר מתאים לפנימיה 100 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7645405

 2 נברשות מיוחדות לסלון 
עם נורות כל אחת 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בב"ב 054-8476805

 שואב אבק 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7188017

 מכשיר לפופקורן 50 
ש"ח חדש בקופסא

_____________________________________________)04-05ח(052-7188017

 מכשיר להסרת שיער 49 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-6907470

 קוטל יתושים 30 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(בית שמש 052-7184520

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)04-05ח(190 ש"ח 050-6850138

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5656194

 מדפסת HP-1536 תקינה 
כולל סורק + פקס 400 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח 052-3463482

 גריל לפיתות 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 היי רובוט שואב 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 מתקן לשוארמה 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 תנור חימום חשמלי 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 75 ש"ח גמיש

_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 מפזרי חום 20 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 מחמם מים מהיר 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מנגל חשמלי 70 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 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

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 050-6850138

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)03-04ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

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

_____________________________________________)03-04ח(ירושלים

 רדיאטור חדש 13 צלעות 
בבני ברק 200 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(053-3187278

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 בפתח תקוה 150 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-2786557

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)03-04ח(052-7180828

 רדיטאורים להסקה )לא 
חשמלי( 10 צלעות 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-7180828

 מקרר גריניל אלקטריק 
מצב מצוין 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(פלאפון: 052-7649441

 ,PC מסך למחשב 
21 אינץ כחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(ליחידה 050-6205446

 דיו למדספת HP ב- 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(054-8431644

 תנור אפיה קינג 2 תאים 
+ כיריים מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח()ירושלים( 050-4170967

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-5737813

 גריל לפיתות 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 תנור חימום חשמלי 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 75 ש"ח גמיש

_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 מפזרי חום 20 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 irobot( למכירה איי רובט 
roomba( דגם 966, חדש 

באריזה עם אחריות, במקום 
2,000 שקלים 1,600. שעון 

שוויצרי Primed חדש, 
במקום 2,500 שקלים 1,600, 

_____________________________________________)03-04ל(טלפון 054-8449423

מכירת רכבים
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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

 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

 מיקרוגל טורבו משולב 
גריל 34 ליטר 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 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

 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

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 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

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 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

"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

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7171228

 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

 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

 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

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח 054-5705546

 כסאות משרדיים, ריפוד בד 
עם מנגנון סינכרוני מלא 350 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח ליחידה 050-6205446

 כסא משרדי מרופד, מנגנון 
סינכרוני מלא 180 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-6205446

 כסא משרדי מרופד, מנגנון 
סינכרוני מלא כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-6205446

 מזנון נוי בצבע ונגה איכותי 
300 ש"ח גמיש )ירושלים( 

_____________________________________________)03-04ח(050-4170967

 ארון 3 דלתות שמור 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-2743987

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)03-04ח(260 ש"ח 052-7537813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)03-04ח(130 ש"ח 052-5737813

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 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 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(_____________________________________________

 כסא לרכב בבני ברק ב- 
60 ש"ח בלבד סלקל לרכב ב- 
_____________________________________________)03-04ח(40 ש"ח בלבד 050-4158480

 אמבטיה לתינוק ב- 10 
ש"ח מעמיד לאמבטיה ב- 30 

ש"ח כסא לאמבטיה ב- 10 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 050-4158480

 אוניברסיטה חזקה 
לתינוק במצב מצוין 50 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בבני ברק

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בב"ב

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

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

_____________________________________________)03-04ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

 תלת אופניים לתינוקות 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח 054-4273857

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 בוגבו קמיליון אמבטיה 
+ טיולון + מתאמים שמורה! 

צבע פוקסיה 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ל(053-4733420

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה 490 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 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

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

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

 נגן אייבס כחדש 215 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(אחרי 7 בערב 058-3287049

 פלאפון MTK2 חדש ב- 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח בלבד 052-7692882

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 170 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7167777

 קולנועית!!! זוגית 
כחדשה + כיסוי לגשם + 

סלסלה למוצרים + מטען, 
_____________________________________________)03-06ל(לרציניים!!! 052-2786557

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(_____________________________________________

 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

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 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

 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(_____________________________________________

 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

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(050-6907470

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 052-2437292

 מיטת בסיס 150 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 200 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7136106

