


יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

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

פתאום

סורגדור מציגים:

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

אלפי לקוחות מרוצים כבר נהנים 
מחדר מגורים נוסף במשך כל השנה!

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

ום י נ י ומ אל ת  ק ל ח מ

< חלונות < חלונות בלגיים < דלתות < מעקות < תריסים < זכוכית
w w w . a l u m i n u m . s or a g d o or . c om

w w w . s o r a g d o o r . c o m

מרפסות תלויות מתקפלות ומרפסות קבועות על עמודים

גם מחירים

חסרי תקדים!

וגם פריסת תשלומים!

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה

סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!
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עברנו בגדול
לרגל המעבר למשכננו החדש 

רח' בן ציון גליס 57 סגולה פתח תקוה
צמוד לאיי ג'אמפ".

פתיחה חגיגית
עם הפתעות ומבצעים 

ביום שלישי 21.01.20 
בשעה 17:00

בית בובות פליימובייל

כלב עם שלט
ממונע אופנוע 6 וולט

עגלת טיולון 3 גלגלים

בקבוק מתנה
לכל קונה!

99.90200

משחק קלפים טאקי
29.90 60

29.90 60
149.90300

49.90100

ט.ל.ח ,למביא מודעה זאת, תוקף המבצע עד 29.2.20 או עד גמר המלאי .תמונות להמחשה בלבד .

בית בובות פרוזן ענק
249.901300
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למביא מודעה זו
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למביא מודעה זו

בקבוק מתנה
לכל קונה!

פתיחה חגיגית
עם הפתעות ומבצעים 
   ביום שלישי 21.01.20 בשעה 17:00

מכונית על שלט 
כל הכיוונים

רובה חיצים

משחק המברגה
כרכרה + סוס+ אור
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חיות קופצות
39.90 70

למביא מודעה זו
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למביא מודעה זו

שעות פתיחה: א’-ה’ 09:00-21:00, ו’ 09:00-14:00 פתוח במוצ”ש

רח’ בן ציון גליס 57, סגולה פתח תקוה, טל. 03-9316475

פתיחה חגיגית
עם הפתעות ומבצעים

הקוף הכי מצחיק והכי שובב במדינה
מגיע למפגש מיוחד וחד פעמי

בכפר השעשועים ואסור לכם לפספס את זה!!!

בשעה 17:00ביום רביעי 22.1.20
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22.1.20מגיע!בס”ד
בשעה 17:00
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צמוד לאיי ג”אמפ”.
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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

פיל לבן, קרקעות ובתי חולים: פשרה בסכסוך הענק

לראשונה: קורס יזמות 
לסטארטאפיסטים פתח תקוואים

איך ילדים שרדו בשואה? 
ילדי פתח תקווה חקרו וזכו

בין העירייה לקופת חולים כללית התנהל קרב משפטי ארוך שנים • השבוע, בתום הליך גישור ומו"מ עיקש – הגיעו הצדדים להסדר • כל הפרטים

הקורס ישלב ידע והתנסות בכל שלב בדרך להקמת מיזם 
סטארט אפ, ויועבר על ידי מרצים מומחים ובעלי ניסיון, 

מעולם היזמות הטכנולוגית • עד היום, קורסי יזמות 
פרטיים בתעשייה היו זמינים בגוש דן ובערים מרכזיות 

מקום ראשון לתלמידות 'אחד העם' שכתבו עבודות גמר מצטיינות בלבד, ובעלות של אלפי שקלים
בתחום השואה, בתחרות שהתקיימה במכון העדות למורשת 

הציונות הדתית והשואה

מאת: אלי כהן

עיריית  בין  משפטי  סכסוך  של  שנים  אחרי 
פתח תקווה לבין שירותי בריאות כללית, הוסכם 
במסגרת המו"מ שניהל ראש העיר רמי גרינברג 
מול בכירי הכללית, כי הקופה תרכוש את חלקה 
של העירייה על הקרקע של בי"ח השרון בעלות 
שנמצא  הלבן  הפיל  מבנה  ש"ח.  מיליון   60
בעתיד  וישמש  העירייה  בידי  יישאר  בסמוך 
כמבנה ציבור. כמו כן הוסכם כי הכללית תשכור 
מהעירייה את מתחם בי"ח "בית רבקה" בעלות 

של 500,000 שקלים לחודש.
כללית,  בריאות  שירותי  לבין  העירייה  בין 
בפ"ת,  חולים  בתי  מספר  ומפעילה  המנהלת 
רבקה",  ו"בית  "השרון"  בי"ח  את  וביניהם 
קיים סכסוך משפטי ארוך שנים, באשר לזכויות 

הקנייניות בהם.
לפשרות  הצדדים  הגיעו  השנים  במהלך 
והסכמות שונות כגון שהכללית תשלם לעירייה 
דולר   200,000 של  סך  על  שעמד  סמלי  סכום 
לשנה שאותם היה על העירייה להשקיע באחזקת 

בתיה"ח הללו.
המחוזי  המשפט  לבית  שהוגשה  בתובענה 
הזכאית  זו  היא  כי  הכללית  טענה   2014 בשנת 
בי"ח  בנוי  עליה  הקרקע  כבעלת  להירשם 

"השרון".
הועברה  בלוד,  המחוזי  בימ"ש  בהמלצת 
התובענה להליך גישור אשר במסגרתו ניהל ראש 
מול  אינטנסיבי  ומתן  משא  גרינברג  רמי  העיר 
שישולם  הסכום  לגובה  באשר  הכללית  בכירי 

לרשות.
הצדדים  בין  לאחרונה  הוסכם  כך,  בעקבות 

 60 של  בסכום  לכללית  תמכור  העירייה  כי 
מיליון שקלים את חלקה ביתרת זכויות הבעלות 
הקרוי  המבנה  למעט  השרון,  ביה"ח  במקרקעי 
בסמוך  שנמצא   - כץ  ברחוב  הלבן"  "הפיל 

לבי"ח.
ראש העיר עמד על כך כי מבנה "הפיל הלבן" 
"השרון"  בי"ח  ממתחם  ונפרד  עצמאי  שהוא 
יישאר בחזקתה ובבעלותה של הרשות על מנת 

להכשירו למטרות ציבוריות עירוניות.
לשכור  תמשיך  הכללית  כי  הוסכם  כן  כמו 
בדמי  רבקה"  "בית  בי"ח  מתחם  את  מהעירייה 
שקלים   500,000 של  בשווי  ראויים  שכירות 

לחודש.
חשוב  לנו  "היה  גרינברג:  רמי  העיר,  ראש 
כבר  שנמשכת  המשפטית  הסאגה  את  לסיים 
שנחתם,  ההסכם  על  שמח  אני  שנים.  עשרות 

כדי  לו  זקוקה  שהרשות  בכסף  מדובר  שכן, 
לצד  התחומים.  בכל  העיר  את  ולפתח  להמשיך 
זאת, התעקשתי שמבנה הפיל הלבן יישאר בידי 
פתח  האזור.  תושבי  את  בעתיד  וישמש  הרשות 
תקוה בדרך להיות המטרופולין החזק באזור ואין 
ספק כי ההסכם שנחתם הוא אבן דרך משמעותי 

לקראת היעד".

מאת: ישראל חבר

והתעשייה  הכלכלה  משרד 
אישר תכנית ליזמות סטארט-אפ 
התכנית  תקווה.  בפתח  חדשנית 
הכלכלה  משרד  ידי  על  פותחה 
מקצועיות  חברות  בשיתוף 
סטארט- ויזמי  ליזמיות  ומיועד 

אפ בשלב הרעיון.
והתנסות  ידע  ישלב  הקורס 
מיזם  להקמת  בדרך  שלב  בכל 
ידי  על  ויועבר  אפ,  סטארט 
מעולם  שיגיעו  מומחים  מרצים 
ניסיון  עם  הטכנולוגית  היזמות 
יזמות  קורסי  היום,  עד  בשטח. 
זמינים  היו  בתעשייה  פרטיים 
בלבד  מרכזיות  וערים  דן  בגוש 
ובעלות של אלפי  ברחבי הארץ 

שקלים.
הקורס Startup Land אשר 
פותח בשיתוף עם עמותת יוצאי 
8200, הינו השלב הראשון כחלק 
בכל  המופעל  חדש  ממסלול 
הארץ, הבנוי בפורמט של פרה-

היזם,  את  שמעביר  אקסלרטור, 
הרלוונטיים,  התכנים  כל  דרך 
שלב  ועד  הרעיון  גיבוש  משלב 
למשקיעים.  בהצגה  ההתנסות 
המסלול כולל קורס סדנאי מקיף 
של  פרטני  ליווי  שעות,   60 בן 
מוביל מקצועי מומחה בעולמות 
מקצועי  ייעוץ  הסטארט-אפ, 
לקבלת  וליווי  תחומים  במגוון 

מימון למיזם.
העיקריים  הנושאים  בין 
שנלמדים בקורס: גיבוש הרעיון, 
שוק/מוצר,  היתכנות  בדיקת 
בפורמט  עסקית  תכנית  בניית 
עם  היכרות   ,Lean Canvas
לסטארט- המימון  גיוס  עולם 

אפ, ועד חשיפת המיזם באירוע 
.Demo Day

ההשתתפות בקורס מסובסדת 
על ידי משרד הכלכלה והתעשייה 
ביותר מ-75% כשהעלות לצרכן 
728 שקלים בחודש בלבד,  היא 
בעוד שקורסים דומים בתעשייה 
עולים אלפי שקלים. אוכלוסיות 
מיוחדות יזכו להנחה נוספת של 

50% מעלות הקורס.
והתעשייה  הכלכלה  שר 
הייחודית  "התוכנית  כהן:  אלי 
קטנים  לעסקים  הסוכנות  של 
נוסף  כלי  היא  ובינוניים, 
סטארטפיסטים  לתמרץ  שנועד 
בפתח  הדרך  בתחילת  ויזמים 
הכלים  את  להם  ולתת  תקווה, 
הנדרש  והליווי  המקצועיים 
לממש את הפוטנציאל ולהצליח. 
לצד קורסי היזמות, אנו פועלים 
הקמת  לרבות  נוספים  בכלים 
שיהוו  טכנולוגיות  חממות 
בסיס לקידום החדשנות ולבניית 
אקוסיסטם יזמי טכנולוגי, שהם 
של  שגשוגה  להמשך  המפתח 

פתח תקווה".

מאת: ישראל חבר

הדתית  הציונות  למורשת  העדות"  ב"בית  התקיים  מרגש  טקס 
שרגא  אורי  ע"ש  הצטיינות  תעודות  חולקו  בו  גלים,  בניר  והשואה 
ורות רבקה וייל ז"ל, לתלמידים שכתבו עבודות גמר מצטיינות בתחום 

השואה.
העם  אחד  מתיכון  יב-4  תלמידות  פרונשטיין  ואנה  מוסאי  רוני 
הראשון  במקום  הצטיינות  בתעודות  זכו  בצלאל,  יעל  של  בניהולה 
בתחרות כתיבת עבודות חקר בנושא השואה. נושא החקר שלהם היה 
ומלחמת  השואה  בתקופת  הוריהם  ללא  ילדים  בפולין  שרדו  "כיצד 
בהיסטוריה  חקר  תכנית  במסגרת  הוגשה  העבודה  השנייה".  העולם 
במסגרת נוער שוחר מדע באוניברסיטת ת"א בהנחיית אורי בן שלום 

ובהובלת  דליה בן אסא, רכזת מחוננים עירונית.
הילדים  של  וההישרדות  ההתמודדות  דרכי  את  בודקת  העבודה 
בתקופת השואה באמצעות עדויות, סיפורים ומכתבים וחוקרת כיצד 

השיגו הילדים כלים כדי לשרוד.
הטקס התקיים ביום הקדיש הכללי )6.1( של בית העדות, המתקיים 
מדי שנה ונפתח בקטעי קריאה בנושא השואה וקריאת קדיש. האולם 
שואה  ניצולי  רבים,  אורחים  אליו  והוזמנו  לפה  מפה  מלא  היה 
מפי  דברים  ונאמרו  שטרן  אלעזר  ח"כ  נאם  בטקס  ומשפחותיהם. 

ניצולי שואה.
מתיכון  הזוכות  על  הכריזו  כאשר  בקהל,  אחזה  גדולה  התרגשות 

'אחד העם' בפ"ת, שזכו בתעודת הצטיינות במקום הראשון.
הפנים  "כל  בנושא  פארן  גיל  של  הרצאה  התקיימה  הערב  בסוף 
והשמות, כולם" - חשיפת זהויות של קרבנות צעדות המוות והנצחתם.

ראש העיר רמי גרינברג בירך ואמר "זוהי גאווה גדולה לתלמידות 
ולמינהל  העם"  "אחד  לתיכון  לעומק,  הנושא  את  שחקרו  החרוצות 
היא  תקוה  פתח  בעיר  החינוך  מערכת  תקוה.  פתח  בעיר  החינוך 
ובתלמידות, נמשיך  ואנו נמשיך להשקיע בתלמידים  מהטובות שיש 
מיטב  את  ולתלמידים  למורים  ולספק  פדגוגים חדשים  תכנים  לפתח 

הכלים להמשך עבודה יצרנית ופורה".

מאת: אלי כהן

החל מיום ראשון, 2.2.2020, יחל לפעול קו אוטובוס 
הקו,  גוריון.  בן  התעופה  לנמל  תקווה  פתח  העיר  בין 
מסלולו  את  ויתחיל  לשעה,  אחת  יפעל   ,223 שמספרו 
ברחוב ראשון לציון, ימשיך לרחוב גרינשפן, הרב מלכה 
בסמוך לאגם, רחוב קפלן בסמוך לבית חולים שניידר 
גורן  גוריון בסמוך לכיכר  )ברחובות בן  ג'  גנים  ולכפר 
והעצמאות( ומשם יעבור לקריית אונו ויהוד עד נתב"ג.

כל התחנות הן תחנות העלאה והורדה, כך שיינתן גם 
מענה לכל אותם נוסעים המבקשים להגיע מפתח תקוה 

לקריית אונו.
במהפכת  הממשיך  גרינברג,  רמי  העיר  ראש 
העיר  לתושבי  מענה  "יינתן  כעת  כי  אמר  התחבורה, 
להמשיך  מנת  על  או  לטוס  מנת  על  לנתב"ג  הנוסעים 
משם לירושלים באמצעות הרכבת המהירה, וכן לנוסעים 
מפתח תקוה לקריית אונו ויהוד". גרינברג ביקש להודות 
לשר התחבורה בצלאל סמוטריץ' ולקודמו השר ישראל 
למנהל  לראש הרשות הארצית לתחבורה,  גם  כמו  כץ, 

מחוז גוש דן והמרכז, ולאגף התנועה בעיריית פ"ת.
זמנים מדויקים יפורטו באתר העירייה ובאתר חברת 
קווים ובמוקד המידע 2060*, מוקד מידע ארצי 8787*. 

הקו יופעל ע"י חברת קווים.

מאת: אלי כהן

בתום תחרות קשה וטעימה שנפתחה לקראת השבת 
שנערכה  הצ'ולנט  בתחרות  הזוכים  הוכרזו  האחרונה, 
לאומי  הדתי  הפורום  של  בניצוחם  תקווה,  בפתח 
יגאל פריי. בתחרות לקחו חלק מיטב הבשלנים  ועו"ד 

והבשלניות מקהילת פנינת גנים שבהדר גנים.
המדוכה,  ועל  הסיר  על  ישב  מורחב  שופטים  צוות 
בהם ניר אורבך – מנכ"ל הבית היהודי, יוסי יואלמן – 
יו"ר הפורום הדתי לאומי בעיר, וגילה בן נאים – חברת 

מועצת העיר.
לאחר לבטים קשים, הוכרזו הזוכים:

מקום ראשון – אלי גרנות.
מקום שני – רבקה הגר.

מקום שלישי – חגית יניר.
גיל- הגבאי  מציין  ברחובות',  'השבוע  עם  בשיחה 

עד זאבי כי "זהו אחד מאירועי קהילה רבים הפרושים 
החברתי  לגיבוש  תורמים  אלו  אירועים  השנה.  לאורך 

ולחיזוק הרעות והאחווה בין חברי הקהילה".

 הפיל הלבן. צילום: דוברות העירייה 

לראשונה: קו מפתח 
תקוה לנתב"ג

עם צוות שופטים מכובד ועם אינספור סירי צ'ולנט 
ראויים – נבחרו המנצחים בתחרות החמין הקהילתית

בשורה: קו אוטובוס יחל לפעול בין פתח תקווה 
לנמל התעופה בן גוריון • העלות: 10 שקלים בלבד
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חינוך מגיל צעיר: הכרת הטוב 
של ילדי הגנים

פעם שלישית דף

מאת: אלי כהן

מבלי  יום  בכל  מקבלים  אנו  טובות  כמה 
מסתבר  מיוחדת?  חשיבות  אליהן  שנייחס 
שהמון. בעקבות כך החליטו בגני אתרוג )מעיין 
החינוך התורני פ"ת( לרתום את ילדי הגן למיזם 

החשוב "טוב להודות".
הילדים  חג ההודיה,   - לחג החנוכה  כהמשך 
אותנו  מקיף  אותנו  הסובב  העולם  כיצד  למדו 
הקפידו  וכך  בהם  להבחין  רק  שעלינו  בטובות 
לנערים  ההסעות,  לנהג  להורים,  תודה  לומר 
שסייעו להם בחציית הכביש, למלמדים, לסבא 

ולסבתא, לשרת, ולכל הטוב הסובב אותם. 
השבוע נערכה בגן המוסיקלי מסיבה שציינה 
רמי  העיר  ראש  השתתפו  ובו  המיזם  סיום  את 
בעירייה,  החינוך  ממחלקת  חג'ג'  ערן  גרינברג, 
מעיין  מנכ"ל  וכן  בוסו  אוריאל  העיר  ראש  סגן 
ומנהלת  בוסו  יוסף  הרב  בעיר  התורני  החינוך 

הגנים הגברת רותי אזואלי.
המסיבה  במהלך  דברים  נשא  העיר  ראש 
המבורך  במיזם  חלק  ליטול  שמח  "אני  ואמר: 
ובפרט  הטוב  להכרת  לחנך  יש  גיל  בכל  הזה. 
בו  בעידן  נמצאים  אנחנו  האלה.  בגילאים 
תשומת  מירב  את  לצערנו  תופסת  הטכנולוגיה 
ולשים  המרכז  הוא  לזכור שהאדם  הלב, חשוב 

לב אחד לשני וכמובן להודות".

מבחינתו  הזדמנות  "זו  אמרה:  הגן  מנהלת 
להגיד תודה לראש בעיר שסייע בשנה האחרונה 
יותר  מתאים  אין  במתחם.  גנים  שני  בהקמת 

ממיזם זה כדי להודות לו".
במתחם גני אתרוג פועלים שני אגפים, לבנים 
אחד  גנים,  שני  מותאמים  אגף  בכל  ולבנות. 
לילדים בני ובנות גיל 3-4 והשני לבני ובנות גיל 
4-5. במקום נמצא גם המרכז המוזיקלי הייחודי 
בו  הילדים  פיתוח  למען  שהוקם  והבלעדי 
מבקרים כל ילדי גני מעיין החינוך התורני בעיר.

חינוכיות  פעילויות  לעוד  מצטרף  זה  מיזם 
נפתחה  אלה  בימים  בגן.  המתקיימות  רבות 
 - הבאה  הלימודים  שנת  לקראת  ההרשמה 
 62 התורני  החינוך  מעיין  גני  לרשת  תשפ"א. 
ילדי הרשת מקבלים  ילדים עם צוות מסור.  גני 
בביקורים  מדעים,  בלימודי  גם  מוסף  ערך 
הרשת  של  המדעי  במרכז  המתקיימים  קבועים 
לימודי  חוויתית  בצורה  התלמידים  לומדים  בו 

מדעים לגיל הרך.