 מזנון נוי צבע לבן 250 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7126106

 סטנדר 150 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)04-05ח(260 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)04-05ח(130 ש"ח 054-5656194

 מיטת נוער יחיד 
)1.90*80( + ארגז מצעים + 

3 כריות 350 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 שולחן קמפינג עם כיסאות 
_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח 054-4273857

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן מתקפל 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח 054-5705546

 מיטת היירוזר נוער מצב 
_____________________________________________)04-05ח(טוב 300 ש"ח 054-3970587

 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

 עגלת תינוק אמבטיה 
איכותית מאוד Peg prego ב- 

_____________________________________________)04-05ח(399 ש"ח 050-6907470

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)04-05ח(ורטט 80 ש"ח 053-3155415

 עגלת מימה קסרי + 
טיולון מעולה! אפור אדום 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-8478116

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-5656194

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5656194

 תלת אופניים לתינוקות 
_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח 054-4273857

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 לול לתינוק 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות, בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

_____________________________________________)04-05ח(בב"ב 500 ש"ח 054-8476805

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(לחטוף! 050-4187088

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)04-05ח(054-8446728

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

_____________________________________________)04-05ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)04-05ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)04-05ח(054-8446728

 הליכון מצוין לתינוקות 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 052-7188017

 לול עץ חזק ואיכותי 350 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-6907470

C2  חדש באריזה כולל 
מטען ואוזניות 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3298340

 סים טוקמן כשר של רמי 
לוי ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)04-05ח(052-7167777

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדשה 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 קורקינט חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח 058-3233170



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 
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03-6162228
כה’ טבת - כז’ טבת תשע”ט  22/01-24/01/2020

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 

 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

 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

 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

 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

 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

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 120 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

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

_____________________________________________)03-04ח(בבני ברק 054-8431644

 אורגן yamaha במצב 
טוב 300 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)03-04ח(052-2743987

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים 
לילדים 150 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול איכותי רק 110 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 אופני מירוץ 12 הילוכים 
צמיד כביש כידון כפוף גלגל 

_____________________________________________)03-04ח(700 450 שקל 054-3177932

 כסא תינוק לאופניים 30 
שקל קורקינט לילדים עד גיל 7 

_____________________________________________)03-04ח(20 שקל 054-3177932

 גלגלים קדמיים 24 16 
20 ואחורי 14 אינץ 10 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(054-3177932

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-8883274

 למכירה אופניים חשמליות 
48V ללא סוללה ב- 500 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 למכירה מטען לסוללת 
אופניים 48V ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(050-4157763

 כרית תמיכה לצוואר 
חדשה 30 ש"ח טל':

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-4156005

 בהזדמנות גגון לרכב גיפ/
פרטי רק 400 ש"ח במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,200 ש"ח 052-2786557

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 קורקינט חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 כיסא תינוק לרכב 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 בהזדמנות!!! מעיל 
מגן איכותי לאופנוע/קטנוע, 
כחדשה 450 ש"ח )במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,300 ש"ח( 052-2786557

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:
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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

 נברשת לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 מחמם מים מהיר 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 סקט בורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 כיסא לאופניים לילד 70 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן קמפינג עם כיסאות 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח 054-4273857

 שולחן מתקפל 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(כחדשה 054-4273857

 מבחר תחפושות לילדים 
_____________________________________________)04-05ח(20-30 ש"ח 052-7188017

 למכירה 2 זקטים אחד 
מצמר ואחד מבד במצב מצוין 

)מידה 58( כ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(050-4160457 ירושלים

 כסא תינוק 20, קורקינט 
20, אופני דיסק 26 אינץ 24 

_____________________________________________)04-05ח(שקל 054-3177932

 אופני הרים 26 אינץ 200 
_____________________________________________)04-05ח(שקל 052-7315697

 אופני הילוכים 26 אינץ 
_____________________________________________)04-05ח(100 שקל 052-7315697

 חליפה לבנים שלושה 
חלקים מידה 3 80 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(050-4156005

 אגרטל קרמיקה מלבני + 
פרחים 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)04-05ח(052-2432982

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק + שלט חברת לוגיטק 

_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח נייד 052-2437292

 תיק לפי תקנון הסמינרים 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)04-05ח(050-4157763