מאת: אלי כהן

התאחדות'  'שבת  נערכה  ויחי-חזק  בשבת 
כפר  בשכונת  חסידים'  'כפר  קהילת  למשפחות 
צבי  הרה"ג  הקהילה  רב  תקווה.  פתח  ג'  גנים 
 - התורה  לימוד  על  בדבריו  עמד  לאו  יהודה 
הדבק המאחד בין בני הקהילה שהגיעו מישיבות 
פאר  ברוב  נערך  במוצ״ש  שונות.  ומארצות 
והדר המעמד המרכזי של סיום הש״ס במסגרת 

שיעורי הדף היומי הנמסרים בבית המדרש.
בהתרגשות רבה קיבלו מאות המשתתפים את 
פני רבני העיר גדולי התורה הרה"ר הגאון רבי 
ראש  רבינוביץ  מרדכי  רבי  הגאון  הלוי,  מיכה 
הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון  ישראל,  אור  ישיבת 
קוק רב אב"ד דק"ק אבי עזרי מרכז העיר וראש 
בית הוראה הכללי ירושלים, הגאון רבי בן ציון 
צבי  רבי  הגאון  חיים,  דברי  דק"ק  רב  רוזנברג 
הגאון  קדישא,  החברה  מרבני  הורביץ  אלימלך 

רבי יגאל לרר אב"ד בפ"ת.
במרכז המעמד העלה המנחה, חבר הקהילה 
הר"ר שלמה קוק את זכרו של גאב"ד אנטוורפן 
יום  לרגל  זצוק״ל  קרייזוירט  חיים  רבי  הגאון 
מבני  רבים  כאשר  השבוע  שחל  היארצייט 
הביא  הוא  באנטוורפן.  תלמידיו  היו  הקהילה 
משמו דברים אודות רבו הגאון רבי מאיר שפירא 
תורה  היו  חייו  "משאת  לפיו  זצוק״ל  מלובלין 
הביזיון  על  כאבו  את  הביע  ואף  התורה  וכבוד 
של התורה ובחורי הישיבות בתקופתו בפולין" 
כאשר מהות המעמד – לתקן את כבוד התורה 

שנרמס בעבר. 
אקשטיין  דוד  ר'  היומי  הדף  שיעורי  מייסד 
מגיד  את  ההדרן  ואמירת  הש״ס  לסיום  הזמין 
מגיד  ואילו  ישראלי,  עזרא  הרה״ג  השיעור 
השיעור הרב חגי גרוס פתח את הלימוד במסכת 
ברכות. הציבור כולו, גם אלה שטרם זכו לסיים, 
אנחנו  ״מודים  תפילת  את  בקול  בצוותא  אמרו 
לך״ כפי שהעיד הגרב"צ קוק שכך היה מנהגו 
סיום,  בכל  זצוק״ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של 

שכל המשתתפים אומרים יחד.
הנוכחים  פרצו  הגדול  קדיש  לאחר 
ולומדיה,  התורה  לכבוד  שמחה  של  בריקודים 
עם  טאנץ  מצוה  של  מרגש  מעמד  נערך  ואף 
התורה כולל גראמען מיוחד שהכין רב הקהילה 
פ"ת  עיריית  ברכת  את  הש״ס.  מסכתות  סביב 
ראש  הביא  המעמד,  במימון  חלק  שנטלה 

העירייה רמי גרינברג.
מקהלת  ידי  על  טעם  בטוב  לווה  המעמד 
ידידים שאף הנעימו בשיריו של מהר"ם שפירא 
חצות  לאחר  יצאו  המשתתפים  זצ״ל.  מלובלין 
במקום  בו  כאשר  רוממות,  בתחושת  לילה 
נוסף, שלישי במספר, בממלכת  התייסד שיעור 
כל  על  המאירה  חסידים  קהל  של  היומי  הדף 

שכונת כפר גנים.

מזה מספר שבועות מציינים בגני אתרוג את מיזם "טוב להודות" המתמקד בהכרת הטוב ⋅ 
השבוע נערך טקס סיום בהשתתפות ראש העיר

בשיא מעמד סיום הש"ס בהשתתפות רבני העיר, הוחלט לייסד שיעור שלישי במספר 
במסגרת דף היומי בבית המדרש 'קהל חסידים' בכפר גנים
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בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience
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Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



כ' טבת תש"פ 817/1/20 בפתח-תקוה

מסלול התנגשות
אחינו  של  בשמחתם  לשמוח  שלא  קשה 
קובי,  רון  של  הדחתו  בטבריה.  המתגוררים 
ומוצלחת, היא בשורה של ממש  בשעה טובה 
שמנהיגה  בעיר  חדשה  לתקווה  ופתח  עבורם 
הביא עליה בושה ולא ידע שובע מפרובוקציות 

וחיכוכים.
שני  יום  את  להגדיר  גוזמא  זו  תהיה  לא 
הקלה  תחושת  בטבריה.  חג  כיום  החולף 
בקרב  השתחררה  רווחה  ואנחת  בעיר  פשטה 
רגשות  אל  רק.  לא  בעיר, אבל  חובשי הכיפות 
שמאפיינת  הדורסנית  מההתנהלות  המיאוס 
את רון קובי, הצטרפו רבים מתושבי העיר. גם 
תושבים הנעדרים זיקה למסורת ישראל, כאלו 
שאף שלשלו בקלפי את הפתק של קובי, נוכחו 

לראות שאין בו כוונות טהורות.
עדות לתחושת ההקלה בעיר הקודש שחונה 
על חוף הכנרת, קיבלתי מאישים בולטים בחיי 
שיחי  אנשי  נתקלו  תפקידיהם  במסגרת  העיר. 
ונדהמו  קובי  רון  בפניהם  שהציב  במחסומים 
לגלות את דפוס הפעולה השפל שלו בתחומים 

רבים, מה שהוביל אותו עד הלום.
נשמע  אוחנה  דוד  בעיר  התורה'  ‘דגל  נציג 
אחרת. במרוצת הזמן קיימנו שעות שיחה רבות 
סביב דמותו של קובי וניתחנו את המצב העגום 
פרסום  עם  בגללו.  טבריה  תושבי  נקלעו  אליו 
החלטת אלקין, ניכר בקולו של אוחנה כי הוא 

רואה את האור בקצה המנהרה.
מבשר  הנכון",  לכיוון  מתקדמים  "אנחנו 
קובי  זמן.  הרבה  הזה  לרגע  "ציפינו  אוחנה. 
מושבתת  העיר  לתפקידו.  התאים  לא  באמת 
מקווה  מקצועית.  ועדה  שתוקם  הזמן  והגיע 

שבג"צ לא יעצור הכל".
אוחנה מתאר את האווירה החיובית שאופפת 
את טבריה. "לא מפסיקים לעצור אותי ברחוב 
"רואים  מספר.  הוא  הסוגים",  מכל  אנשים 

שמחה על הפנים של התושבים".
את  הדגלאי  הנציג  מפנה  השיחה,  במהלך 
את  שליוותה  דשמיא  לסיעתא  ליבי  תשומת 
העיר. "זה דבר לא מובן", מצהיר אוחנה. "הרי 
עשר.  חמשה  מתוך  מנדטים  ששה  קיבל  הוא 
שרק  מי  את  לקואליציה  לצרף  היה  יכול  קובי 
רצה ובכך לסיים את הסאגה. רואים כאן ברכת 
צדיקים והשגחה פרטית בכך שקיבל החלטות 

משונות והסתכסך עם כולם".
בעירייה  דרכו  סוף  את  זיהה  שקובי  מתברר 
כבר לפני תקופה ועשה ניסיונות למנוע את רוע 
הגזרה מבחינתו. "הוא הבין את הטעויות שלו 
נסיה איכשהו להתקרב אלינו, אבל זה כבר היה 

מאוחר", מגלה חברו לשולחן העירייה.
של  הסוערת  הקריירה  על  מבט  כשמעיפים 
הדורסני  אופיו  לעין  בולט  העיר,  כראש  קובי 
וסגנון השיח שהנחיל לרשות המקומית. כאשר 
זיהה אדם שלא מתיישר עם העמדה שלו, ירד 
להשפילו  ודאג  נמוכות  הכי  לרזולוציות  קובי 
באנשים  פגע  "הוא  ביותר.  הקשה  בצורה 
פוגעניות  במילים  בחל  ולא  ישירה  בצורה 
בהתייחסו  אוחנה  אומר  תושבים",  כלפי 

להשתלחויות הבוטות.
שמעון כהן הוא עורך עיתון מקומי בטבריה. 
כאשר נודע לו על החלטת השר אלקין להדיח 
עם  העירייה  לבניין  פעמיו  שם  הוא  קובי,  את 

בקבוק יין ביד. "עשינו לחיים קטן", הוא אומר 
עוד  כל  עדיין  רגוע  שאינו  ומדגיש  השבוע  לי 

בג"צ לא הכריע בעניין.
ניסיון. שמחתו על קץ עידן קובי  כהן למוד 
מוקדמות  כחגיגות  פעמים  מספר  לו  התבררו 
המשפט  בית  התייצב  פעם  אחר  פעם  מידי. 
הפרובוקטור  העיר  ראש  של  לצידו  העליון 
להמשיך  לו  אפשר  תמוהים  ובנימוקים 
את  יהפוך  שבג"צ  החשש  למרות  בתפקידו. 
החלטת אלקין, כהן "לא התאפק" ויצא לצהול.

על  מלאה  בטן  הטברייני  העורך  של  בפיו 
אריה דרעי. "אני לא מבין למה שר הפנים לא 
העירייה  בניין  על  שתשמור  אבטחה  שולח 
והעלמת  האחרון  הרגע  של  מחטפים  ותמנע 
ראיות מהמחשבים. אני מאמין שהוא עושה שם 

ניקיון ויש לו הרבה עבודה בנדון", הוא זועם.
כאדם שאינו מתגורר בעיר, סיפרתי לידידיי 
אינה  קובי  הדחת  על  השמחה  כי  הטבריינים 
נחלתם בלבד. לא שיש כאן שמחה לאיד חלילה, 
אבל הבשורה שהביא עמו בדמות פגיעה בכל 
ברבנים  וזלזול  השבת  עקירת  והיקר,  הקדוש 
איימה  זו  ברעהו,  האחד  יהודים  שיסוי  תוך 

להתפשט ולקנות שביתה במקומות נוספים.
את  ובחנו  בו  הביטו  בישראל  ערים  ראשי 
דרכו. ניתן היה לזהות מגמה מסוכנת של אחדים 
ביוזמות  ולצאת  לחיקוי  מודל  בו  לראות  מהם 
יש  והמצוות.  התורה  שומרי  בציבור  מתגרות 
תקווה  להפיח  הצודקת  אלקין  בהחלטת  בה, 
שתופעות אלו יודחו אף הן ויהפכו להיסטוריה.

 בדרך להתרסקות

ההימור  לזרום.  החלו  המדגם  תוצאות 

של  ובשותפות  בגיבוי  הפעם  ושקד,  בנט  של 
החסימה.  לאחוז  מאוד  התקרב  סמוטריץ', 
מלמטה. הסיכויים להקמת ממשלת ימין אפסו 
ומערכת הבחירות הבאה היא עניין של זמן, או 
קורמת  לפיד-גנץ-ליברמן  ממשלת   – לחלופין 

עור וגידים.
כך עשוי להיראות בסבירות לא נמוכה בכלל, 
בחירות  אותן  השלישיות.  הבחירות  מוצאי 
שאליהן הגענו בין  היתר בשל יצר ההרפתקנות 
שמאפיין את נפתלי בנט, הסתיימו באופן זהה 
הבלתי  לרצון  הוכחה  והיוו  הראשונות  לאלה 

מוסבר להיכשל. שוב ושוב.
ההימור  שהפעם  בטוחים  החדש  בימין 
בראשות  מפלגות  של  היעדרם  לדידם,  יצליח. 
כחלון, פייגלין ואורלי לוי מבטיח את הצלחתם 
בבחירות הקרובות. הם סבורים שהסיכוי גדול 
עד  לרוץ  עליהם  ולכן  הזה  במקרה  מהסיכון 

הסוף ולהתעלם מהאזהרות מפני אסון.
מהנוף  נעדר  בן-דהן  אלי  הביטחון  שר  סגן 
בשטח  הנעשה  אבל  רב,  זמן  מזה  הפוליטי 
אותו.  מטרידה  הדתית  הציונות  של  הפוליטי 
שדלפו  הקשים  מהמראות  כאב  שהביע  אחרי 
אותם  והגדיר  היהודי  הבית  מרכז  מישיבת 
שלו  באכזבה  אותי  משתף  הוא  השם,  חילול 

מבנט ושקד.
אחת.  מטרייה  תחת  להיות  יכולים  "כולם 
ניסינו בעבר  את הניסיון של לרוץ בנפרד כבר 
וזה לא הצליח. בסופו של דבר אם כולם רצים 
שמגיעה  לוי  אורלי  אם  נצליח.  אחת  ברשימה 
בה  למפלגה  להצטרף  יכולה  ימני  מבית 
אפשר  אצלנו  גם  קיצוניים,  שמאלנים  חברים 
להניח למחלוקות ולרוץ תחת קורת גג אחת", 

הקשבתי ורשמתי. 
את  שקובר  הדומיננטי  הגורם  זהו  רע.  דם 

ימין-חרדים.  ממשלת  להקמת  הסיכויים 
לפרץ,  סמוטריץ'  בין  האינסופיים  המתחים 
של  התיעוב  לסמוטריץ',  פרץ  בין  האיבה 
אחרות  וסיבות  הם  גביר,  בן  לאיתמר  השניים 

יובילו למסלול התנגשות שאחריתה די צפוי.
יתבררו  כאן  שנשפכים  המלל  והררי  ייתכן 
השורות,  כתיבת  לזמן  נכון  אבל  כשגויים, 
באחריות  יישאו  דתי  הציוני  הימין  מפלגות 
שתוקם  השמאל-ערבים  לשלטון  ישירה 

בחודשים הקרובים.
דווקא הן, שנציגיהן זועקים חדשים לבקרים 
ומסבירים  ראשנו  מעל  שמרחפת  הסכנה  על 
ממשלה  תהיה  נורא  כמה  עד  טעם  בטוב 
שמובילים  הם  לישראל,  גנץ-לפיד  בראשות 
ובמריבות  נגמרים  בחיכוכים שלא  הזו  לתהום 

סטייל כיתה אלף.
ועוד: בבחירות האחרונות ספג איתמר  זאת 
בחירתו  על  קשות  וטענות  השמצות  בן-גביר 
הימין.  שלטון  את  לסכן  ובכך  בנפרד  לרוץ 
סומן  והוא  לעברו  הופנו  חמורות  ההאשמות 

כמי שאחראי לכל תוצאה רעה לימין.
המצביעים  כמות  הוכח.  האלקטורלי  כוחו 
חרף  מבוטלת.  כלא  התבררה  לו  שהצביעה 
וסמוטריץ'  בנט  מתעקשים  אלה,  עובדות 

לעשות הכל כדי להשאירו מחוץ לתמונה.
הרשימות.  סגירת  עם  ייחרץ  הבחירות  גורל 
ריצה בשני ראשים היא בעלת סיכויים גבוהים 
שאחת הרשימות לא תעבור את אחוז החסימה 
הכמוסה  התקווה  אסון.  הרות  וההשלכות 

עלולה להתחלף בבכייה לדורות.

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

טעות פעמיים. שר הביטחון נפתלי בנט | צילום: דוברות הכנסת



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

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

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
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קרבות החסינות

בלי עוצמה יהודית: הימין התאחד

ישראל פריי

לשני.  ראשון  שבין  בלילה   1:30 השעה 
אובדן  על  נואש  ציוץ  משגר  זוהר,  מיקי  ח"כ 
הדמוקרטיה. הוא גם מתווכח ומשיב לגולשים, 
שנתו נודדת עליו. כמה שעות לאחר מכן, בבוקר 
למצב  ויתרגל  בכנסת,  יתייצב  הוא  שני,  יום 
נמצאת  נתניהו  וקואליציית  'הליכוד'  חדש: 
יותר  איבדו את השליטה אחרי  מיעוט,  בעמדת 

מעשור בשלטון.
קדם  שני,  ביום  בכנסת  שהתחוללה  לדרמה 
סוף שבוע ארוך בו ניסה ראש הממשלה נתניהו 
בבקשת  שתדון  הכנסת,  ועדת  הקמת  את  לסכל 
מה  אותה,  לדחות  וצפויה  שהגיש,  החסינות 
שיביא לפתיחה מיידית של משפטו, עוד בטרם 

הבחירות.
מי שספג את החיצים היה היועץ המשפטי של 
הכנסת, עו"ד איל ינון, שפרסם חוות דעת לפיה 
יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, לא יכול למנוע את 
הקמת ועדת הכנסת. דוברות 'הליכוד' ושופרותיו 
של נתניהו החלו להטיח רפש במקצועיותו של 
בערוגות  גדל  שלא  מוערך,  מקצוע  איש   – ינון 

השמאל – ופקפקו באובייקטיביות חוות דעתו.
'הליכוד' אף עתר לבג"צ בדרישה לפסול את 
חוות דעתו, בשל טענה לניגוד עניינים בו אייל 
במשרד  זוגו,  בת  של  עבודתה  לאור  מצוי,  ינון 

היועץ המשפטי לממשלה, שהוא זה שהגיש את 
כתב האישום נגד נתניהו. העתירה נדחתה.

עצמו  שמצא  אדלשטיין,  יולי  הכנסת,  יו"ר 
ולנתניהו  לליכוד  המחויבות  שבין  הקלע  בכף 
הכנסת,  כיו"ר  הממלכתי  תפקידו  מימוש  לבין 
הטיפות.  בין  הילך  בה  עיתונאים  מסיבת  כינס 
ינון,  אייל  הכנסת  של  היועמ"ש  את  גיבה  הוא 
לבן',  'כחול  מכיוון  נגדו  האיומים  את  תקף  אך 
יודח  יימנע את הקמת הוועדה – הוא  לפיו אם 
בציטוטים  )"השתמשו  הכנסת  יו"ר  מתפקיד 

מסרטי מאפיה"(.
בראשות  המסדרת  הועדה  קרה.  זה  בסוף 
האווירה  צפוף.  האולם  מתכנסת.  ניסנקורן  אבי 
מבקש  ניסנקורן  מתחיל.  הדיון  מתוחה. 
 – הכנסת  וועדת  הקמת  על  להצביע  מהחברים 

שבסמכותה לדון בחסינות נתניהו.
הוועדה  את  לנהל  נהג  זוהר  מיקי  בעבר, 
ונהנה להשתעשע על חשבון  באווירה מבודחת 
לעוד  איתכם  תקוע  "ביבי  האופוזיציה.  חברי 
לפני  רק  לחברים  אמר  תעשו"?  מה  שנים,   10

חודשים ספורים. כעת, הוא בעמדת מגננה.
זוהר ואנשי הליכוד צעקו נואשות. לדבריהם 
לא  המשחק,  כללי  את  משנה  לבן'  'כחול 
והכל  בדורסנות  מתנהלת  במיעוט,  מתחשבת 
בשם 'רק לא ביבי'. "כשהיינו הרוב – מעולם לא 
אמר.  אבחנה",  בלי  הכללים  את  לשבור  העזנו 
ח"כ שלמה קרעי הרעים אף הוא בקולו, שילב 

גימטראות וניסה לעצור את רוע הגזירה.
לנציגי  זוהר  מיקי  הורה  הדיון,  שעות  לאורך 
'הבלוק' בוועדה לצאת בהפגנתיות, כדי לא לתת 
לגיטימציה להליך. לרוב הם נענו לו, ואז חזרו, 

ושוב יצאו וכן על זו הדרך.
ח"כ עודד פורר, נציג 'ישראל ביתנו' בוועדה 
התקדמות  את  שאפשרה  זו  למעשה  שהיא   –
לאפשר  שלא  ליברמן  הכרעת  בשל   – ההליך 
לנתניהו להימלט מדיון החסינות, מציע להרחיב 
את ההצבעה. שהרי אם כבר פותחים מחדש את 
להקים  שלא  למה  ועדות,  ומקימים  הסיכומים 
את כל יתר הועדות  הקבועות. ההצעה התקבלה 
מחדש,  ועדות  להקים  ניתן  זה,  מרגע  ולמעשה 
גפני.  משה  ח"כ  והדחת  הכספים  ועדת  כולל 

הערכה היא שמהלך זה לא יצא לפועל.
בתוך בליל הצעקות, בלטו דברים שהפנה ח"כ 
אחמד טיבי לח"כ יועז הנדל – הסמן היותר ימני 
וכחול  אתה  תמשיך  אם  "יועז,  לבן'.  כחול  של 
לבן לדבר על סיפוח, אם תעזו להתקדם בכיוון 
האופוזיציה".  ראש  יושב  יישאר  גנץ   – הזה 
בכך עזר טיבי לחזק את קמפיין הליכוד, הכורך 
גנץ לתמיכה ברשימה המשותפת.  הצבעה לבני 
הנדל התנער באלגנטיות מהפטרונות של טיבי, 
ונתניהו  גינויים חריפים,  'הליכוד' שחררו  ח"כי 
טיבי  "אחמד  וכתב:  לרשת  התיעוד  את  העלה 

חושף שבני גנץ תלוי בו לחלוטין".
 5 תומכים,  ח"כים   16 להצבעה.  מגיעים 

ההרכב  לדרך.  יוצאת  הכנסת  ועדת  מתנגדים, 
לבקשת  שיתנגד  מוחלט  רוב  על  מלמד  שלה 
נתניהו, להלן פירוט חברי הועדה  החסינות של 

המכרעת:
שיכהן  ניסנקורן  אבי  לבן:  כחול  מסיעת 
צבי  גרמן,  יעל  ביטון,  מיכאל  הוועדה,  כיו"ר 
האוזר, אורית פרקש הכהן, קארין אלהרר, יואב 
יהיו  הליכוד  מסיעת  גינזבורג.  ואיתן  סגלוביץ', 
שמונה חברי כנסת. מסיעת הרשימה המשותפת: 
עופר כסיף, אחמד טיבי, ומנסור עבאס. מסיעת 
ש"ס: יואב בן-צור, משה ארבל. מסיעת ישראל 
מסיעת  מלינובסקי.  ויוליה  פורר,  עודד  ביתנו: 
טסלר.  ויעקב  מקלב,  אורי  התורה:  יהדות 
מסיעת ימינה: אופיר סופר, ומתן כהנא. מסיעת 
מיכאלי.  ומירב  סויד  רויטל  העבודה-גשר: 

מסיעת המחנה הדמוקרטי: תמר זנדברג.
במליאה,  להצבעה  עובר  הדיון  בהמשך 
זוהר  מיקי  בג"צים,  בהגשת  מאיים  הליכוד 
אדלשטיין  על  זועמים  נתניהו  בסביבת  וחברים 
לטובתם,  כוחו  את  להפעיל  דיו  מתאמץ  שאינו 
של  חרטה  הרהורי  על  יעדכנו  שונים  ודיווחים 
נתניהו בהגשת החסינות ואולי גם משיכתה. כך 
או אחרת, המצב מבחינת נתניהו – נראה בלתי 
הפיך. את התקופה הקרובה הוא עשוי לבלות בין 

כינוסי בחירות לבין אולמות בית המשפט.

ישראל פריי

עליו  ההסכם  את  הפר  החינוך  ששר  לאחר 
את  שיבח  נתניהו  בן-גביר,  איתמר  עם  חתם 
אף  שעל  פרץ  הרב  השר  שגילה  "המנהיגות 
של  הנזק  את  ומזער  פעל  הכבד  האישי  המחיר 

בנט לגוש הימין והציל קולות לגוש".
גביר,  מבן  "מצפה  הוא  כי  נמסר  מסביבתו 
כדי  מהמירוץ  שיפרוש  שבדבר,  הקושי  כל  עם 

להבטיח את שלטון הימין".
בתגובה לדברי נתניהו, אמרו בעוצמה יהודית 
על  הלך  הממשלה  ראש  הקודמת  "בפעם  כי 
הראש של עוצמה יהודית, ומנע הקמת ממשלת 
ימין. אם ראש הממשלה חפץ בהקמת ממשלת 
לו לגלות אחריות, לתת לעם  ימין, אנו קוראים 

להחליט, ולא לנסות לפגוע בעוצמה יהודית".
בעוצמה יהודית הוסיפו, "אם ראש הממשלה 
 - ממשלה  מוקמת  הייתה  מתפקידו  פורש  היה 
עושה  שאינו  מה  לעשות  גביר  לבן  יטיף  שלא 

בעצמו, ובצדק".
הרשימה המאוחדת של מפלגות הימין החדש, 
להיות  צפויה  היהודי  והבית  הלאומי  האיחוד 
מורכבת מבנט במקום ראשון, פרץ בשני, שקד 
את  סמוטריץ'.  בצלאל  מכן  ולאחר  בשלישי 
שאר הרשימה ירכיבו מתן כהנא מהימין החדש, 

סילמן  עידית  הלאומי,  מהאיחוד  סופר  אופיר 
על  החתימה  לפני  האחרונות  בדקות  שעברה 
ובמקום  החדש,  לימין  היהודי  מהבית  ההסכם 
השמיני העיתונאית שרה ב"ק שהצטרפה לבית 

היהודי לפני מספר ימים.
בין  לאבחן  שניתן  מובהק  תהליך  יש  אם 
מיעוט  שזה  הרי  התכופות,  הבחירות  מערכות 
הרשימות וההתכנסות למפלגות גדולות. לקראת 
מ-47  פחות  לא  נרשמו  ה-21  לכנסת  הבחירות 
רשימות,   32 הגישו  שלאחריו  בסבב  רשימות, 
ובבחירות השלישיות הבאות עלינו לטובה, צפוי 

המספר להצטמצם עוד יותר.
רשימות  על  פיקנטי  בפרט  רק  מדובר  ולא 
בשוליים בסגנון מפלגת הפיראטים או הנחנחים, 
הגדולות  למפלגות  התכנסות  בהליך  אם  כי 
ולגושים. אלא שבעוד מפלגות השמאל מגיעות 
מלוכדות והרמטיות על מנת למצות כל קול, הרי 
התקוטטויות  נרשמו  האחרון  הרגע  עד  שבימין 

ופיצולים לרוב.
יו"ר  השבוע  נעתר  לחצים,  של  מכבש  לאחר 
ממחנה  לקריאות  פרץ  עמיר  'העבודה'  מפלגת 
השמאל, וחתם על איחוד עם מפלגת מר"צ. שתי 
המפלגות הוותיקות, בעלות מוסדות, מתפקדים, 
תחת  יחדיו  ירוצו   – עשירה  והיסטוריה  סניפים 

האותיות 'אמת'.
לוי- לאורלי  חבר  קודמות  שבבחירות  פרץ, 

להתחברות  וטען  אבקסיס 
השמאל  מחנה  של  מחדש 
קולות  לסחיבת  ואף  לפריפריה 
לסכן  החליט שלא  הימין,  מגוש 
למפלגת  וחבר  כולו,  הגוש  את 
בראשות  האליטיסטית  השמאל 
דרכי  נפלאות  הורוביץ.  ניצן 
אורלי  את  שהביאו  הפוליטיקה, 
ח"כית  ולשעבר  ימין  אשת  לוי, 
מ'ישראל ביתנו', לצמרת רשימת 

השמאל היחידה בישראל.
הסיעות  בין  הרשימה  חלוקת 
לכל  מקומות  שני  זוגית,  תהיה 
פרץ,  עמיר  הבא:  באופן  מחנה, 
תמר  הורוביץ,  ניצן  לוי,  אורלי 
מרה  שמולי,  איציק  זנדברג, 

מיכאלי, יאיר גולן, אילן גילאון, עומר בר לב 
ורויטל סוויד.

האיחוד,  על  שבישרה  עיתונאים  למסיבת 
לצלילי  וחגיגיים,  צמודים  והורוביץ  פרץ  נכנסו 
משתי  פעילים  הריעו  בקהל  מזרחית.  מוזיקה 
המפלגות, כשבלא קושי ניתן לתת בהם סימנים: 
אנשי מר"צ שמחים ועליזים, לאחר שחרב אחוז 
החסימה הוסרה מעליהם, פעילי 'העבודה' נראו 

הרבה יותר מאולצים.
זאת לאחר שח"כ  אינו שלם,  איחוד השמאל 

האחרונות  בבחירות  שערקה  שפיר,  סתיו 
ולמחנה  ברק  אהוד  לכיוון  'העבודה'  ממפלגת 
למפלגת  עמיתה  בחוץ.  נותרה   - הדמוקרטי 
יאיר גולן, ביצר את מעמדו בצמרת.  ברק, ח"כ 
גם דחיקתו של עיסאווי פריג' ממר"צ אל מתחת 
העשירייה הראשונה, נחשבת לבעייתית, בהיותו 
עוגן של חיבור לחברה הערבית. פריג' עתר נגד 
שריונו של גולן שמגיע על חשבונו, אך העתירה 

צפויה להידחות.

הועדה המסדרת בראשות אבי ניסנקורן התכנסה לקראת הדיונים בבקשת החסינות של נתניהו • ח"כ מיקי זוהר הורה 
לנציגי 'הבלוק' בוועדה לצאת בהפגנתיות, כדי לא לתת לגיטימציה להליך • יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין הולך בין הטיפות 

וסופג איומים להדחה מתפקידו

לאחר שספג לחצים כבדים נעתר יו"ר מפלגת 'העבודה' עמיר פרץ לקריאות ממחנה השמאל, וחתם על איחוד עם מפלגת מר"צ • המפסידים: סתיו שפיר 
שנותרה בחוץ, ועיסאווי פריג' שהוצב במקום לא ריאלי • הקרע בימין: פרץ וסמוטריץ' חברו למפלגת 'הימין החדש', בן-גביר זועם: "סכין בגב"

חשש מאיבוד קולות לאחר שמפלגות הימין נטשו את עוצמה יהודית

ח"כ מיקי זוהר יוצא מהדיון | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת 

סכין בגב. פרץ ובן גביר בחתימת ההסכם
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מגן החינוך החרדי

אוריאל צייטלין

בעל  ציבור  איש  אבריו,  רמ"ח  בכל  חסיד 
ועמוד  נדיר  באופן  שמים  ירא  קומה,  שיעור 
מקצת  אלה  הקודש.  בארץ  הטהור  החינוך 
לייזרזון  יוסף  אברהם  רבי  הרה"ח  של  שבחיו 
שנלקח  העצמאי',  'החינוך  יושב-ראש  זצ"ל, 
 77 בן  והוא  האחרונה,  השבת  במוצאי  מעמנו 

בפטירתו.
הרב לייזרזון זצ"ל, היה מחשובי עסקניה של 
האחרונות,  השנים  בעשרות  החרדית  היהדות 
כאשר במסגרת תפקידיו הציבוריים בשליחותם 
של גדולי ישראל, הוא כיהן בין היתר כסגן ראש 
מפלגת  מטעם  הכנסת  וכחבר  ירושלים  עיריית 
'יהדות התורה', ובשנים האחרונות הקדיש את 
חייו למען חינוכם הטהור של ילדי ישראל ועמד 
רוחות  להחדיר  הניסיונות  בפני  בצורה  כחומה 

זרות אל כותלי תלמודי התורה.
קהל המונים בראשות גדולי האדמו"רים ליוו 
לייזרזון  יוסף  במוצאי השבת את הרב אברהם 
ז"ל בדרכו האחרונה. במסע ההלוויה הספידוהו 
עזריאל  רבי  הגאון  זילבר,  מיכל  רבי  הגאון 
אויערבך, הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, גיסו 
הגאון רבי צבי רוטברג ראש ישיבת 'בית מאיר', 
והרב  לייזרזון  בונים  שמחה  רבי  הגאון  בנו 
העצמאי.  החינוך  בשם  שדיבר  קרליץ  מרדכי 
מגור,  האדמו"רים  מרנן  בלטו  המלווים  בין 
לצד  וזוועהיל,  רחמסטריווקא  באיאן,  בעלזא, 
נציגי הציבור החרדי בכנסת - השר אריה דרעי, 
השר יעקב ליצמן, סגן השר פרוש וח"כ אייכלר 

ומקלב. המנוח נטמן בהר המנוחות.

 "אבד חסיד מן הארץ"
רבים  ציבור  אישי  לו  ספדו  ההלוויה,  טרם 
מסירותו  את  והוקירו  פועלו  את  שהכירו 
לשמירת החינוך הטהור בישראל. שר הבריאות 
ומזועזע  "המום  הוא  כי  מסר  ליצמן  יעקב 
אגודת  איש  יקירא,  גברא  האי  של  מפטירתו 

לכלל  כוחו  בכל  מסור  ונפשו,  בליבו  ישראל 
נאמנם  והמעש,  החינוך  איש  החרדי,  ולציבור 
בדורות  ישראל  גדולי  ורבנן  ושליחם של מרנן 
הגרש"ז  מרן  דודו  בראשם  זי"ע,  הקודמים 
ומנהיגי  ראשי  ולהבחל"ח  זצוק"ל  אויערבאך 
יוסף  אברהם  רבי  החסיד  הרב  שליט"א,  הדור 

לייזרזון זצ"ל, יו"ר החינוך העצמאי בא"י". 
גדוש  פרק  נחתם  "בפטירתו  ליצמן,  לדברי 
הציבוריות  בתולדות  לעולם  שייזכר  ועילאי 
החרדית. מאבקיו לשמירת צביון הדת בירושלים 
ולמען קדשי ישראל, בראשם המערכה הגדולה 
נגד המורמונים, עשייתו האדירה לטובת חינוך 
אגודאי  ציבור  שליח  והיותו  ישראל,  ילדי 

במסירות נפש".
"ההנהלה,  כי  נמסר  ישראל  אגודת  מתנועת 
וחברי  הקהילות  מועצת  והמועצה,  המרכז 
של  פטירתו  את  מרה  מבכים  התנועה,  ותומכי 
איש האשכולות אשר זכה לאמונם של רבותינו 
יוסף  אברהם  מוה"ר  החסיד  הרב  הקדושים, 
העצמאי  החינוך  מפעל  יו"ר  ז"ל,  לייזרזון 
קודש  זכה לכהן בשליחות  ז"ל  באר"י. המנוח 
מנאמני  והיה  ציבוריים  תפקידים  במגוון 

התנועה בכל מהלך שנות חייו".
לי  "צר  ואמר:  ספד  אייכלר  ישראל  ח"כ 
של  מופת  ז"ל,  יוסף  אברהם  רבי  אחי  עליך 
איש ציבור בכל נימי נפשו נקי כפיים ובר לבב. 
במוצאי שבת ויחי, הכתה בנו הבשורה הקשה 
על הסתלקותו של איש הציבור בכל נימי נפשו, 
מים  שיצק  אומן,  באמונת  ציבור  בצרכי  עסק 
הדור  מן  הציבור  ואישי  התורה  גדולי  ידי  על 
הקודם, נקי כפיים ובר לבב, הרב אברהם יוסף 

ליזרזון ז"ל". 
לייזרזון היה איש אגודת ישראל בכל  "הרב 
מהותו, המאחד את כל המחנות והקהילות ללא 
הבדל ובנאמנות. כאחיינו של הגרש"ז אויערבך 
זיע"א שגדל על ברכיו וכחסיד גור נאמן, הוא 
גדולי  ולכל  הקדושים  לרבותיו  דבוק  היה 
וצדיקי הדור ולא מש מהם ומדרכם כל ימיו. כן 
אדמו"ר  מרן  בכ"ק  שנותיו  כל  דבוק  היה  הוא 

מבעלזא שליט"א. הוא היה חרד לדעתם של כל 
דבר  לשמוע  אוזן  היטה  ותמיד  ישראל,  גדולי 

השם מפיהם". 
כברזל  וקשה  יחיד  לכל  כקנה  רך  היה  "הוא 
במלחמת ה' להגנת קדשי ישראל. כיו"ר החינוך 
על  החרדי  החינוך  עצמאות  מגן  היה  העצמאי 
לא  הצורך  בשעת  ותעצומות.  בעוז  גווניו  כל 
על  ומורכבות  קשות  למלחמות  לצאת  חת 
החרדית.  היהדות  מערכות  בכל  שמיים,  כבוד 
סביב  רבה  דאגה  גילה  ממש  האחרון  יומו  עד 
נגד ההסתה  נלחם  הוא  הקודש.  בארץ  הנעשה 
ואחרים.  כאלה  גורמים  מצד  וגוברת  ההולכת 
חייל  החרדית  היהדות  איבדה  בהסתלקותו 
יחסר  קיומנו.  לעצמאות  המאבק  בחזית  נאמן 
ולהפרחת  קודש  למערכות  נאמן  שליח  לנו 
התורה בארץ הקודש. חבל על דאבדין. תנחומי 
הכנים למשפחתו הכבודה שעמדה לימינו בכל 
ספד:  דרעי  אריה  השר  ש"ס,  הזמנים".יו"ר 
מפטירתו  וכואב  המום  הארץ.  מן  חסיד  "אבד 
של ידידי, שלוחא דרבנן, איש החינוך והעשייה 
של  נאמנם  דור,  משנות  למעלה  ונפשו  בליבו 
זצ"ל ושליט"א, שזכה  ורבנן גדולי הדור  מרנן 
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  אצל  רבות  להתברך 
בישראל,  החינוך  למוסדות  ולסייע  זצוק"ל 
יו"ר  זצ"ל  ליזרזון  יוסף  אברהם  רבי  הרה"ח 

החינוך העצמאי בישראל".
הצטרף  גפני  משה  ח"כ  התורה,  דגל  יו"ר 
אנו  ישראל  בית  כל  עם  "יחד  למנחמים, 
מצטערים צער רב על פטירתו של יו"ר 'החינוך 
העצמאי' הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל, אשר 
החינוך  משמר  על  עמד  שנים  עשרות  במשך 

והיה קרוב לגדולי ישראל זצוק"ל".
סיפר,  צור  בן  יואב  ח"כ  ש"ס  סיעת  יו"ר 
התורני  החינוך  רשת  כמנכ"ל  בתקופתי  "עוד 
משרדי  מול  פעולה  בשיתוף  כשעבדנו 
הממשלה, התרשמתי עמוקות מאופיו המיוחד 
את  שליוותה  המיוחדת  השליחות  ומתחושת 
ישראל. שולח  וילדי  ישראל  עם  למען  עשייתו 
תנחומים למשפחה ולמקורביו שלא תדעו עוד 

צער ולא תוסיפו לדאבה עוד".

קורות חייו
ר' אברהם יוסף ע"ה נולד לאביו הגאון הרב 
שמחה בונם לייזרזון, מראשי ישיבת שפת אמת, 
שנפטר בהיותו בן 27. לאחר פטירת אביו, גדל 
ר' אברהם יוסף אצל מרן האדמו"ר רבי שמחה 
היא  רחל,  מרת  אמו,  זצ"ל.  מגור  אלתר  בונים 
בתו של רבי חיים יהודה לייב אויערבך ואחותו 
זלמן  שלמה  רבי  הגאון  הדור  פוסק  מרן  של 
למד  ז"ל  יוסף  אברהם  ר'  זצוק"ל.  אויערבך 
בבני  סלבודקה  ובישיבת  מאיר  בית  בישיבת 

ברק, ואף הוסמך לרבנות בגיל צעיר.
החרדי  הציבור  בעסקנות  שנותיו  במהלך 
ושימש  ישראל  אגודת  תנועת  כדובר  שימש 
מטעמה כחבר המועצה הדתית בירושלים, חבר 
מועצת העיר וסגן ראש העירייה. כמו כן כיהן 
הרב  העצמאי.  החינוך  מרכז  כסמנכ"ל  בעבר 
 1998 בשנת  ה-14  לכנסת  נכנס  ז"ל  לייזרזון 
ישראל  אגודת  בתנועת  פנימית  רוטציה  עקב 
והתפטרותו מהכנסת של הרב משה גפני, וכיהן 
 .1999 ביוני  לפיזורה  עד  חודשים  שמונה  בה 
ה-120  במקום  הוצב  ה-15  לכנסת  בבחירות 
לכנסת  הבחירות  לקראת  ברשימה.  הסמלי 
ה-18 שובץ כנציג חסידות גור במקום התשיעי 

ברשימת יהדות התורה.
משכמו  אדם  מעמנו  הסתלק  פטירתו,  עם 
ומעלה שדאג כל חייו לכבוד התורה ופעל רבות 
כדי לרומם את קרנו של הציבור החרדי בארץ 
הקודש. יו"ר 'החינוך העצמאי' נפטר בגיל 77, 
האחרונות,  בשנתיים  מכליותיו  שסבל  לאחר 
החולים  לבית  ימים  כמה  מידי  מגיע  והיה 
'הדסה' לטיפול בכליות. למרות ייסוריו הרבים, 
הכנסים  בכל  להופיע  נפש  במסירות  המשיך 
כדי  לכנס  מכנס  עובר  והיה  אליהם,  שהוזמן 
את  הצעיר  לדור  ולהנחיל  בהשתתפותו  לכבד 
אשר יצק מבארם של גדולי ישראל מצוקי ארץ 

מהדור הקודם. 