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-5656194

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-5385013

 כיריים שחורות בילדאין 4 
להבות )סאוטר( תקינות 350 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-3463482

 חוברות מרוה לצמא שנים 
תשע"ד-תשע"ח 95 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(לשנה 054-8406660

NINE- 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש' 054-8409064

 שמלה כחולה מקסי 
להשכרה לאירוע, חדשה 

ועדכנית! 400 ש'
_____________________________________________)04-05ח(054-8409064

 חלון כחדש + תריס ורשת 
1.39*1.27 )ירושלים( 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 053-3167300

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 זוג תוכונים יפייפים + 
כלוב + ציוד רק 140 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-4169082

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-427385

 סקט בורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 כיסא לאופניים לילד 70 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(058-3233170

 מחליק שיער מעולה!! 
של חברת remington, חדש 
באריזה!! )נקנה ב- 400 ש"ח(, 

240 ש"ח גמיש בבני ברק 
_____________________________________________)04-07ח(052-7335357

 מכשיר G.P.S ב- 200 
_____________________________________________)03-04ח(שקל 052-6500658

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש' 054-8409064

 שמלה כחולה מקסי 
לאירוע חדשה ועדכנית! 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש' 054-8409064

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 ספרי ברסלב 5 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות תורת 
_____________________________________________)03-04ח(הנצח 50 ש"ח 054-8478897

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט רמב"ם ישן 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 סט רש"י 14 כרכים 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט ספרי ברסלב גודל 
_____________________________________________)03-04ח(סידור 40 ש"ח 054-8478897

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)03-04ח(90 ש"ח 050-4102264

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)03-04ח(מצוין 450 ש' 050-4102263 

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)03-04ח(050-4102263

 למכירה 3 תוכונים ב- 180 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 054-8578283

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 כלי עבודה 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה ברמה חדש ב- 50 

_____________________________________________)02-03ח(שקל 050-8776286

 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

 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
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)03-10א(03-9094566 053-3197448

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

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

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)03-07ש(054-4499177

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
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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

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 

תנאים מעולים במיוחד + 
_____________________________________________)01-04(בונוסים 052-7144468

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרוש/ה אנשי/ות מכירות 

תותחים, מוקד נפרד 
_____________________________________________)1-4ש(072-2230781

 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

 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

 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 00:30-4:00 תנאים 
_____________________________________________)02-06(מצוינים! 051-5797730

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

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. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)02-05א(058-3239723

 בק. שדה התעופה 
לחברת ציוד רפואי דרושה 

פקידה נמרצת, תנאים 
טובים, קו"ח למייל: 

m.l@asyah.co.il)2-5ש(_____________________________________________

 נהג משלוחן לירקות בבני 
ברק, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)04-05ש(7:00 בערב 

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א לתינוקיה, מסורה 

ואחראית, 45 ש"ח לשעה דליה 
_____________________________________________)02-05א(052-2936204

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

 התפנה בעל קורא וחזן, 
וותיק ומנוסה ירושלמי
_____________________________________________)3-6ש(יצחק- 052-7686858

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה / צהרון ניקול 
_____________________________________________)03-06ל(050-7250631

 לגנים בת"א גננת 
משלימה לעבודה קבועה 

mail: 6307420@gmail.com)03-04(_____________________________________________

 מנהלת לחנות בבני ברק, 
לבוקר, גילאי +30, אחרית 

ונמרצת 052-7630426 
menaelet127@gmail.com)03-04ל(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
גננת וסייעת חמה וחזקה 

לקראת לפסח אופציה 
לקביעות בהמשך

050-7877853 )גם 
 mail: )וואצאפ

28063253@gmail.com)3-6ש(_____________________________________________

 לחלוקת עיתון גלובס 
בערב 17:30-20:00, 5 ימים 

בשבוע, שכר גבוה, גיל
_____________________________________________)03-06ל(054-2204060

 למעון במרכז דרושה אשה 
אחראית לפתיחת גן בשעה 

7:15 + ארוחת בוקר + נקיון 
_____________________________________________)3-4ש(ותגבור 052-8750036

 לפיצה דומינו )מהדרין( 
בני ברק דרושים שליחים

054-4596777)03-04(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול דרוש 
נהג משאית מהמרכז, משרה 