בהלוויה רבת משתתפים, בראשות גדולי ישראל, הובא למנוחות יו”ר ‘החינוך העצמאי’ הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ”ל שהלך 
לעולמו במוצאי השבת החולפת ⋅ בפטירתו נחתם פרק גדוש בתולדות הציבוריות החרדית, של שליח נאמן למשלחיו שהעמיד את 

הדת על תילה 

הרא"י לייזרזון עם דודו מרן הגרש"ז אוירבך זיע"א ההספדים ומסע ההלוויההרה"ח רבי אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל צילום: יוחנן לוסטיג
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כשבאים לנתח את ההבדלים בין תוצאות בחירות 2019 מועד 
הגידול  עקב  העצמי  הסיפוק  אחרי  ב',  מועד  תוצאות  ובין  א' 
העצום )כ-20%( בכוחן של המפלגות החרדיות, והדאגה הנובעת 
מהגידול באחוזי ההצבעה במגזר הערבי, כדאי לשים לב לכמה 

מגמות מהן נרשמה התעלמות מוחלטת.
הקטנות  המפלגות  של  בכוחן  גידול  היא  הראשונה  המגמה 
משמאל, קרי העבודה ומר"צ. כאשר העבודה משפרת את מאזנה 
ביותר מ-20 אלף קול ומר"צ ביותר מ-30 אלף. התרגום הפשוט 
להגן  נזעקים  הללו  המפלגות  שמצביעי  הוא  המעשה  לשפת 
מבחינת  ממש  של  בסכנה  הייתה  לא  מהן  אחת  אף  וכי  עליהן, 
את  שיבטיח  מספק  'בייס'  יש  מהן  אחת  לכל  החסימה.  אחוז 
מקומה בכנסת - גם באחוז הצבעה גבוה במיוחד, כמו זה שנרשם 

בבחירות האחרונות.
המפלגות  של  בכוחן  קיטון  היא  וההפוכה,  השנייה  המגמה 
הימין,  מפלגות  ואיחוד  החדש  הימין  כלומר  מימין,  הקטנות 
המפלגה  ליצירת  בדרך  מצביעים  אלף  כ-40  מעצמן  שהשילו 
הזמנית 'ימינה' ז"ל. מדובר בנתון קצת 'משקר', בהתחשב בכך 
והורידה  עצמאית  כרשימה  יהודית'  'עוצמה  רצה  ב'  שבסיבוב 

לטמיון יותר מ-80 אלף קול. 
אם כך, ובהנחה שהסרת השפם של עמיר פרץ לא גילחה גם את 
כישוריו הפוליטיים, יש לתהות מדוע התאחדו העבודה ומר"צ, 
תשעה  המאוחדת  לרשימה  מעניקים  ביותר  כשהאופטימיים 
מנדטים )שניים פחות מכוחם הנוכחי של מרכיביה( והפסימיים 

צופים התרסקות כואבת בואכה המקום השישי?
להסיר  מהרעיון  נלהב  שפרץ  יתכן  בדבר,  תשובות  הרבה 
אחת ולתמיד את המתחרה היחידה על קולות מצביעיו היהודים 
משמאל, מנגד, במר"צ חששו אולי מתסריט ריצה עצמאית של 
הירוקים בהובלת סתיו שפיר, שתעשה ביס קטן אבל מספיק כדי 
לדרדר את המפלגה לתהום הנשיה. כך, שיקולים לא אלקטורליים 
בעליל הנחו את שתי המפלגות להתאבדות משותפת, כשהנהנה 
שיוכל  גנץ,  בני  במיל.  רא"ל  הוא  היחיד,  לומר  שלא  המרכזי, 
ביודעו  השמאל,  מצביעי  קולות  את  רבה  בחדווה  לשתות  כעת 

שהמפלגה המאוחדת מוגנת מתלאות אחוז החסימה.
גנץ גם עשוי להיות המפסיד הגדול,  אבל בסופו של תהליך, 
ומר"צ,  העבודה  בין  מהותיים  הבדלים  קיימים  הדברים,  מטבע 
מר"צ  תומכי  רשמי,  באופן  העדתי  השד  את  לשחרר  מבלי  וגם 
רבים יתקשו להצביע לרשימה בראשות עמיר פרץ, מנגד, מצביעי 
עבר של מפלגת העבודה רואים בחלחלה את החיבור למר"צ, על 

דעותיה הקיצוניות והפוסט ציוניות.
בעוד האגף הימני יותר של מפלגת העבודה ימצא מן הסתם את 
מקומו בכחול לבן, הרי שלאגף השמאלי של מר"צ תהיה בעיה, 
חלק  לרשימה המשותפת,  בהצבעה  פתרון  ימצא  זעיר  אחוז  רק 
גדול עשוי להישאר בבית, או לחילופין, לתמוך כהצבעת מחאה 
ברשימה שתנסה למלא את החלל. נכון לשעת כתיבת השורות, 
תהיה  האם  דרכה,  להמשך  באשר  שפיר  סתיו  ח"כ  מתלבטת 
שלכת ותסיים את הקריירה הפוליטית זרוקה בצד הדרך, או שמא 
תצלח את החורף בראשות מפלגה כזו, חסרת סיכוי בכל הנוגע 
לאחוז החסימה, אבל מעניקה סיכוי רב לראשונה לשריפת קולות 
הנמנע  מן  לא  תתמודד,  אכן  אם  המפה.  של  השמאלי  בצד  גם 
שהנזק שתגרום לגוש השמאל-מרכז עשוי להיות קריטי בהרכבת 

הממשלה הבאה.

עוזר ד"לים

בימין, נראה היה שלמדו את הלקח. הקרדיט הגיע במקרה זה 
לבנט, שהתעקש כבר מרגע פיזור הכנסת שהוא מתמודד הפעם 
בחירות  לתוצאות  מטושטש  מבט  נכון,  גדול.  כמו  עצמאית, 
אפריל עשוי לייצר חשש, אבל מבט מפוכח ומקצועי יותר, ייקח 

בחשבון את המשתנים המשמעותיים שאירעו מאז.
היה מאגר  'הימין החדש'  בעוד בטבילת האש הראשונה של 
עם  בנט  התחלק  בו  וגם  למדי,  מצומצם  הפוטנציאלי  הקולות 
אש  משטח  הביטחון  שר  נהנה  הנוכחי  שבסיבוב  הרי  פייגלין, 
שיחזיר  מי  ואין   - כמעט  הכיוונים  לכל  לירות  יכול  הוא  פתוח, 
נאים  אחוזים  הנטושים,  וכחלון  פייגלין  מצביעי  מלחמה, 
ממצביעי ליברמן שנדהמו מהסכמתו העקרונית לממשלת מיעוט 
בחסות הרשימה המשותפת ואפילו, בתקווה, גם מנדט או שניים 
ממצביעי כחול לבן הנמנים על 'הימין הרך', ששמעו השבוע את 
עופר שלח מצהיר בתחנה הצבאית על התנגדות כחול לבן לסיפוח 
בקעת הירדן, למשל. על כל אלה כדאי להוסיף את הילת הקריה 
בתל אביב האופפת את בנט, שמקפיד לשחרר על בסיס דו-שבועי 
תיעוד חמור סבר מישיבת הערכת מצב, מוקף בגנרלים, משל היה 

פרזידנט טראמפ המבשר על חיסול סולימאני.
בסך הכל, מדובר על מאגר של כשנים עשר מנדטים, מצביעי 
בשל  ואם  נתניהו  בגלל  אם  מהליכוד,  שסולדים  חילונים  ימין 
לאסוף  ישכיל  שבנט  ככל  החרדיות.  למפלגות  העיקש  החיבור 
יותר מצביעים ממאגר זה, יגדל הסיכוי לגוש ימין-חרדים של 61 

אצבעות בכנסת.
יהודי- בין רכיבי האיחוד הלאומי-בית  מאבק משני התחולל 

החרדית  הרוטציה  תורת  את  ללמוד  ניסו  שם  יהודית,  עוצמה 
שנבנתה במשך שלושה עשורים – בשלושה שבועות. מלכתחילה, 
היה ברור למדי שסמוטריץ' לא ירוץ עצמאית ויסכן שתי מפלגות 
 - אפשרויות  שתי  בפניו  נותרו  לפיכך,  הרשימות,  שלוש  מתוך 
ומשפחתו  פרץ  רפי  מול  פנימי  כוחות  משחק  או  לבנט,  חבירה 
 – יעדים  שני  להשגת  מנווט  הטרי  התחבורה  כששר  הטבעית, 
הרביעי  המקום  בין  והצרחה  לעצמו  הראשון  התפקיד  הבטחת 
)איש הבית היהודי( למקום החמישי )איש האיחוד הלאומי(. על 
תקן צופה מהצד נשאר ח"כ לעתיד איתמר בן גביר, שלראשונה 
הדתית,  הציונות  ממחנה  חלק  בהיותו  הרשמית  לגושפנקה  זכה 

עם לגיטימציה מלאה ומהדלת הראשית.
בשעות הלילה של יום שני התפוצץ המו"מ מול הבית היהודי, 
המאוחדת  למפלגה  מנכ"ל  למנות  גם  דרש  שסמוטריץ'  לאחר 
מטעמו כדי להבריא אותה. סמוטריץ' יצר קשר עם איילת שקד, 
שרואה בו כבר תקופה ארוכה פרטנר איכותי, ותוך שעות אחדות 

נסגר הסכם בין הימין החדש לאיחוד הלאומי.
על פניו, מדובר בהסכם מסוכן מעט, שכן תדמיתו של סמוטריץ' 
מזוהה עם "מדינת הלכה" ועשויה להבריח את אותו מאגר חילוני 
ימני החשוב כל כך. אבל שקד, שושבינת המהלך, לא מודאגת 
מכך: "אנחנו עובדים מצויין ביחד והציבור בחצי שנה האחרונה 
גילה שהוא בחור רציני שבא לעבוד בשביל כולם", היא מסבירה 

לכותב השורות. לו יהיה כדבריה.
ניתן לנחש שהעימות הפנימי יימשך עד לחדר ועדת הבחירות 
ועד בכלל, האם יבחר רפי פרץ לשבור את המילה שנתן לבן גביר 
ולחבור לימין החדש המורחב? האם יעשו זאת במקומו חלקים 
מסיעת הבית היהודי? ושמא נתניהו יתגייס לעזרה ויאלתר פיתרון 

איבדו את המר"צ

אבי גרינצייג / על סדר היום

"תירו, אל תדברו", אדלשטיין זועם | צילום: דוברות הכנסת

בהנחה שהסרת השפם 
של עמיר פרץ לא 

גילחה גם את כישוריו 
הפוליטיים, יש לתהות 

מדוע התאחדו העבודה 
ומר"צ, כשהאופטימיים 

ביותר מעניקים לרשימה 
המאוחדת תשעה מנדטים 

)שניים פחות מכוחם 
הנוכחי של מרכיביה( 

והפסימיים צופים 
התרסקות כואבת בואכה 

המקום השישי?
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בפני נתניהו ניצבת כעת 
דילמה קשה, האפשרות 
הראשונה היא לנהל את 
המאבק בכלים פוליטיים 
ומשפטיים, לדרוש הבאת 
עשרות ומאות עדים 
לדיוני הועדה ולעקר כל 
סיכוי לקבלת החלטה 
עד הבחירות, האפשרות 
השנייה היא להודיע 
שהוא מוותר על בקשת 
החסינות ולהציג את 
ההליך המפותל והעקום 
כחלק ממסע הרדיפה 
המשותף של השמאל 
ומערכת המשפט נגדו

לא צפוי? הלילה נדע.

דילמת החסינות

כפרפרזה לאמירתו המפורסמת )והמעט משובשת( של יצחק 
כי  ב77'  המהפך  לאחר  הישראלי,  השמאל  ממנהיגי  אהרן,  בן 
"אם זה רצון העם אז צריך להחליף את העם", השתמש השבוע 
גוש המרכז-שמאל הישראלי בטריק דומה – אם כללי המשחק 

בעייתיים, אז צריך להחליף את הכללים.
להדיח  ניתן  לא  מדוע  בהרחבה  כאן  הסברנו  שעבר  בשבוע 
את יו"ר הכנסת, ח"כ יולי יואל אדלשטיין, והאיומים שהושמעו 
בעלמא,  סרק  יריות  בגדר  הם  לבן'  'כחול  נציגי  ידי  על  בנידון 
טילים איראניים הנוחתים על בקתות ריקות. לכל גם היה ברור כי 
אדלשטיין, גם אם אינו נמנה על מעריציו המושבעים של נתניהו, 
רוה"מ. הטריק  יד באופן אקטיבי להסרת חסינותו של  ייתן  לא 
הכנסת  יו"ר  של  הווטו  כללי  שינוי  הוא  פשוט,  כמה  שנמצא, 
בסדרי עבודת הכנסת ה-22. לאחר ש-16 ח"כים תמכו בהצעה, 
ללא  הכנסת,  ועדת  בהקמת  להתקדם  המסדרת  הוועדה  יכולה 

צורך לקבל מהיו"ר אישור לכל פעולה.
ה90,  הדקה  עד  איפוק  על  לשמור  שהצליח  אדלשטיין, 
כה  עד  ידעו  שלא  "אנשים  בכנסת:  השבוע  בתחילת  'התפוצץ' 
פועל  שאני  לי  מסבירים  עכשיו  ממלכתיות,  המילה  את  לבטא 
ממניעים פוליטיים", האשים, בהמשך השווה את איומי ההדחה 
בציטוט  לבן'  'כחול  לאנשי  ולעג  מאפיה"  של  ל"ציטוטים 
 ""When you have to shoot, shoot. Don't talk הנודע
ובעברית  תדבר,  אל  תירה,   – לירות  רוצה  אתה  אם  )בעברית: 

מדוברת: אם אתם רוצים להדיח אותי – תנסו, אל תאיימו(. 
אחרי שציטט את היועמ"ש לכנסת, עו"ד אייל ינון, שאך לפני 
אישור  בלי  הועדה  את  לכנס  אין  מדוע  הסביר  אחדים  חודשים 
אדלשטיין, תוך לעג סמוי על שינוי הדעה המהיר של ינון, חתך 
היו"ר לגופו של עניין, "כינוס ועדת הכנסת בעת הזו יהיה טעות 
קשה, אסור שהליך חשוב ומעין שיפוטי יהפוך במה לתעמולת 
בחירות זולה... ועדת הכנסת תהפוך לג'ונגל", אמר ולא ידע עד 
כמה ניבא. אדלשטיין גם הבהיר כי הוא מסופק אם ההליך יהיה 
דעתו  לחוות  מתנגד  הוא  כי  והודיע  'מזוהם'  אותו  כינה  הוגן, 
הנוכחית של ינון וכי לא ייתן יד להליך הקמת הועדה, המיועדת 

לדון בחסינותו של ראש הממשלה.
הראשונה  האפשרות  קשה,  דילמה  כעת  ניצבת  נתניהו  בפני 
לדרוש  ומשפטיים,  פוליטיים  בכלים  המאבק  את  לנהל  היא 
הבאת עשרות ומאות עדים לדיוני הועדה ולעקר כל סיכוי לקבלת 
שהוא  להודיע  היא  השנייה  האפשרות  הבחירות,  עד  החלטה 

מוותר על בקשת החסינות ולהציג את ההליך המפותל והעקום 
המשפט  ומערכת  השמאל  של  המשותף  הרדיפה  ממסע  כחלק 

נגדו, בתקווה לעורר את מצביעי הימין הרדומים.
באופציה  מחיר:  נתניהו  ישלם  מהאפשרויות  אחת  בכל 
הראשונה הוא יותיר את נושא החסינות על סדר היום עד סמוך 
ונראה לבחירות, שום ביקור של נשיא רוסי או ביקורת על עולים 
רוסים - לא תסיט את הפוקוס מהקטטות בין נאמני ביבי למתנגדיו 
בועדת הכנסת, באפשרות השנייה, הוא יאבד את הסיכוי לזכות 
בחסינות, מאחר ואם יוותר עליה – לא יוכל להגיש שוב בקשה 

לחסינות בכנסת הבאה. שנאמר, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.

טיהר את טבריה

יום חג נרשם השבוע בטבריה, לאו דווקא בשל עליית מפלס 
מי הכינרת, כמו בשל ירידת קרנו של ראש העיר רון קובי, שונא 
ומסית, איש מדון ומחלוקת, שהודח סופית על ידי השר אלקין, 
לאחר שבהוראה הזויה מבית מדרשו של בג"ץ, הוחלט כי השר 
יכול להדיח את קובי, רק  יו"ר ש"ס אריה דרעי, אינו  הממונה, 

משום שהאחרון הטיח בו רפש על בסיס יומי.
להדחה,  להתייחס  עתה  לעת  סירבו  דרעי  בסביבתו של השר 
למודי ניסיון מהסיבוב הקודם מול ראש העיר הסורר, ממתינים 
חובש  אלקין  השר  גם  ייפסל  שמא  הפעם.  בג"ץ  להכרעת  שם 
הכיפה, באמתלה שגם הוא אינו כשיר להדיח את קובי ה'נאור'. 

אבל ניתן לנחש שלא הזילו שם דמעה על לכתו של האחרון.
קובי אינו היחיד שמסיים את חייו הפוליטיים השבוע, גם השר 
כחלון הודיע רשמית, כפי שכבר נחשף בבמה זו בעבר, כי הוא 
לקובי  בניגוד  ה-23.  לכנסת  הליכוד  ברשימת  מקומו  את  מפנה 
כאדם  האוצר  שר  ייזכר  הלבבות,  ומשניא  המעש  חסר  הדברן, 
שקט וממעט לפטפט, איש יעיל שהותיר את קופת מדינת ישראל 
ויחד  האוצר,  בכירי  מכל  לשבחים  זכה  ואחראי,  מאוזן  באופן 
עם זאת מיעט במחלוקות וחיפש תמיד את דרך השלום. למרבה 
כחלון  של  פרישתו  הישראלית,  התקשורת  של  כמנהגה  הצער, 
לוותה בקול דממה דקה, בניגוד לקיתונות של סיקור שזכה להם 

המסית הטברייני.

גפילטע בסגנון רוסי

העיירה שיצא  כומר  על  יומין מספרת  יהודית עתיקת  בדיחה 
במבצע, כל יהודי שיתנצר רח"ל – יתוגמל במאה זלוטי. שמע 

זלמן הסנדלר את ההצעה המפתה, ניגש לכנסייה וכסוחר יהודי 
מתיז  "אני  הכומר,  כך  פשוט",  "זה  הפרטים.  את  בירר  ממולח 
עליך מים ומכריז שלוש פעמים – אתה נוצרי, אתה נוצרי, אתה 
נוצרי, ודי בכך". אבל אליה וקוץ בה, הכומר אינו פראייר, "אם 
תיתפס אוכל גפילטע בליל שבת כמנהג היהודים, תצטרך להחזיר 

את הכסף", התרה בזלמן – והלה סבר וקיבל.
ליל שבת, הכומר עורך סיור בעיירה, מגיע סמוך לחלונו של 
לשולחן  מסבה  כולה  המשפחה  גדותיו.  על  עולה  וזעמו  זלמן 
מקושטות  למהדרין  גפילטע  קציצות   – המרכזית  ובצלחת 
בפיסות גזר. התפרץ הכומר לבית וכולו להבת אש, "שקרן, נוכל, 
יהודי מלוכלך". אך זלמן, ברוגע ושלווה, הושיט את ידו לכוס 
מים, היזה מעט על קערת הגפילטע והכריז בקול רם וצלול "אתה 

עוף, אתה עוף, אתה עוף".
למרבה הצער, אין כמו מעשייה נאה זו להמחיש את התהליך 
ההפוך דווקא, בו רבים מעמי הארץ מתייהדים כדי לזכות בסל 
קליטה, פנסיה נאה ואזרחות ישראלית. די בכך ששליח סוכנות 
או רב מקומי מפוקפק יכריז ג' פעמים כי פלוני יהודי, והלה, על 

מטלטליו ובני משפחתו, "יעשה עליה".
לפני שבוע, התפרסמו דבריו של הראשל"צ, הגאון הגדול רבי 
לא  "הם  העולים,  ציבור  שבקרב  נוכלים  אותם  על  יוסף,  יצחק 
חולל  הדברים  פרסום  אמר.  לכנסיות",  הולכים  חלקם  יהודים, 
סערה תקשורתית ופוליטית, כש'ישראל ביתנו' מובילה את מסע 

השיסוי, תוך עיוות מוחלט של דברי הראשל"צ.
ימים אחדים קודם לכן, חשף משרד הפנים כי יותר מ60% )!( 
מעולי בריה"מ אינם יהודים. יתכן שחלקם רואים עצמם כיהודים 
בשל קשר משפחתי כלשהו, אבל אצל אחוז גבוה מתוכם, הקשר 
ליהדות מתבטא בעיקרו בסבא הקוזאק שטבח יהודים או הדוד 
כ'יהודים'  ארצה  עצם העלאתם  לסיביר.  יהודים  בק.ג.ב ששלח 
וקליטתם על חשבון משלם המיסים הישראלי היא חוצפה שאין 
דוגמתה ומיועדת לשרת אינטרסים של מפלגה מסוימת, שלרוב 