_____________________________________________)03-04(מלאה 052-3867715

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)03-04ח(054-8421756

 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

 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

 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

 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

 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

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

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: עובד/ת אמין/ה 
לתפקיד הנהלת חשבונות 

***טלפן/ית לקביעת תורים 
ל- 4 שעות ביום ***בודק/ת 

מסמכים גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 עוזר למנהל ישיבה גדולה 
במרכז, תנאים מעולים גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 איש/ת QA עם 1 שנת 
נסיון לחברת דיגיטל במרכז 
גלאט ג'ובס 073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מזכיר למכון תורני עולמי 
בירושלים לחצי משרה גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 עוזר/ת מנכ"ל לעמותה 
דתית בירושלים גלאט ג'ובס 

073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 קלדן/ית לרשת קמעונאית 
חרדית מובילה בירושלים גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 פקידת קבלה לעמותת 
חסד חרדית בירושלים, 

14:00-9:00 גלאט ג'ובס 
073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מנה"ח מתחילה לשעות 
14:00-9:00 למישור אדומים 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מנה"ח ללא ניסיון לחברה 
קמעונאית בינ"ל במרכז גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 שרטט/ת למשרד חרדי 
באשדוד גלאט ג'ובס

073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 בדרום ת"א דרוש מחסנאי 
+ רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, 

שכר - 6,500 ש"ח למתאימים 
- שכר משופר קו"ח למייל 

n.schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)4-7ש(03-681-3567

 נהג משלוחן לירקות 
בב"ב, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)4-5ש(7:00 בערב 

 לחברה חרדית וותיקה 
פקיד/ה לעבודה מהבית למתן 
מענה לפניות, ועוד. לא נדרש 

ניסיון, שכר 4,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד סמוך לבני 
ברק מזכיר/ה למשרה חלקית, 
3 ימים בשבוע - 3 שעות ביום 

גמיש 3,500 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)04-04(_____________________________________________

 לחברה בתחום רפואי 
סמוכה לבני ברק מזכיר/ה 
לעבודה משרדית, משרת 

בוקר, א-ה 8:00-13:00, שכר 
35 ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)04-04(_____________________________________________

 לחברת בניה בירושלים 
פקיד/ה לעבודה מול עובדי 
החברה, שעות נוחות, שכר 

7,500 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)04-04(_____________________________________________

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)4-7ש(050-8938869

 לאופטיקה עינית 
מוכר/ת בעלת תודעת שירות 

גבוהה לעבודה במשמרות 
אחה"צ פקס 03-618-9930 
drushimoptic@gmail.com 04-05ל(למייל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז 
פ"ת מנהלת למשרה מלאה, 
עדיפות לבעלת ניסיון בתחום 
mapma785@gmail.com 04-05(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)04-07א(לשעה 054-6904816

 דרוש עובד מטבח 
8:00-14:00 לישיבה בב"ב 

055-6777042)04-05(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)04-07(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב 
דרושה מטפלת חרוצה 

לגילאי שנה וחצי, 
משכורת גבוהה, אווירה 

_____________________________________________)4-7ש(חמה 054-5841018

 לרשת בגדי גברים 
דרושים מוכרנים מנוסים, 

משמרות, תנאים טובים
_____________________________________________)04-07ל(054-2327448

 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

 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



 פתחנו קבוצה חדשה למעוניינים להגיע רק לליל הסדר
וקבוצה נוספת לבאים אחרי החג )מיום חמישי עד יום ראשון אחרי פסח(

ליל סדר 
מלווה 

באמנים 
ובשירת 

חג

www.shainfe ld .com חפשו את שינפלד בפייסבוק ובאינסטגרם

SHERATONשינפלד ב-

בריזורט המפואר והגדול שרתון רודוס 2020

073-7894127 המבצעים  קו 
 03-618-9999

SHAINFELD 
THE 
BEST

המטוס השלישי מלא!המטוס השני מלא! ההרשמה למטוס הרביעי בעיצומההמטוס הראשון מלא!

חיים אדלר
החזן העולמי

ההגרלה הבאה 
נפתחת!

הירשמו היום וגם אתם תוכלו לזכות 
בשדרוג לסוויטה ג'וניור

עמית סגל
הפרשן הפוליטי

ישי לפידות עמירן דביר
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