מקפידה לשמר בחיקה את תיק הקליטה.
ארצות  עמי  ותיקים,  ציבור  אישי  לראות  היה  נלעג  כמה 
שהם  מכיוון  יהודים  הללו  העולים  כי  מסבירים  מדאורייתא, 
משלמים מיסים ומשרתים בצה"ל. ממתי תשלום מיסים ושירות 
צבאי כרוכים ביהדות? ובכלל, מה טיבו של טיעון זה, הרי בכל 
ומשלמי  חיילים  של  מסוים  אחוז  יהיה  ממוצעת  אוכלוסייה 
חפצי  אם  ועוד,  ושנאה?  פשע  של  מסוים  אחוז  גם  אך  מיסים, 
השבות  חוק  את  לחלוטין  נבטל  הבה  אנחנו,  וחיילים  מיסים 
או  אריתראי  אינדונזי,  או  סיני  לאמור,  החייל',  ב'חוק  ונחליפו 
ובאזרחות  מפנק  ישראלי  קליטה  בסל  נפשו  שחשקה  קונגולזי, 
מערבית מהודרת, יירשם לשירות צה"לי, וקציני צה"ל בפיקוח 
אתה,  "יהודי  עליו  יכריזו  ליברמן  איווט  לשעבר  הביטחון  שר 

יהודי אתה, יהודי אתה"...  
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לא  המשפט  שלבית  הבינו  לבן  כחול  במפלגת 
המהלכים  ולצד  עבורם  בשורה  עתה  לעת  היתה 
דיונים  סדרת  לקיום  ניסנקורן  אבי  מוביל  אותם 
לחסינות  נתניהו  בקשת  בעקבות  הכנסת  בועדת 
קמפיין  לנהל  להתחיל  חייבים  הם  לדין,  מהעמדה 
צריך  לנצח  ובשביל  חינם  ארוחות  אין  בחירות. 
לפיד  מסביבת  הניסיונות  כל  והרבה.  קשה  לעבוד 
נעצרו  החלפתו  ואף  האסטרטגי  הצוות  צמצום  על 

מהר ורכבת הקמפיין יצאה לדרך.
לבן  כחול  יו"ר  כתב  בקלפי",  ננצח  נתניהו  "את 
שכל  מפלגתו  לחברי  מסר  בכך  והעביר  גנץ  בני 
הדברים  את  אותו.  מעניין  לא  אחר  בחירות  תרגיל 
כתב גנץ לאחר פרסום החלטת בית המשפט בעניינו 
בגלל  אלא  בגללה,  לא  אבל  הממשלה  ראש  של 
בשל  מאנשיו  שמע  אותו  הניתוח 
לדבר  להתחיל  הדחוף  הצורך 
המפלגה  ראשי  את  ולשווק  לעם 
כבשורה לאזרחי ישראל. בתחילת 
ניסו  הראשונה  הבחירות  מערכת 
עשרות  את  להבליט  לבן  בכחול 
שנות הביטחון שמאחורי שלושה 
בכל  אך  הקוקפיט,  מרביעיית 
סביב  היה  המיקוד  אפשרי  ראיון 
נתניהו  נתניהו".  לא  "רק  המסר 
להרכיב  בניסיון  כשל  אמנם 
בבלפור  הבית  את  אבל  ממשלה 

בני גנץ רואה רק בתמונות.
"נגטיב כנגד נתניהו זה מתבקש 
אבל רק כשמוצעת אלטרנטיבה", 
נאמר לגנץ, ולאחר שנה במערכת 
להפנים  מתחיל  הוא  הפוליטית 
החלטות.  ולקבל  הדברים  את 
בעיקר  יהיה  הנוכחי  הקמפיין 
פוזיטיבי  ויתמקד בתכניות עבודה 
במצבה  חברתי,  הכלכלי  בנושא 
ובהצגת  הבריאות  מערכת  של 
הסכסוך  לצמצום  כלכלי  פתרון 
העבודה  את  פלסטיני,  הישראלי 
הוא  נגטיבי  קמפיין  של  השחורה 
שעושים  המפלגה  לצעקני  ישאיר 

זאת בפורומים השונים.
של  הקצר  בפז"מ  בהתחשב 
‘כחול  מפלגת  מחברי  נכבד  חלק 
עושים  שהם  התרגילים  לבן’, 
כדי להשאיר את סוגיית החסינות 
מצליחים  התקשורתי,  בפרונט 
להכניס את נתניהו ללחץ. הצליח 
חוות  ולאחר  ניסנקורן  לאבי  לו 
דעת ברורה מצד היועץ המשפטי 
את  כינס  הוא  ינון  אייל  לכנסת 
בהקמת  לדון  המסדרת  הוועדה 
הפגרה  במהלך  הכנסת  ועדת 
אחרות  ועדות  גם  הצורך  ובמידת 
בבקשת  דיון  לאפשר  כדי  והכל 
החסינות של ראש הממשלה. מרבית הסקרים מראים 
שמה שהיה הוא מה שיהיה ולאף אחת מהמפלגות 
ממשלה.  להקים  היכולת  את  תהיה  לא  הגדולות 
בתרגילים  להשתמש  לאנשיו  נותן  גנץ  בני  משכך, 

פוליטיים ולקוות שאולי משם תצמח הישועה.
מהיועץ  נתניהו  מתנגדי  קיבלו  חזקה  גבית  רוח 
ששיגר  המכתב  ינון.  איל  הכנסת  של  המשפטי 

הדעת  חוות  ובו  אדילשטיין  יולי  הכנסת  ליו"ר 
באופן  נוסחה  הכנסת  ועדת  הקמת  את  המאפשרת 
שאינו משתמע לשני פנים. ינון שהיווה מטרה נוחה 
לחבורת הנתניהו’ז, שהטיחה בו האשמות בעקבות 
לירות  והחליט  חייב  נשאר  לא  עיסוקה של אשתו, 
כדי להרוג. "אין חובה חוקתית משטרית להקים את 
ועדות הכנסת הקבועות ובכלל זה את ועדת הכנסת 
אך  ינון,  כותב  בחירות",  פגרת  בתקופת  שכן  וכל 
בשורה הבאה הוא כבר מוריד את הפטיש הראשון: 
חובה  אין  אם  גם  כי  הדגשתי  כאמור  זאת  "עם 
מצויים  שאנו  אף  כן  מלעשות  מניעה  אין  כאמור, 
לאדלשטיין  היה  זה  בשלב  אם  בחירות".  בפגרת 
תלוי  והכל  שלו  בידיים  שהכדור  התחושה  את 
בהחלטתו, הוסיף ינון את הפיסקה הבאה: "במילים 
והם  הכנסת  חברי  בידי  נתונה  ההחלטה  אחרות 
ועדת  את  להקים  לנכון  מוצאים  הם  אם  רשאים, 

הכנסת". פשוט וקל. ינון ויולי כבר לא.
של  בבטנו  הסכין  את  לסובב  ממשיך  ינון 
את  ממני  ביקשת  "אתה  בו:  ומטיח  אדילשטיין 
של  דעתו  שיקול  גדרי  מהם  בשאלה  דעתי  חוות 
יו"ר הכנסת בבואו להחליט בבקשה לכינוס הועדה 
בשאלת  עמדתי  את  ביקשת  כ"כ  וכו’.  המסדרת 
סמכות יו"ר הכנסת לכנס את מליאת הכנסת בנושא 
אני  ולא  אלי  פנית  אתה  אחרות,  במילים  האמור". 

אליך, ומרגע שביקשת חוות דעת, תפעל על פיה.
הוחלט  בחירות  לפגרת  לצאת  ההחלטה  מרגע 
מנציג  שתורכב  הסכמות  ועדת  הקמת  על  בכנסת 
שידונו  הליכוד  מפלגת  ומנציג  לבן  כחול  מפלגת 
השונות  בוועדות  דיונים  לקיים  האפשרות  בדבר 
הסכמת  לאחר  רק  יתאפשר  דיון  שכל  סוכם  ואף 
כאן  המסדרת,  הועדה  לדיוני  באשר  הצדדים.  שני 
לא יצטרכו את הסכמת הוועדה המסדרת אלא את 
כאן  בעבר.  מקובל  שהיה  כפי  הכנסת  יו"ר  אישור 
שהחלו  הצדדים  בין  המחלוקת  החלה  למעשה 
לחשוד זה בזה. כחול לבן חששו שיו"ר הכנסת לא 
החסינות,  סוגיית  תעלה  כאשר  בממלכתיות  ינהג 
גם בליכוד חששו מכך שניסנקורן יבקש לכנס את 
שני  החסינות.  בקשת  את  לדחות  כדי  רק  הוועדה 
הצדדים צודקים. כאן הנקודה בה התערב היועמ"ש 
של הכנסת איל ינון ובחוות הדעת שלו הוא מחדד 
נקודה חשובה הקריטית עבור יו"ר הכנסת. סמכות 

יו"ר  בהחלטות  להתערב  הכנסת  יו"ר 
דיונים  לקבוע  בבואו  המסדרת  הועדה 
בתקופת בחירות, נועדה למנוע מקרים 
ליו"ר  הנתונה  הסמכות  בהם  חריגים 
הוועדה המסדרת תנוצל לרעה במהלך 
לכך  לב  בשים  "זאת  הבחירות.  פגרת 
ממלכתית  דמות  הוא  הכנסת  שיו"ר 
ביסוד  העומדים  השיקולים  אשר 
החלטותיו לא אמורים להיות שיקולים 
חותם  גרידא",  פוליטיים-מפלגתיים 
ינון את החלק הזה בחוות הדעת ומשגר 
עבה  מסר  אדלשטיין  יולי  של  לעברו 
בפוליטיזציה  חשוד  הוא  שגם  האומר 
לא  מהלכים  ע"י  וזיהומו  התהליך  של 

ממלכתיים.
אדלשטיין  של  המהירה  הבקשה 
לחוות דעת מצד היועמ"ש של הכנסת 
מהווה עבורו את תחילת הנפילה לתוך 
חברי  תחתיו  שחפרו  העמוק  הבור 
כחול לבן. אם התוצאה הסופית תהיה 

רעה לנתניהו, ההאשמה הנשמעת כנגד יו"ר הכנסת 
שהיתה  והמתיחות  החוצה  תצא  חדרים  בחדרי 
תחוויר  ישראל  למדינת  השבעים  אירועי  לקראת 
כאלו  בליכוד  כבר  יש  החדשה.  למתיחות  ביחס 
ושיתף  נתניהו  הטוענים שיולי הריח את הסוף של 
2020 כבר  פעולה עם הגדולים שבאויביו. הליכוד 

אמרנו. 
בראשות  המסדרת  הועדה  שדיוני  ספק  היה  לא 
בעיר.  ביותר  הטובה  ההצגה  יהיו  ניסנקורן  אבי 
למרות שאבי ניסנקורן הוא יו"ר ההסתדרות לשעבר 
את  במשק,  הגדולים  העובדים  מנגנוני  על  ששלט 
כישורי המשחק שיש למיקי זוהר אין לו. זה בא לידי 
המסדרת,  בוועדה  ניהל  אותו  הסוער  בדיון  ביטוי 
במהלכו נאלץ זוהר לצאת החוצה לא לפני ששיגר 
שנים  הרבה  "הייתם  לבן.  כחול  לחברי  עקיצה 
את  לכם  שיבש  זה  הרוב,  אתם  ועכשיו  במיעוט 
השכל", הוא יודע על מה הוא מדבר. זוהר בתפקידו 
כיו"ר ועדת הכנסת נאלץ לספק לבוס את הסחורה 
ודרס את כל מי שעמד בפני האינטרסים של הליכוד. 
כיום  המלצה,  אצלו  היו  לא  אפילו  מיעוט  זכויות 
הוא מתקשה להתמודד עם מצב בו הוא בצד הנדרס. 
סביר להניח שהוא לא יפנים את מגבלות הכח וגם 

לא ילמד את הלקח.

שדה מוקשים
ישנו סוג מסוים של פוליטיקאים שגורמים לאדם 
כזה  מן הישוב לחשוב שהם חסרי סביבה תומכת, 
הוא יו"ר הבית היהודי רפי פרץ. האיש פרץ לזירה 
עליו.  דרך  שלא  מוקש  שאין  וכמעט  לאחרונה  רק 
חישוב  מחייבת  התמוהה  התקשורתית  התנהלותו 
מסלול מחדש. "אויבר חוכם", הגדיר לי אותו אחד 
מאנשי הבית היהודי והסביר: רפי פרץ לא מתייעץ 
עם אף אחד מבכירי הציונות הדתית, היועצת שלו זו 
אשתו ולאף אחד לא ברור מנין לה ההבנה בנושאים 

הציבוריים.
אין ספק שחלק מארגוני זכויות האדם ועוד מספר 
מחשבתי.  טרור  לארגוני  נהפכו  אזרחיים  ארגונים 
כל אמירה שאינה תואמת את תפיסת עולמם הינה 

אין ארוחות חינם

בהתחשב בפז"מ 
הקצר של חלק נכבד 
מחברי מפלגת ‘כחול 
לבן’, התרגילים שהם 
עושים כדי להשאיר 
את סוגיית החסינות 
בפרונט התקשורתי, 
מצליחים להכניס את 
נתניהו ללחץ. הצליח לו 
לאבי ניסנקורן ולאחר 
חוות דעת ברורה מצד 
היועץ המשפטי לכנסת 
אייל ינון הוא כינס את 
הוועדה המסדרת לדון 
בהקמת ועדת הכנסת 
במהלך הפגרה ובמידת 
הצורך גם ועדות אחרות 
והכל כדי לאפשר דיון 
בבקשת החסינות של 
ראש הממשלה

גואל ועקנין

שיעור חשוב. 
הרב אברהם יוסף 
לייזרזון ז"ל
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למטרה  אומרה  את  ההופכת  ופרימיטיבית  חשוכה 
ופוגעניים.  מתנשאים  ולראיונות  לטורים  נוחה 
בתקשורת  ארגונים  אותם  חברי  של  האחיזה 
השיח  על  להשתלט  להם  מאפשרת  ובפוליטיקה 
חושב  שלא  מי  כל  בקרב  פחד  ולהחדיר  הציבורי 
כמותם ושחפץ להביע את דעתו. אל שדה המוקשים 
הראשונה  בפעם  ולא  פרץ  רפי  השר  נכנס  הזה 

והשאלה הנשאלת היא למה?
כדי להבין את הסיפור, יש ללכת אחורה במנהרת 
הזמן. כבר עם מינויו לרב הצבאי הראשי היו כאלו 
מה  הבינו  ולא  האיש  את  הכירו  הם  גבה,  שהרימו 
לכהן ולבית הקברות. אם כיום הוא מנסה להיתפס 
כנציג של ישיבת הר המור, ישיבה חרד"לית שאינה 
כרבצ"ר  שלו  הקדנציה  יו"ד,  של  בקוצו  מקלה 
התנהלותו  לבינם.  בינו  עצום  פער  שיש  הוכיחה 
בסוגיית שירת נשים באירועים בהם נוכחים חיילים 
חרדים וההמלצה שלו להדיח את רב חיל האויר דאז, 
לחיילי  ששלח  המכתב  בגלל  רק  ראב"ד  רמי  הרב 
פרויקט שח"ר בו הוא מודיע על אי יכולתו לערוב 
העידו  עולמם,  תפיסת  את  ההולם  לשירות  להם 
רמת מחויבותו הדתית,  ועל  על האיש  עדים  כאלף 

כך שניסיון החיבור עם תלמידי הרב טאו לא ברור.
אחד מקנייני התורה זהו אדם המכיר את מקומו, 
לרפי פרץ אין מקום בפוליטיקה הישראלית. יהיה מי 
שיאמר שהוא טוב מדי לזירה הזו, יתכן. המציאות 
הוכיחה שהוא גרוע מדי וכשם שמקבלים שכר על 

הדרישה כך מקבלים שכר על הפרישה.  

על שמאל שהוא ימין
סוגית  את  לדיון  העלתה  הזו  הבחירות  מערכת 
הן  השונות,  המפלגות  בקרב  והפילוגים  האיחודים 
צריכה  גדולה  ימין  מפלגת  כל  בימין.  והן  בשמאל 
כל  בשמאל.  גם  כך  לה.  מימין  נוספת  ימין  מפלגת 
נוספת  מפלגה  נכנסת  כשלמשחק  מתחילה  הצרה 
קולות.  לאיבוד  גורם  במחנה  השורר  הבלבול  שאז 
ככל  כוחו  את  למקסם  ידע  שהשמאל  בעוד  ככלל, 
עוד  וזה  ומנדטים  קולות  שרף  תמיד  הימין  שניתן, 
הפילו  הימין  שמפלגות  לעובדה  להתייחס  מבלי 

ממשלות ימין יותר מכל מפלגות השמאל. 
טרגדיית הסיבוב הזה של השמאל היא ללא ספק 
סתיו שפיר. הצעירה שהיתה ממובילי מחאת 2011 
מפלגת  של  הרשמי  המרענן  רבים  בעיני  ושהיתה 
השורות  כתיבת  בעת  עצמה  את  מוצאת  העבודה, 
היא  העבודה  במפלגת  עבר.  מכל  דחויה  כשהיא 
השמאל  ולמפלגת  רצויה,  היתה  לא  ולכן  בגדה 
את  סיפקה  לא  היא  הדמוקרטי’  ‘המחנה  החדשה 

הסחורה ושם לא ראו תועלת בחיבור נוסף איתה.
ישנה תפיסה רווחת אצל חברי כנסת חדשים שהם 
באים לשנות את העולם, ולעשות את זה בדרך טובה 
לעשות  שבאו  רמאים  היו  שלפניהם  אלו  כי  יותר 
קצרה  די  תקופה  לאחר  עוברת  זו  תחושה  לביתם. 
שפיר  סתיו  אצל  המשחק,  כללי  שנלמדים  ולאחר 
זה לא קרה. בימים בהם סיקרתי את הכנסת נתקלתי 
לאחת  מגיעה  היתה  שפיר  סתיו  מוזרה.  בתופעה 
מרביצה  הכספים,  ועדת  בעיקר  הכנסת  מוועדות 
כשאחד  ידיים  ונפנופי  צרחות  של  אימים  מופע 
מעוזריה מצלם סרטון וידאו שדקות ספורות לאחר 
מכן היה עף ברשת כדי להציג עשייה ולחימה למען 
משעשע,  היה  זה  הראשונה  בפעם  ישראל.  אזרחי 
כאל  לזה  התייחסו  זה,  על  לה  סלחו  עוד  בשניה 
משובת נעורים. משזה הפך לנוהל קבוע היא נהפכה 

לבדיחה ובכנסת כבר אין מקום לבדיחות.
לשרוף  רגילים  שאלות,  אין  הדתית  הציונות  על 
שם קולות וכפי הנראה זה גם לא הולך להשתנות. 
לבצלאל  המתין  לא  פרץ  רפי  היהודי  הבית  יו"ר 
סמוטריץ’, עשה מעשה וסגר הסכם ריצה משותפת 
את  המייצג  יהודית,  מעוצמה  גביר  בן  איתמר  עם 
הפלג הקיצוני בציונות הדתית ויש שיאמרו שדמותו 
סמוטריץ’  ליברלים.  דתיים  מצביעים  מבריחה 
שקד  איילת  באמצעות  והחל  מגע  ניתק  הפגוע 
לבדוק אופציית חבירה לנפתלי בנט שהתיעוב שלו 
לסמוטריץ’ מתחרה בתיעוב של איציק שמולי כלפי 

סתיו שפיר. 
את ההסכם שחתם עם בן גביר, פרץ לא יעז לבטל 
ונכון לרגע כתיבת שורות אלו סמוטריץ ובנט ירוצו 
הקמת  מסכן  שכזה  שמהלך  העובדה  אף  על  יחד 

ממשלת ימין. 

חבל על דאבדין
סיפורו של איש החינוך הרב אברהם יוסף לייזרזון 
ז"ל שעמד בראשות החינוך העצמאי עשרות שנים, 
שזור בסיפורה של היהדות החרדית בארץ ישראל. 
אין איש ציבור שלא הכירו, אין כמעט איש תקשורת 
כאלו  בנושאים  טלפון  שיחת  ממנו  קיבל  שלא 
החרדית.  היהדות  של  יומה  סדר  על  שהיו  ואחרים 
אחד המפגשים שלי איתו היה במהלך יום הבחירות 
בית שמש בה התמודד חה"כ משה  לראשות העיר 
שבית  ולאחר  כהן  אלי  המועמד  מול  אבוטבול 
בחשד  הראשון  הסיבוב  תוצאת  את  פסל  המשפט 
לזיופי בחירות ושלח את בית שמש לסבב בחירות 

נוסף.
הגעתי כמו כל אנשי התקשורת לקלפי בה אמור 

היה להצביע משה אבוטבול ושם אני פוגש את הרב 
לייזרזון ז"ל כשהוא נראה מתוח מעט. לשאלתי על 
החשש במידה ויהיה מהפך בעיר הוא השתיק אותי 
ואמר: "למה לחשוב שיהיה מהפך, למה לעלות את 
זה על דל השפתיים בכלל. כל עתידה של בית שמש 

המאזניים  כף  על  כעת  מונח 
ובזמן שיש את אלו שמתפללים 
בא  אני  המערכה,  להצלחת 
ידידי ראש העיר אבל  לחזק את 
שאתבקש".  היכן  לסייע  גם 
באדם  מדובר  היה  לא  זאת  בכל 
אבל  בריא  באדם  לא  וגם  צעיר 
כשיש מלחמה על ה' ועל משיחו 
לוקח חלק  מיד  הוא  )כהגדרתו( 

במערכה. 
היה  איתו  שלי  אחר  מפגש 
אשכח.  לא  שלעולם  משהו 
קרוב  ידיד  של  לשמחה  הגעתי 
עטרת  ר"י  מתקרב  כשממולי 
ברוך  הרב  הגדול  הגאון  ישראל 
שזכיתי  לאחר  אזרחי.  מרדכי 
המיוחדת  ברכתו  את  לקבל 
ז"ל  לייזרזון  הרב  אלי  ניגש 
וביקש  הזמן  אותו  כל  שהמתין 
ממני לסור איתו הצידה. "תגיד, 
אותי,  שאל  בבית"  רדיו  לך  יש 
וכשעניתי בחיוב הוא החל לתת 
אותך  "שמעתי  הראש.  על  לי 
איך  ושמעתי  ברדיו  היום  מדבר 
שדיברת על פלוני. תדע לך שגם 
יש  גם  אבל  בבית  רדיו  יש  לו 
האזינו  הם  ואם  בבית  ילדים  לו 
נפגעו  שהם  בטוח  לדבריך 
אבא  על  שאמרת  ממה  מאוד 
אם תתקשר  לך  יזיק  לא  שלהם. 
סיים  הוא  בזה  ותתנצל".  אליו 
אחרים.  נושאים  על  לדבר  ועבר 
כשהצעתי לו לשתות משהו, הוא 
טיפולי  על  לראשונה  לי  סיפר 
עובר  הוא  אותם  הדיאליזה 
יותר  לו לשתות  כך שאסור  ועל 
ממספר מצומצם של כוסות מים 
ביום. למרות הסבל האישי שלו, 
מנת  את  לי  לתת  לו  חשוב  היה 
בגלל  לנכון  ראה  שהוא  המוסר 
הרגישות לכבודו של יהודי אחר. 

חבל על דאבדין.

תרגיל פוליטי. יו"ר הוועדה המסדרת ח"כ אבי ניסנקורן | צילום: דוברות הכנסת

לאחר שזכיתי לקבל את 
ברכתו המיוחדת ניגש 

אלי הרב לייזרזון ז"ל 
שהמתין כל אותו הזמן 
וביקש ממני לסור איתו 

הצידה. "תגיד, יש לך 
רדיו בבית" שאל אותי, 

וכשעניתי בחיוב הוא 
החל לתת לי על הראש. 

"שמעתי אותך מדבר 
היום ברדיו ושמעתי 

איך שדיברת על פלוני. 
תדע לך שגם לו יש 

רדיו בבית אבל גם יש 
לו ילדים בבית ואם הם 

האזינו לדבריך בטוח 
שהם נפגעו מאוד ממה 

שאמרת על אבא שלהם. 
לא יזיק לך אם תתקשר 

אליו ותתנצל"
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מרים מתייצבת מרחוק לראות 
משה  אחיה  עם  יהיה  אשר  את 
רואה  היא  עיניה  לנגד  רבינו. 
יורדת  את הנס העצום כאשר בת פרעה 
ידה  את  ומושיטה  היאור,  על  לרחוץ 
שנעשית לארוכה ומושה את אחיה משה 

רבינו מן היאור.
פרעה  בת  אל  ללכת  מחליטה  היא 
ולשאול: " האלך וקראתי לך אשה מינקת 
מן העבריות ותיניק לך את הילד"? )ב,ז( 
ומביא רש"י את דברי הגמרא במס' סוטה 
מצריות  על  שהחזירתו  מלמד  )יב,ב( 
עתיד  שהיה  לפי  ינק,  ולא  לינק  הרבה 
לדבר עם השכינה. בתיה ניסתה לפני כן 
לחפש מיניקות בקרב נשים מצריות, אך 
משה לא הסכים לינוק מהן, ואזי הציעה 

לה מרים מיניקת יהודיה.
ס"ז  פ"א  סי'  ערוך')י'  ב'שולחן  מובא 
בהג"ה( כי אין לתת לתינוק יהודי לינוק 
מינקת  לו  למצוא  אפשר  אם  מגויה, 
ס"ק  )שם  הגר"א  ובביאור  ישראלית. 
ל"א( הביא מקור ורמז לזה מדברי חז"ל 
אלו, שמשה רבינו לא רצה לינוק מאשה 
שואל  עבריה.   מאשה  אם  כי  מצרית 
בספרו  זצ"ל  קמינצקי  יעקב  רבי  הגאון 
רבינו,  הראיה ממשה  ליעקב', מה  'אמת 
הקב"ה,  עם  לדבר  צריך  היה  משה  הרי 
שיינק  ראוי  לא  שכינה  עם  ופה שמדבר 
ישראל  ילדי  מנין שגם שאר  אך  מגויה, 

יש להקפיד על כך?
אלא יש כאן לימוד גדול בענין החינוך 
יש סיכוי  ילד  ילד בישראל, שלכל  לכל 
לחנכו  צריך  כן  ועל  השכינה,  עם  לדבר 
כמו  ישראל.  של  גואלם  יהיה  כאילו 
)תהלים  במשיחי"  תגעו  "אל  שנאמר: 
ק"ה, ט"ו( ומי הם משיחי? אלו תינוקות 
של בית רבן )שבת קי"ט(. כל אחד מילדי 
לחנך  וצריך  משיח  להיות  ראוי  ישראל 
משה  כמו  הוא  כאילו  מישראל  ילד  כל 

רבינו, עם כל הקדושה והטהרה.
מסופר שפעם באו לבקש מבחור ישיבה 
הזמנים'  ב'בין  לפעילות  קבוצה  שיארגן 
ארצה  שהגיעו  החדשים  העולים  בקרב 
להיוועץ  החליט  הבחור  העליה.  בזמן 
על  דעתו  ולשאול  זצ"ל  החזו"א  ברבו 
הרי  אנחנו  החזו"א:  השיבו  הענין, 
מתייחסים לכל בחור ישיבה כספק 'גדול 
הדור' הבא. כי הנסיון מראה שהגדולים 
מהם  שציפו  מה  לפי  דוקא  צמחו  לא 
על  שימנה  שחשבנו  מי  כל  ולא  מראש. 
גדולי הדור בסופו של יום נמנה עליהם. 
והנה יש כאלו שאם ילכו לפעילות כבר 
לא ישובו כבראשונה באופן מוחלט. הם 
ומי  בפעילות,  ה'גישמאק'  את  יקבלו 
להיות  יכול  היה  אחד  אותו  אולי  יודע 
ישנם בחורים  מגדולי הדור הבא. אמנם 
שטוב להם שיעשו פעילות, אבל הם כבר 
זה.  לצורך  לצאת  איך  הדרך  את  ימצאו 
אינני  הלך  בחור שכבר  החזו"א:  והוסיף 
מורה לו לשוב, אבל לבחור השואל אני 

משיב בשלילה.
שם  פרשתנו,  בפתח  מצאנו  זה  רעיון 
את  ויקח  לוי  מבית  איש  "וילך  נאמר: 
פעם  נישאים  ויוכבד  עמרם   – לוי"  בת 
מושיען  נולד  בביתם  כי  וזוכים  נוספת 
אהרון  לאחר  רבינו,  משה   – ישראל  של 
של  מהלכיו  על  מספרים  חז"ל  ומרים. 
מאשתו  ופרש  הדור  גדול  שהיה  עמרם 
של:  הנוראה  הגזירה  בעקבות  יוכבד 
דבר  תשליכוהו,  היאורה  הילוד  הבן  כל 
שגרם בעקבותיו לכל הדור ההוא לפרוש 

מנשותיהם. עד שבאה מרים בתו וטענה 
בפניו כי גזירתו קשה יותר משל פרעה, 
אולם  הבנים,  על  רק  גזר  פרעה  שהרי 
הגזירה  עמרם  של  ממעשיו  כתוצאה 
טענה  קיבל  עמרם  הבנות.  על  גם  הינה 
יוכבד ועשה בה ליקוחים  והחזיר את  זו 

שניים ובעקבותיו נהגו כל הדור ההוא.
דברי חז"ל אלו משקפים עוצמה בלתי 
רגילה של עמרם ויוכבד, כל מעשה שלהם 
גורם בעקבותיו את כל עם ישראל. זאת 
היודעת  דופן  יוצאת  וכריזמה  מנהיגות 
וא"כ  מאחוריהם.  העם  כל  את  להניע 
קוראת  התורה  מדוע  השאלה  נשאלת 
לוי,  מבית  איש  אנונימיים-  שמות  להם 
וכי הם שנמנו  לוי,  וליוכבד אשתו- בת 
על גדולי הדור לא ראויים שיקרא שמם 
המלא עמרם ויוכבד? בימינו היו מוסיפים 
למנהיגים כאלו כל התארים שבעולם, אך 
לכל הפחות לקרוא להם בשמותיהם. כמו 
שבפרשה הבאה הם אכן מוזכרים עמרם 
ויוכבד בשמותיהם, כנאמר: "ויקח עמרם 
את יוכבד דודתו לו לאשה, ותלד לו את 
שבע  עמרם  חיי  ושני  משה  ואת  אהרון 
ושלושים ומאת שנה", )שמות ו' כ'(, הרי 
כך  אם  שמותיהם,  את  מזכירה  שהתורה 

מדוע כאן העלימה את השמות?
שהרי  נפלא,  פירוש  לפרש  שמעתי 
עמרם ויוכבד זכו לברכה הגדולה ביותר 
שכל הורים יהודיים מבקשים לזכות בה, 
ניתן  לא  אשר  ילדיהם.  שלושת  והיא 
לתאר את גדלות כל אחד מהם ומעלותיו. 
מכל  העניו  הנאמן,  הרועה  רבינו-  משה 
האדם אשר על פני האדמה. אהרון הכהן- 
שנבחר לשמש לפני ולפנים, אוהב שלום 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף 
דור  והצדקנית.  הנביאה  ומרים  לתורה, 
מפואר ומושלם שכולנו רוצים בדומה לו. 
שלא  אותנו  ומלמדת  התורה  באה 
או  הדור  גדול  להיות  שצריך  נחשוב 
מנהיג בסדר גודל ענק כמו עמרם ויוכבד 
לזרע ברך  כזה,  לזכות לדור המשך  כדי 
ה' כמו משה אהרון ומרים. אלא כל איש 
מבית לוי ובת לוי, אנונימיים ככל שיהיו, 
יכולים במאמץ ובהשקעה בחינוך לזכות 

לדור ישרים מבורכים כמו אלו.
גם  וידע  זאת,  הבין  הרשע  פרעה  גם 
גם בבית  יכול לצמוח  ידע שגדול הדור 
מהבית  כמו  בישראל  ביותר  הפשוט 
המשובח ביותר בישראל, ואין כל הבדל 
בין סיכוייו של בית זה לסיכוייו של זה 
ולכן אמר פרעה: "כל הבן הילוד היאורה 
שכל  מאחר  לכאורה  שהרי  תשליכוהו". 
לאחר  רק  היתה  זו  קשה  לגזירה  הסיבה 
נולד  ש"היום  מאצטגניניו  לו  שנודע 
הוא  יכל  כן,  אם  ישראל",  של  מושיען 
של  מושיען  יוולד  בית  "מאיזה  לומר: 
ונכבד,  חשוב  שמבית  מסתבר  ישראל, 
או  האדמו"רים  מגדולי  אחד  של  בביתו 
ועל  הישיבות,  מראשי  אחד  של  בביתו 
אלו היה לו לגזור "היאורה תשליכוהו", 
מדוע הוא גזר על כל הבן הילוד שהיאורה 

תשליכוהו, ללא הבדל מעמדות?
הדור  שגדול  וידע  הבין  שפרעה  אלא 
גם  להיוולד  יכול  ישראל,  של  מושיען 
מהבית  כמו  שבישראל  הפחות  מהבית 
כך  ומשום  בישראל,  ביותר  הגדול  של 

גזר כל הבן הילוד...
כל ילד יכול להיות מושיען של ישראל 
וכל אבא ואמא יכולים לזכות שמהם יצא 
ולהתאמץ  להתפלל  עלינו  שכזה.  ילד 

שאכן יפול בחלקנו הזכות הזו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

אל תיגעו במשיחי

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



כור התוך ליצירת 
העם הנבחר

ַהָּבִאים  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ׁשְמֹות  וְֵאֶּלה 
ִמְצָריְָמה )א, א(

הבאות,  ובפרשיות  בפרשתנו, 
שם  למצרים,  ישראל  עם  ירידת  מתוארת 
סובלים הם צרות קשות ונוראות עד בא שעת 

גאולתם. 
מה  לשם  למצרים?  ירידתם  תכלית  מהי 
צריך עם שלם לגלות לארץ נכריה ולהשתעבד 

בפרך?
ה'  ָּבַחר  "ּוְבָך  במלים:  טמונה  התשובה 
ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻּלה ִמּכֹל ָהַעִּמים ֲאׁשֶר ַעל ְּפנֵי 

ָהֲאדָָמה" )דברים יד, ב( 
ולקבל  הנבחרת  האומה  להיות  לזכות  כדי 
צריכים  ישראל  היו  הקדושה,  התורה  את 
מאד.  ומפרכים  קשים  'אימונים'  לעבור 
והפכה  ברזל,  כור  עבורם  היותה  מצרים 
התורה  קבלת  לצורך  וחזקים  לחסינים  אותם 
הצפויים  הניסיונות  בכל  והעמידה  הקדושה, 

לעם היהודי במהלך הדורות. 
מצרים"  ליוצאי  אלא  תורה  נתנה  "לא 
יז(, כיון שהם עברו את כור  )מכילתא בשלח 
ההיתוך שהיה במצרים, ועל ידי כך קבלו את 
הכוח הנדרש לקבלת התורה הקדושה בקלות 

ובשמחה. 
השחר,  עלות  קודם  יום  בכל  שקמו  הם, 
יום  לאחר  הכוכבים,  בצאת  לביתם  וחזרו 
יותר  הרבה  יוכלו  קשה,  עבודה  של  מפרך 
בקלות לקום בהשכמת הבוקר לתפילה ולהניח 

תפילין וטלית. 
לנוגשים  והשתעבדו  גוום  את  ששברו  הם, 
האכזריים, יכופפו בשמחה את גוום לפני מלך 
מלכי המלכים, ובכוחם יהיה למסור את נפשם 
על תורת ה' ומצוותיו, ולעבוד את ה' יתברך 

בכל מצב, באש ובמים.
זהו שאמר הכתוב: "ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך" 
"ֲעָלמֹות  חז"ל  ודרשו  ג(,  א,  השירים  )שיר 
לה  זרה  )עבודה  מּות"  ַעל  ֵּביּה  ְקִרי  ֲאֵהבּוָך, 
הם  יתברך,  לה'  ישראל  עם  באהבת   – ע"ב( 

מוכנים למסר את נפשם עבור קיום רצונו.

חיל הקוזקים של הצאר ניקולאי

התמסרות כזו, עד כדי מוות, הנה לכאורה 
היו  אך  אנושיים,  במושגים  נתפסת  בלתי 
דברים מעולם, וכבר ידע העולם גלויים מעין 
לצור  הצליחו  תמותה  בני  כשאנשים  אלו, 
סביבם הערצה עד כדי כך שפיקודיהם הסכימו 
לעשות הכל - ואפילו למות - על מנת למלא 

את רצונם. 
מן  אחד  היה  ניקולאי,  הצאר  רוסיה,  קיסר 

האישים הללו. 
הצאר ניקולאי האדיר היה עריץ מאוד. שמו 
בלבד היה מעורר חלחלה בלב האזרחים. היה 
כל  בראש  שונים.  חילות  עם  אדיר  צבא  לו 
חיל עמד מפקד אחר. אך היה חיל אחד תחת 

פיקודו האישי של ניקולאי - "חיל קוזק".
לחיל קוזק לא היה כל אחד יכול להתקבל...
התינוק,  שבנה  אם,  של  נפשה  חשקה  אם 
הצאר  את  העת  בבוא  ישרת  ליבה,  מחמד 
הגדול, הייתה צריכה להביאו בגיל חודש ימים 
ּתְִפֶּדה"...  חֹדֶׁש  ִמֶּבן  "ּוְפדּויָו   - הצאר  לפני 
ובמסירות  ההבאה  בעצם  הסתפק  לא  הצאר 
שהוכיחה אם הילד בהביאה "ִמנְָחה... ׁשְלּוָחה 
החל  עתה  שזה  הזעיר,  התינוק  ַלֲאדֹנִי"... 
לפקוח את עיניו ולהתמקד בחפץ כלשהו, היה 
צריך לעבר מבחן קבלה... לא פחות ולא יותר!
הצאר היה מתבונן בו, צובטו על לחיו וסוטר 
מתח,  של  ארוכות  דקות  החלו  כאן  פניו.  על 

אם  והיה,  נפשה.  את  האם  ידעה  לא  שבהן 
התינוק בן החודש היה מפסיק את בכיו כעבור 
כמה רגעים, היה ניקולאי מעבירו לשלב ב' של 
המבחן, אך אם הבכי היה נמשך זמן ממושך, 
אין  כי  באמרו  פניו,  מעל  מסלקו  הצאר  היה 
הוא מתאים לשמש כחיל הצאר, ולא עזרו כל 

תחנוניה ויפחותיה של אימו.
שלב ב' של המבחן החל בגיל שלוש. או אז, 
היה צריך הילד לעבור אמונים מפרכים, כאילו 
היה אדם מבוגר. בגיל עשר שנים כבר נהפך 

לגיבור גדול, והתקבל סופית.
לכל  מפקד  ניקולאי  ערך  בשנה  שנה  מדי 
חילו, ובו היו מוכרחים החילים להראות מעשי 

גבורה יוצאי דופן.
החילים  לאחד  קורא  למשל,  היה,  ניקולאי 
מספר  למשך  לנושם  להפסיק  עליו  ומצוה 
ומפסיק  לדבריו,  נשמע  היה  הקוזק  דקות. 
כלם  מת...  ארצה  צונח  שהיה  עד  לנשום, 
היו מוחאים כפים - אח, כל הכבוד, זה קוזק 

אמיתי שמגיע לו צל"ש!...
עליו  ומצוה  לקוזק  קורא  היה  לעיתים 
ולעומד שם דום. הקוזק  להיכנס לתוך האש, 
במשימה,  שזיכהו  על  לניקולאי  מודה  היה 
מריעים  היו  השאר  למדורה.  בשמחה  וקופץ 

ושמחים לכבוד הגיבור הלאומי.
גופות,  לראות  הצאר  רצה  לא  לפעמים 
קורא  היה  הוא   - יותר  קל  במבחן  והסתפק 
ולקבל  הארץ  על  לשכב  עליו  מצוה  לחייל, 
במסמרים  מסמר  ממקל  מלקות  חמישים 
עבים. במקביל היה מורה למכה בשקט, שיכה 
אותו רק ארבעים ותשע מלקות. כשהסתיימו 
היה  להפסיק,  מורה  היה  והמכריז  המלקות, 
"התבייש  וזועק:  קופץ ממקומו  הקוזק המכה 
לך! אדוני הצאר אמר להכות חמישים מכות, 
עליך  חובה  ותשע.  ארבעים  רק  הכית  ואתה 

להכות אותי עוד מכה אחת"...
לו  ומודיע  לחיל  קורא  ניקולאי  היה  אם 
בצבא,  משרות  ופטור  לביתו  משחרר  שהוא 
היה הקוזק שב לביתו אבל וחפוי ראש ובוכה 
בכיות נוראות - מה עשיתי שכל כך לא נשאתי 
חן בעיניו? למה לא נתן לי שום משימה? מפני 
לקבל  או  להישרף  הוראה  קיבלתי  לא  מה 

מלקות? איזה מום מצא בי?!...

האמה הנבחרת של הקב"ה

עבורנו  מהוה  ניקולאי  של  הקוזקים  חיל 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  עבדות  לחיי  משל 

הקב"ה - 
רבים,  עמים  בעולם  יש  להבדיל,  לקב"ה, 
והטיל  היהודית,  האומה  לו את  בחר  ומתוכם 
פרטי  כחיל  לשמש   - מיוחדת  משימה  עליה 
שלו ולא של אף אחד אחר. הוא הממנה הישיר 

עלינו. 
אימונים  נדרשים  זו  נבחרת  לקבוצה 
העם  קיבל  כאלו  אימונים  ואכן  מיוחדים, 
היהודי במשך כל שנות קיומו. עברנו אמונים 
של  צלב,  מסעי  של  אינקוויזיציות,  של 
המשרפות  את  חווינו  בשרנו  על  פוגרומים. 
זאת  כל  ועם  הנאצית,  החיה  אכזריות  ואת 
חיילים  אנו  כי  ביודענו  קומה,  זקופי  נותרנו 
איננו  ישראל,  עם  אנחנו,  העולם!  בורא  של 
מרכינים ראש בפני שום אמה ולשון! יהודים 

אנו, ויהודים נמות!
כזה הוא העם היהודי, אשר מוסר את נפשו 

עבור התורה הקדושה! 
)מתוך "משכני אחריך" שמות חלק א'(. 
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דירות 
למכירה

יח’ טבת - כ’ טבת תשע”ט
15/01-17/01/2020  

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 

בית שמש 

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

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

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

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

 בגני גד דופלקס 170 
מ', 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 
חדרים, קומה ב' + 

מעלית + חזית, א"א 
לקחת משכנתא )בעיות 

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

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501 מציאה 

_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

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

מחולקת, 2 חדרים 
ענקיים + מטבח ענק 

+ שלד להרחבה של 20 
מ"ר נוספים + יחידה 

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברחוב רבי טרפון 
בק"ג דופלקס 4 חדרים 

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

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

03-5797756)01-01(_____________________________________________

 עמנואל מובילה בתעסוקה!
עשרות השמות בעבודה תוך חצי שנה

 לקביעת פגישה
073-706-9399חייגו עכשיו:

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

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

 לגור 
 בעמנואל
 ביציבות 
כלכלית

 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(_____________________________________________

 בהצבי דופלקס 180 
מ"ר, מעוצבת, מאוררת, 

ק"ד, מעלית + חניה 
2,780,000 ש"ח

_____________________________________________)02-03ל(052-2580348

 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 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח 055-4355439

 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(_____________________________________________

מציאה!!!
בחנקין 5 חדרים

 125 מ"ר 
קומה שניה

052-3330965

באר שבע

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

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

 מבחר דירות מחולקות 
בתשואה גבוהה

_____________________________________________)03-03(054-3255667 משה

 נתקעת ללא שוכרים?? 
ניהול נכסים באר שבע דימונה 

_____________________________________________)03-03(וירוחם 054-3255667 משה

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

_____________________________________________)03-03(רויאל נכסים 054-3191310

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

975,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)03-03(_____________________________________________

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

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

054-3191310)03-03(_____________________________________________

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

054-3191310)03-03(_____________________________________________

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

055-6789653)03-03(_____________________________________________

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

+ חצר 2,700,000 אבי
B.D.A 03-03(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' כ- 100 
מטר מושקעת + יחידת 

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

B.D.A 03-03(תיווך(_____________________________________________

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

"גשר נכסים"
054-8454533)03-03(_____________________________________________

 במתתיהו, ק"א, עורף, 
130 מ"ר מציאה! 2,350,000 

בלעדי לתיווך הכוכב
054-8481688)03-03(_____________________________________________

 בק.הרצוג/גנחובסקי 
120 מ"ר + אופ', ק"ג, ללא 
1,760,000 ש"ח מיידי תיווך 

_____________________________________________)03-03(הכוכב 054-8481688

 בדמשק אליעזר 130 מ"ר 
+ גג רעפים 2,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכב 054-8481688

 נחמיה חזו"א 100 מ"ר 
מחולקת, 3 + יחידה משוכרת, 

ק"א, משופצת מהיסוד, 
2,220,000 תיווך הכוכב

054-8481688)03-03(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר בנחמיה 
תמרי בסמוך לבית כנסת 

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

_____________________________________________)03-03א(חווית נדל"ן 

 בלעדי לוח דירות חינם 
לציבור החרדי ללא דמי רישום 

dira4me.co.il 03-03(כנסו(_____________________________________________

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

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

 בלעדי! באזור הגרא 4 
חד', 100 מ"ר, מחולקת ל- 3 

+ יחידה שמושכרת ב- 3,500, 
ק"ג + מעלית, חזית, חדשה 

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

 באנילביץ, בית פרטי, 420 
מ"ר בנוי + א. בגג + חצר 

גדולה, ניתן לקנות חצי, ק"ק 
+ מרתף כולל יחידות דיור 

להשכרה ב- 3,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)03-03(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 

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

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)03-03(_____________________________________________  במכבים בלעדי 

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

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

050-4156080)03-03(_____________________________________________

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

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

052-3344721)03-03(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)03-03(_____________________________________________

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

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)03-03(054-4980159 דורון

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

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

 בר' עקיבא/ישעיהו 
הנביא, כ- 96 מ"ר, ק"ג, 

מרווחת, 3 כ"א, פינוי 
מיידי, 1,750,000 ש"ח 

תיווך אשכנזי
03-5791770 שלומי

050-2666711)03-03(_____________________________________________

 בלעדי מציאה! 
בפדרמן )צמוד לגינת 

הזית( בבנין חדש 
פנטהאוס 5 חדרים 
+ יחידת הורים + 2 

מרפסות שמש גדולות, 
חזית לגינה, נוף מדהים, 
קומה 7 + חניה מקורה 
בטאבו 2,200,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)03-03(והשקעות 054-4290600

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

_____________________________________________)03-03ש(054-3979123

 דירת גן יחודית בשיכון 
ג' עם חצר וכניסה פרטית 

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

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

חצר 70 מ"ר 1,450,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

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

חיצוניות, חזית + סוכה, 
משופצות, מרוהטות, 

משוכרות, מיידי 
2,000,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)03-03(_____________________________________________

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

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

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

2,580,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

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

בקלות 1,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)03-03(פנחסי 03-5799308

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)03-03(_____________________________________________

 ברחוב משה אריה ליד 
רחוב השלושה דירת 4.5 
חדרים, ק"ק + יח"ד של 

2 חדרים, 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(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד', 
ק"ב + חניה, "לכוביצקי 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-7297690

 במהרש"ל המבוקש 
5 חד' חדשה, ק"ה 
"לכוביצקי נכסים"

03-7297690)03-03(_____________________________________________

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

2,100,000 "גשר נכסים" 
054-8454533)03-03(_____________________________________________

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

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

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

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

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

 הזדמנות פז!! איזור 
עזרא 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה תוך 36 חודש, רק 
1,900,000 ש"ח במקום 
2,500,000 ש"ח הראשון 

_____________________________________________)03-03(בתיווך 054-3050561

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

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

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

_____________________________________________)03-03(פנחסי 03-5799308

 באזור רחוב קפלן 
)וינברג( גוטליב 3.5 

חדרים משופצים, קומה 
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(_____________________________________________

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

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

 באוסם/בן נריה, ק"ה, 
4 חד' חדשה, 90 מ"ר 

2,100,000 ש"ח תיווך הכוכב 
054-8481688)03-03(_____________________________________________

 א.נויפלד 4 חד' 
כ- 79 מ"ר, קומה ד', 

מ.מהיסוד, א.בג.בטון 79 
מ' )ש.בנו( 1,450,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)03-03(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)03-03(לדיור" 052-5222690

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

1,570,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

050-4999465)03-03(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

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

050-4999465)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 באזור דובק 4 ח' 
יפהפיה, מושקעת, ק"ב, 
חזית + מעלית + מחסן 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)03-03(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים 4 חד', 
בניין בוטיק ויוקרתי, ק"א, 
כ- 90 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 
מרפסת + חניה שמורה, 

מטופחת, 2,280,000 
ש"ח תיווך אשכנזי

03-5791770 שלומי
050-2666711)03-03(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 4.5 חד', 
כ- 104 מ"ר, מעלית, 

חניה, 3 כיווני אויר, 
פרטים בתיווך אשכנזי 

03-5791770 שלומי
050-2666711)03-03(_____________________________________________

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

1,580,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)03-03(בועז 050-4156080

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

1,800,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)03-03(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשלוש השעות 
4 חדרים מפוארת, 

מדהימה, ק"ב + חניה 
בטאבו + מעלית 
+ אישורי הרחבה 

מושלמים, מיידי! בטיפול 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

אופציה בגג בטון, חזית, חניה, 
משופצת מהיסוד 1,900,000 

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

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד 1,650,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03(_____________________________________________

 במצליח 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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

קומה א', א.להרחבה 30 
מ' )ז.לשיפוץ( 1,260,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)03-03(_____________________________________________



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

יח’ טבת - כ’ טבת תשע”ט  15/01-17/01/2020

ירושלים

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-50(_____________________________________________

טבריה

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קוטגים

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

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

 מציאה בקרית שמואל, 
5 חדרים מחולקת, מושכרת 
ב- 4,100, משופצת מהיסוד, 
_____________________________________________)44-03ל(860,000 ש"ח 054-3089717

4-4.5 חדרים

 בשיכון ד', בבן אליעזר, 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ג, נוף, 
מושכרת, מחיר 800,000 

ש"ח גמיש 053-3147717 
04-6716666)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

+5 חדרים

פתח תקווה

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

 בהרב שך קרוב 
לחנקין 2.5 חד', כניסה 

נפרדת, ק"ק, חזית. מיידי 
1,100,000 גמיש תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף עוצר נשימה, כולל 
סוכה, 2 חניות ומחסן 

2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

גבעת שמואל

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

מיידית, 840,000 ש"ח
_____________________________________________)01-04א(052-8929975

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

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

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

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

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

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

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

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

 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(_____________________________________________

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

מאד + 2 מרפסות + חצר 
גדולה, לרציניים בלבד! 

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

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

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

רחובות
 בנורדאו 3 חד', 90 

מ"ר, גדולה + מ.סוכה, ק"ג, 
1,490,000 ש"ח באזור דתי 

_____________________________________________)52-03ל(050-6793680

 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

 בקרית שמואל ברוריה 
דירת 4 חדרים, 120 מטר 

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

_____________________________________________)RE/MAX)03-03 עינב

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

 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(_____________________________________________

 טבריה, 3 חד', 
משופצת ויפה, ק"ג + 

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

 מציאה, בדנגור 3 חדרים, 
70 מטר, קו4', גג בטון + 

מרפסת 70 מטר בגג, דירה 
פינתית 1,320,000 פנחס 

_____________________________________________)03-03(נכסים 055-6789653

 בקרית הרצוג, 3 חדרים, 
אופצייה הכפלה ממשית, 

1,350,000 ש"ח שדכן הנדל"ן 
053-3107379)03-03(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים משופצת כחדשה, חזית 

+ ריהוט חדיש בכל הדירה 
2,000,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 03-03(תיווך(_____________________________________________

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

סוכה 1,800,000 אבי
B.D.A 03-03(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

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

 מציאה במצליח! 
3 חד' מושקעים + 40 
מ"ר הרחבה קיימת + 
גג! "אביחי מתווכים" 

03-5701010)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב 3 
חדרים, 95 מ"ר, ק"ג )70+25 

לאחר הרחבה( + אפשרות 
לבניה על הגג, חזית, מרפסת 

_____________________________________________)03-03(סוכה תיווך 050-4122744

 בבלעדיות בדוד המלך 3 
חדרים, 85 מ"ר + סוכה, ק"ב 

כניסה מיידי תיווך
050-4122744)03-03(_____________________________________________

 בהשניים 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת, אופציה 

בגג בטון 1,400,000 
"גשר נכסים"

054-8454533)03-03(_____________________________________________

 בסורוצקין 3 גדולה, 80, 
ק"ב, משופצת 1,780,000 
_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכב 054-8481688

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

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/כ.
מדב-הוז 3 כ- 75 מ"ר, 

ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה 
חניה 1,360,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

 א.הירדן 3 כ- 70 מ"ר, 
קומה א' + א.להרחבה 

38 מ', מ.לחלוקה )ש.בנו( 
משופצת 1,380,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

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

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

משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

 במצליח! בלעדי, 
3 חד', ק"א, עורפית 

לגינה + אופציות, רק ב- 
1,330,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)03-03א(נדל"ן בועז 050-4156080

 נויפלד, 3 חד', ק"ג, 
חזית, 75 מ', מושקעת, 
ליד נורוק, 1,420,000, 
לרציניים, מיידי אפיקי 

_____________________________________________)03-03א(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי מציאה בפרל 
קרוב למינץ 85 מ"ר, 3 

חדרים + מרפסות, ק"ב, 
חזית, סוכה + חניה 

1,570,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)03-03(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג 
קרוב לחברון 3.5 חדרים, 

75 מ"ר, משופצת 
ומושקעת כחדשה, ק"ג 

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

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)03-03(והשקעות 054-4290600

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

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

050-3000121)03-03(_____________________________________________

,

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, 3 כ"א 1,390,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

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

050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

_____________________________________________)03-03(הקריה 050-3000121

 בנורדאו בבנין חדש 
דירת נכה 3 חד' כ- 70 

מ"ר חצר ענקית!!! 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

1,320,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)03-03(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)03-03(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מרפסת 10 מ"ר 
1,370,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + גג רעפים, 
עורפית 1,350,000 תיווך 
_____________________________________________)03-03(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי דירת נכה 3 ח' 
בפ"כ, בניין אברכים + 50 מ' 

חצר בטאבו, אופצייה לבנות 2 
ח' 1,600,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בשכון ג' בבנין חדש 3.5 
ח', ק"ק + יחידה יפהפיה 
2,500,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

 באזור בגין 3 יפהפיה, 
מושקעת כחדשה! + מרפסת 
שמש + מרפסת סוכה, ק"א 
+ אופציה 1,470,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)03-03(_____________________________________________

 בראבד 3 ח' גדולה! ק"א, 
מיידית! 1,690,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 2 
חדרים, 50 מ"ר, ק"כ, כניסה 

_____________________________________________)03-03(מיידי תיווך 050-4122744

 למבינים!! ז'בוטינסקי 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, 

קומה ב', א. 60 
בג.רעפים )מ. 3,000 

ש"ח( 1,198,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)03-03(_____________________________________________

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

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

050-4999465)03-03(_____________________________________________

 בטבריה 2.5 חדרים, 65 
מ"ר + אופ' על הגג עם חתימ 

שכנים, רק 1,395,000 ש"ח 
לחטוף!! הראשון בתיווך 

054-3050561)03-03(_____________________________________________

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

03-5791514)03-03(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בפ"כ 
במתחרדים + אופצייה לסוכה 

1,250,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)03-03(_____________________________________________

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

ניתנת לחלוקה, נוף פתוח, 
1,550,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)03-03(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור נחום 2.5 
חד', 70 מ"ר + אופציה, כולל 

היתרים 20 מ"ר, ק"ב, מסודרת 
_____________________________________________)03-03(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה ברב 
קוק 2.5 חדרים, כ- 70 

מ"ר, ק"ב, חזית + אופ' 
לסוכה 1,380,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)03-03(והשקעות 054-4290600

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

חצר ענקית 1,290,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

1,150,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

א.ענקית 1,850,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

 במגדלי המלכים דירת 
נופש, קו ראשון לים, מרוהטת 

ומאובזרת, מרפסת שמש, 
נוף מדהים לכנרת ולגולן 

058-7663012)03-03(_____________________________________________

 דירות חדשות 
בשכונות שונות בי"ם 

מקבלנים, בהזדמנות! 
תיווך "עץ הדעת"

_____________________________________________)03-06ל(02-6769127

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 
נוף, פרטיות, ת.ב.ע )55 

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 
6 חד' )160 מ"ר נטו( + 

יחידה )80 מ"ר( + גינה )80 
מ"ר( + חלל )45 מ"ר(, נוף, 

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 6 חד' מהקבלן 
+ מרפסות + גינה + מחסן, 
2 חניות, פינתי, ללא מדרגות, 
נוף, מיידי! 2,900,000 ש"ח! 
_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )32 מ"ר( + מרפסות 

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
)34 מ"ר(, תחבורה 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)03-03(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 ברב קוק היוקרתי 
והמתחרד דירת גג 5 ח' עם 

שתי כניסות נפרדות, קומה 4 
_____________________________________________)03-03(בלבד 050-4811122

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

1,650,000 ש"ח
050-4811122)03-03(_____________________________________________

 בפיק"א השקט! 4 
חדרים גדולה + חדר ארונות, 
משופצת אדריכלית, מעלית, 

חנייה 1,780,000
054-5566145)03-03(_____________________________________________

 בשכונת המרכז השקט, 
דירת 4 חד' מהממת, מרפסת 
סוכה מלאה, משופצת, יחידה 

בקומה 1,690,000 אתי
054-3320655)03-03(_____________________________________________

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

050-8090134)03-03(_____________________________________________

 בהדר גנים בחנה רובינא 4 
חד', מסודרת, לכניסה מיידית 

050-8090134)03-03(_____________________________________________

 שווה לראות! ברוטשילד- 
פיק"א! 3 חדרים + חצי, 

משופצת, קומה 2 1,370,000 
054-5566145)03-03(_____________________________________________

 בשכונת המרכז השקט, 
דירת 3 חד', פוטאנציאל אדיר, 

90 מטר, קומה 1, עורפית 
ושקטה, חנייה משותפת 

_____________________________________________)03-03(1,390,000 אתי 054-3320655

 בשכונת הדר גנים, 
עסקת השנה! 3.5 חד' + 

מרפסת סוכה + מעלית + 
חנייה בטאבו 1,490,000 

_____________________________________________)03-03(אביעד 054-5580933

 בבילו המבוקש, 3 
ח' ענקית, מעל 100 מ"ר 

עם מעלית, בהזדמנות, רק 
1,340,000 ש"ח מיידית! 

050-4811122)03-03(_____________________________________________

 ביוספטל 3 ח' פלוס 
אופציה להרחבה ובניה על הגג 

רק 1,040,000 ש"ח מיידית! 
050-4811122)03-03(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", במשה 
מרקוס, 3 חדרים, כ- 90 מ"ר, 
קומה 4, מעלית הילה רימקס 

_____________________________________________)03-03(עוצמה 050-8308770

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת + מרפסת סוכה, 

מרווחת, עורפית ושקטה 
050-8090136)03-03(_____________________________________________

 בכפר אברהם בפרויקט 
קוטגים יוקרתיים, 7 חד' + 

מרתף + עליית גג
050-9997500)03-03(_____________________________________________

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

חלקית 054-4472335 משה 
_____________________________________________)03-03א(חווית נדל"ן 
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

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

טבריה

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

 רוצה לעשות כסף עם 1-1.5 חדרים
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

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא חנות/משרד 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, 
מטבחון, שירותים

_____________________________________________)52-03א(050-5296356

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

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

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

 חנות במיקום 
אסטרטגי באזור ר' 

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

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 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(_____________________________________________

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

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

מגרשים
 פרויקט גדול בתל 

אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

ק"ג ללא מעלית, עורפית 
ומסודרת, מידי 4,200 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

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

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

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

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

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

טבריה 

עמנואל

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 למכירה חוף פרטי בכנרת 
2.5 דונם מסודר אפקט נדל"ן 

_____________________________________________)52-3ש(052-2479184

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה לחנות, 
משרד, מרפאה 10,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הע"מ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 מחסן 14 מ"ר, מיועד 
בעיקר לאחסנה במרום שיר 

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

 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
 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, 

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

 להשכרה בגבעת שאול 
בנגרה' פינת בן עוזיאל 3.5 חד' 

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

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

_____________________________________________)1-5ש(050-5282142

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

_____________________________________________)01-52א(מאובזרות 052-8357813

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

_____________________________________________)01-04ל(מיידי!!!

 משרדים ממוזגים 
וחדשים, ק"ג + מעלית, בגן 

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

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

+ מעלית + חניה 6,600 
ש"ח "קנין-נדל"ן

052-2221614)02-05(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

 ברחוב מנחם דירת 2.5 
חדרים גדולה, 70 מ"ר, 

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

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

_____________________________________________)02-05ל(גדולים 055-6730019

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

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

יחידות דיור

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

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

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

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

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

052-7175221)02-05(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק 

בית שמש
+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 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

 דירת נופש ייחודית 
מחולקת, 5 יחידות אירוח 
ברמה מלונאית, לרצינים 
בלבד "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)03-03(_____________________________________________

קריית גת

צפת

2-2.5 חדרים
 בשפרינצק, 2 חדרים, 
קומת כניסה, משופצת 
כחדשה 500,000 ש"ח 

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

 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)03-03(_____________________________________________

 דירה חדשה בשכונת 
רמת אברהם, 3 חדרים, 

מרפסת סוכה ונוף, קומה 
5, לפרטים

053-4110050)03-03(_____________________________________________

 פנטהאוז חדש, הרבלוין, 
5 חד', 120 מ"ר + מרפסות, 

ק"ד 7,300 ש"ח בלעדי בתיווך 
_____________________________________________)03-03(הכוכב 054-8481688

פנטהאוזים

 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 
_____________________________________________)03-03(בועז 050-4156080

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

כניסה מיידית, 4,500 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)03-03(והשקעות 054-4290600

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

חניה, מעלית 4,500 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

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

 בר"ע דובק! בבניין חדש, 
3 חדרים + מרפסת ענקית, 

ק"א, 4,700 ש"ח
_____________________________________________)03-03(050-4152330 תיווך

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

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

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)03-03(והשקעות 054-4290600

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

רק ב- 3,800, מיידי + 
מפתחות בטיפול אפיקי 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן בועז 050-4156080

 בר"ח ברוט, ק"ק, 3 חד', 
חצר גדולה פרטי

058-7663012)03-03(_____________________________________________

tamar-travel.co.il
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4 ימים: י“ד-י“ז שבט
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בר חופשי
פתוח

3 ארוחות
מלאות

הסעות וטיסות מוזלות מכל הארץ

תכניות
מסביב לשעון ›

אילת
      תמר&

נופשים

חופשה יוקרתית בבירת הנופש!

במלון
לאונרדו
קלאב

 הכל! 1,077ש“ח
רק ב

077-5100355
055-8833077 052-6550629

בס“ד

הזמרת כנרת מניו יורק
בהופעת ענק של הגדולה מכולם

האמנית לימור בן סימון
שמח לתוך הלילה...

שף-קונדיטור עולמי
בסדנת קינוחי ראווה

הרבנית חגית שירה
במופע מעצים ”אבא מלך העולם“

האמנית והזמרת לילך בטאס
במופע עוצמתי

נערת הפלא שיראל עמרם
במופע מרהיב

דבורה ברנע
הכל מאחורי המצלמה!

הרב אבנר קוואס
בשיחה מרתקת

האמן שמעון פרץ
הדרך אל האושר

מסיבת ט“ו
בשבט ענקית

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

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

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 באבטליון 2.5 גדולה, ק"כ 
3,400 ש"ח "אפיק נכסים" 

03-5791514)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

 להשכרה יחידת דיור, 
2 חדרים, 50 מטר, יפייפיה, 

מרוהטת, משופצת כחדשה, 
_____________________________________________)03-03(מרפסת גדולה 054-3455437

 יחידה באברבנאל, ק"ב, 
משופצת, ריהוט חלקי, 2,300 

_____________________________________________)03-03(זנזוריגולד 054-2345633

 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

 בצפת דירת נופש 
ייחודית מחולקת, 5 
יחידות אירוח ברמה 

מלונאית, לרצינים בלבד 
"לכוביצקי נכסים"

03-7297690)03-03(_____________________________________________

 בית קרקע בבאר שבע 
מול אוניברסיטה, בנוי 160 

מטר, חצר 90 מטר, משופץ + 
חניה עם סוכה, שתי כניסות 
נפרדות, שני מטבחים, שווה 

לראות, מציאה, צפי המינימלי 
6,800 ש"ח בחודש

_____________________________________________)03-03(052-4462863 "בית בית"

 למכירה בבאר שבע 
שכונה ג' דירת גן 3 ח', אזור 
אוניברסיטה, כל הקודם זוכה 

סגירה 600,000 ש"ח בית בית 
_____________________________________________)03-03(לאון 052-4462863

 ברשותך נכס בבני 
ברק? בשבילך אנחנו כאן 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)03-03(054-4980159 דורון

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

2,500 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)03-03(054-4980159 דורון

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

למיידי 4,200 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)03-03(הארץ 054-4980159 דורון

 להשכרה חדר 12 
מ"ר במרפאת שיניים 

מפוארת, לובי המתנה 
מפואר כולל ארנונה, 
מים חשמל, מתאים 

לקוסמטיקאית/או לכל 
מטרה, 5,000 ש"ח, 

מיידי, לפרטים נוספים 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)03-03(_____________________________________________

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

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

054-4290600)03-03(_____________________________________________

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

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

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

מחזור חודשי יפה. לפרטים 
נוספים: תיווך בהצלחה

054-3775606)03-03(_____________________________________________

 למכירה בירושלים בג. 
שאול, חנות 18 מ"ר + דירה 
18 מ"ר בק"ק, חזית לרחוב 

)שניהם בטאבו ביחד( רק 
1,150,000 ש"ח גמיש תיווך 

_____________________________________________)03-03(בהצלחה: 054-3775606

 להשכרה בירושלים 
בשכונות החרדיות, חנויות 
בגדלים שונים מ- 30 מ"ר 

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

_____________________________________________)03-03(בהצלחה 054-3775606

 להשכרה מחסן ברח' 
הירקון ב"ב )קרוב לקניון 

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

 להשכרה בהזדמנות 
בשנקר קומה 1, כ- 65 מ"ר 

_____________________________________________)03-03(מרוהט 050-3528252

 ברחוב בן גוריון 1, משרד, 
קומה 19, כ- 6 מ"ר, במגדל 
בסר 2, מיקום מעולה! ללא 

עמלת תיווך צוות אביגד
072-3957393)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 130-260 
מ"ר במגדלי שקל "אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
054-2250000)03-03(_____________________________________________

 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



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

יח’ טבת - כ’ טבת תשע”ט  15/01-17/01/2020

אבידות

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

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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

_____________________________________________)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
_____________________________________________)44-03א(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

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

_____________________________________________)52-03ש(052-7153475

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-06/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

 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

יונדאי

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

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

 הוחלפה חליפה קצרה 
דוגמה פסים בפרשת וישלח 

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

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

_____________________________________________)52-01ח(058-3299505

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 רוכש תמונות רבנים 
ישנות, קלפים, אלבומי 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

מרכז

 "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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

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

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

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

כפר 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

 חדר פרטי במלון רמדה 
ירושלים, שרות מלא, 

לתקופות קצרות וארוכות, 
מחירים מיוחדים לחורף 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

כפר ורדים

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

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

נהריה 

 במרכז, קמפוס מרווח 
ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

מרחבים ומדשאות
058-7142331
_____________________________________________)3-14ש(03-5332041

שברולט 

מיצובישי

 בהזדמנות למכירה טיוטה 
פרמיוס 2010, 23,500 ש"ח + 

_____________________________________________)03-03(טסט 055-6775411 בני ברק

 יונדאי i30 cw סטישן, 
2010, יד שניה, מחיר 13,500 

_____________________________________________)03-03א(054-5908240

 למכירה יונדאי 2014, 
ראשונה, I-30 אוטומטית + 
_____________________________________________)03-03(ספר טיפולים 055-9588763

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

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

 שברולט טראורס 2010, 
רכב 8 מקומות, דגם מפואר, 

יד שניה 190,000
_____________________________________________)03-03א(053-8573501

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
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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

 מדיח כלים גדול במצב 
מצוין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור אפיה עם 
כריים גז 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 למכירה מכונת כביסה בת 
3.5 שנה 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 גוף חימום לאקווריום 
50W חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 אופה לחם כחדש 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-8487627

 בלוני גז קטנים + ווסט 
+ סלילים + מכסה 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בפתח תקוה 052-2786557

 נגן מצלמה במצב מצוין 
_____________________________________________)52-01ח(130 ש' גמיש 03-5793185

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

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

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 פינת אוכל 3 כסאות 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-2743987

 חדר שינה, מיטות נפרדות 
ו- 2 שידות + ארון, צבע חום 

_____________________________________________)02-03ח(חדיש 052-4227714

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)02-03ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח 052-5737813

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

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

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

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

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(כ"א 054-7216671

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע פקאן 9 מגירות 499 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן סלון 2 מטר 
שנפתח ל- 3 500

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 5 כסאות מטבח במצב 
מעולה 250 שקל

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ספות פינה במצב טוב 
נוחות במיוחד 500

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ספה נפתחת במצב 
_____________________________________________)02-03ח(מעולה 500 052-6388897

 ספרייה 2 עמודות במצב 
_____________________________________________)02-03ח(מעולה 500 052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)02-03ח(500 052-6388897

 6 כסאות סלון גבוהות 
דמוי עור 100 שקל כל אחת 

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)02-03ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 
מגירות אחסון 300 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח 052-6388897

 חדר שינה קומפלט מבית 
שפיצר חדש באריזה כולל 
מזרנים 4,500 ש"ח גמיש

_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 ארון בהיר 3 דלתות הזזה 
מצב טוב 1,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 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

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

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיטאור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

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

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

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

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
תוצרת HYUNDAI )בני 

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

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים וכו' 20 

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

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(053-3191169

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

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

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

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת CRYSTAL )בני 

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

 נברשת )שנדליה( 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

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

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

_____________________________________________)01-02ח(בת ים

 נגן פלטניום + כחדש 
משחקים העתקה תמונות 

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

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

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

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 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

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

_____________________________________________)52-01ח(052-7657672

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצוין בהזדמנות 500 

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

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

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

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

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימשו מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 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

 עגלת טיולון כחדשה מצב 
אחד ב- 50 ש"ח בלבד בבני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק טל': 050-4158480

 כסא אוכל ב- 50 ש"ח 
בלבד בבני ברק טל':

_____________________________________________)03-04ח(050-4158480

 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

 נגן כמעט חדש עם רטט 
קלוקבוקס 120 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(077-6182023

C2  חדש באריזה כולל 
מטען ואוזניות 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(058-3298340

C2  לכל החברות, נגן, 
מצלמה, אפשרות ל- SMS ב- 

_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח 058-4440003

C2  מחודש תומך פלאפון 
רמי לוי וגולן 170 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7167777

 מכשיר נוקיה לא חדש 
באריזה )לא כשר( ב- 120 

_____________________________________________)02-03ח(שקל 050-8776286

 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

 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

 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 



יח’ טבת - כ’ טבת תשע”ט  615/01-17/01/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 170 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 054-8431644

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 חצובה למצלמה 200 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 כירים גז 4 להבות על 
שיש + מכסה 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-9089110

 מכנסים שחורות מידה 58 
חדשות עם תוית גזירה רחבה 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח 050-4158480

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-6969961

 למסירה חוברות קטיפה 
_____________________________________________)01-02ח(ישנות וחדשות 055-6681048

 למסירה לחובבי עתיקות 
מכונה לטחינת בשר ידנית 

_____________________________________________)01-02ח(ולפריסת לחם 055-6681048

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח נייד 052-2347292

 מייקאפ חברת רבלון 45 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 050-4191418

 למכירה מספרים זיג זג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5656194

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 בימבה מנגנת 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 עגלת קניות מבד 25 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 מזודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 סטנדר 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 גקטים לילדים 25-40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 150 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מברגה ביתית 12V מצב 
_____________________________________________)01-02ח(מצוין 250 ש"ח 053-3110635

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 נעליים מידה 36 ננעלו 
פעם אחת! 200 ש'

_____________________________________________)01-02ח(054-8409064

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)01-02ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)01-02ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 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

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש במידות 135*80 ס"מ 

)ב"ב( 110 ש"ח טל':
_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 סודה סטרים כולל בקבוק 
חדש )ב"ב( 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 כסא לרכב 150
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

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

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

 מזרון עבה 250 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה ברמה חדש ב- 50 

_____________________________________________)02-03ח(שקל 050-8776286

 אופני BMX לילדים כל 
הגילאים 50 שקל

_____________________________________________)02-03ח(058-3290512

 אופני הילוכים 26 אינץ 
_____________________________________________)02-03ח(150 שקל 058-3290512

 אופני הילוכים 24 הילוכים 
_____________________________________________)02-03ח(50 שקל 054-3177932

 קורקינט לילדים עד גיל 7 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(054-3177932

 גמרא מסכת קידושין ועוד 
_____________________________________________)02-03ח(30 ש"ח 053-3161169

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4157763

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה BRAVO חשמלית 

100 ש"ח 052-2786557 פתח 
_____________________________________________)02-03ח(תקוה

 חליפה לבנים 3 חלקים 
מידה 3 80 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7600336 בבני ברק

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 שו"ע הרב 4 כרכים עוז 
_____________________________________________)02-03ח(והדר 100 ש"ח 050-4112327

 סט חידושי הר"ן 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-4112327

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)02-03ח(200 ש' 054-8409064

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 חולצה לבנה/שחורה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

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

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

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

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

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצוין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
 ANGELS לנערים תוצרת
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סיר רוסטר לתנור ולכיריים 
34 ס"מ, 7 ל' חדש באריזה 

130 ש"ח דינה 054-6762550 
_____________________________________________)02-03ח(פתח תקווה

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
_____________________________________________)02-03ח(ולישן 50 ש"ח 052-6388897

 אופניים ישנות 50 שקל 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

 תוכי "צפור אהבה" + 
כלוב + אוכל + מתקן שתיה 

_____________________________________________)02-03(במחיר מציאה 03-5705404

 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

 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

 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

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-6245339

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

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 400 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

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

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד, 

צבע מנטה, 500 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40 תחרה, מיוחדת, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4121013

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין, חדשה, 

_____________________________________________)49-50ח(380 ש"ח 050-4121310

 חולצה אפורה לגבר מידה 
M חדשה באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מתקן ייבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מזוודה )בני ברק( 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סט מקורות רש"י על 
התנ"ך 14 כרכים 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8478897

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
_____________________________________________)50-51ח(40 ש"ח 054-8478897

 נגן אייבס 8 גיגה' שמור + 
_____________________________________________)50-51ח(מגן 150 ש"ח 03-5797481

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)50-51ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שמור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 50 ש"ח 050-6850138

 בירושלים חצאית כפלים 
כחולה ארוכה חדשה מידה 38 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 050-6256846

 כסא לתינוק בטיחותי 
לאמבטיה 25 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 משקולות לכושר 25-45 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-8476805

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)50-51ח(90 ש"ח 050-4102264

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 450 ש' 050-4102263

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטשיין 500 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-8883274

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד 3 חלקים 280 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 מיועד לילדים מגיל 

4.5 עד 8 130 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-2819921

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בי"ם 058-3256014

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח בי"ם 

_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 ילקוט קל גב כולל קלמר 
במצב כחדש 60 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש באריזה 350 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 
_____________________________________________)50-51ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 שולחן מתקפל 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 שולחן קמפינג עם 
כיסאות 50 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 נברשת לסלון מיוחדת 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כלי עבודה 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 תפילין 350 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סקטבורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מתקן לפופקורן 70 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כחדשה 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857 

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)51-52ח(200 ש' 054-8409064

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

_____________________________________________)51-52ח(טל': 052-7180828

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה קשה 

וחזקה כל שנה ב- 2 כרכים 45 
ש"ח לשנה 2 כרכים
_____________________________________________)51-52ח(052-7600336 בב"ב

 זוג קלטות שירים לסוכות 
והיית אך שמח 9 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)51-52ח(052-7600336

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ כחדש 

370 ש"ח במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7600336

 אקווריום 40 ס"מ כולל 
_____________________________________________)51-52ח(הכל 150 שקל 052-7622875

 תיק מודן מנהלים תאים 
גדולים כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)51-52ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)50-51ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה יח’ טבת - כ’ טבת תשע”ט  15/01-17/01/2020

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - 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

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

 קופאים/ות סדרנים/ות 
ועובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה

050-8557084)44-03/20(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 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
_____________________________________________)03-06ש(054-4499177

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי ילדים בבני ברק, 
_____________________________________________)52-03(תנאים טובים 054-2226243

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)52-03(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)52-3/20ש(052-8750036

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

לרשת ארצית העוסקת בפעילות עם פעוטות וילדים בעלי צרכים מיוחדים

* תנאים מצויינים למתאימים/ות

שליחת קו"ח יש לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

דרוש /ה
מנהל/ת גיוס משאבים

התפקיד כולל:
 גיוס משאבים ותרומות: קשר עם תורמים, קרנות, וחברות פרטיות, יצירת קשרים ושת"פ.

 עבודה במשרה מלאה.

דרישות התפקיד:
 יכולת מוכחת בגיוס משאבים- חובה  אנגלית ברמה מעולה- חובה.

 מיומנויות תקשורת טובות  אסרטיביות   יכולת ליצירת קשרים  כושר שכנוע
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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, 
עדיפות מגיל 45 ומעלה. 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,

Outlook ועוד. ידע 
וניסיון בהנהלת חשבונות 

יתרון. שעות העבודה: 
משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למעון בבני ברק מטפלות 
למשרה מלאה / חלקית פלוס 

מענקים ובונוסים
054-5558835)02-03(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
מזכירה לשעות אחה"צ, 

תנאים מעולים + בונוסים 
_____________________________________________)02-03ש(קו"ח לפקס: 03-6310203

 נהג משלוחן לירקות בבני 
ברק, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)02-03ש(7:00 בערב 

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א לתינוקיה, מסורה 

ואחראית, 45 ש"ח לשעה דליה 
_____________________________________________)02-05א(052-2936204

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה 

לתינוקיה לפרטים:
_____________________________________________)02-03ל(052-7603242

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושות עובדות ייצור 

בתנאים טובים
_____________________________________________)2-3ש(052-4734815

 "לספיק"- לימודי 
אנגלית סניף ב"ב 

מזכירה, רמת שפת אם 
לאחה"צ, תנאים מעולים 

+ בונוסים, יישומי 
מחשב, ראש גדול, יכולת 

מכירה ושכנוע קו"ח: 
info@speak-en.co.il)2-3ש(_____________________________________________

 מזכירה לעבודה מהבית 
למיזם תורני גלאט ג'ובס 

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 מתרגם/ת מהבית מאידיש 
אמריקאית לעברית/אנגלית 
גלאט ג'ובס 073-7055666

 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 אנשי/ות QA לחברה 
בירושלים גלאט ג'ובס

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 FullStack מתכנתי/ות 
בפ"ת, סביבה חרדית בפ"ת, 

בחברה בינלאומית גלאט ג'ובס 
073-7055666

 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 מנהלת צוות למוקד 
זימון תורים בב"ב גלאט ג'ובס 

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 מזכירה למשרד רו"ח 
חרדי בב.ס.ר ב"ב גלאט ג'ובס 

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 מנה"ח ללא נסיון למשרד 
רו"ח בירושלים גלאט ג'ובס 

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 מנהלת משרד לחברה 
בירושלים, שכר נאה גלאט 

ג'ובס 073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 מנה"ח מתחיל/ה לחברה 
מובילה בר"ג-בני ברק גלאט 

ג'ובס 073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 שרטט/ת אדריכלות 
מהבית גלאט ג'ובס

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 בודק/ת מסמכים לעבודה 
מהבית גלאט ג'ובס

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________

 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

 דרוש מפקח אחראי 
למעצר בית למשמרת אחה"צ, 

לילה, שבת, 35 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)03-03ל(054-8487475

 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(_____________________________________________

 דרוש נהג, רשיון ב', 
לחצי משרה של בוקר 
מוקדם. עדיפות לבעלי 

_____________________________________________)3/3ש(רכב 052-6364614

 בחור רציני לחלוקת 
פליירים, אזור ב"ב, 
תנאים מצוינים + 

בונוסים, לחצי משרה. 
מתאים לגילאים +50 

_____________________________________________)3/3ש(052-6364614

 לחברה בתחום הבניה 
בבני ברק מזכיר/ה לעבודה 

מול עובדי ונהגי החברה. שכר 
7,500 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)03-03(_____________________________________________

 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

 לחברה חרדית הנותנת 
שירותי משרד דרוש/ה 

מזכיר/ה לעבודה מהבית. 2-3 
שעות ביו, לא נדרש ניסיון, 36 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)03-03(_____________________________________________

 לארגון חינוכי בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה משרדית. 

משרת בוקר, א-ה 8:00-13:00, 
שכר בסיס 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)03-03(קריירה 072-22-222-62

 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

 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

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח 058-3233170

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול ורסאצה 110 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 190 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 אופני מירוץ 300 שקל 
אופני ראלי 20 אינץ 50 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני הרים עיר 120 שקל 
אופני עיר ללא הילוכים 40 

_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 80 שקל אופני הילוכים 

גלגל 700 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 054-8423405

 רואה/ת חשבון למשרד 
חרדי בירושלים גלאט ג'ובס 

073-7055666
 www.glatjobs.co.il)03-03(_____________________________________________



טעם שמעלה בי חיוך!
חדש מקרלו: מעדן חלב 

בטעם מרשמלו

טעים כמו קרלו 
בטעם מרשמלו?

 לא תאמין איזה דבר 
טעים שמעתי!
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