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ו' טבת תש"פ 53/1/20 בפתח-תקוה

אלפים צפויים להשתתף במעמד הענק של 'סיום הש"ס' המרכזי בעיר 
ביום רביעי הקרוב, במרכז חסידות מישקולץ בפתח תקוה

איציק גרוס

במרכז חסידות מישקולץ בפתח תקוה 
הולכות ונשלמות ההכנות לקראת המעמד 
הש"ס'  'סיום  של  וההיסטורי  הענק 
ביום  אי"ה  שיתקיים  בעיר,  המרכזי 
)8.1.20(, בשעה  טבת  י"א  הקרוב  רביעי 
מישקולץ,  חסידות  במרכז  בערב,   7.30
רחוב סלנט 8, מרכז העיר פתח תקוה, בו 
מכל  תקוה  פתח  תושבי  המוני  ישתתפו 
גווני הקשת הציבורית, ואלפים מכל רחבי 

הארץ, ולומדי ה'דף היומי'.
כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ 
פתח  של  הרוחני  מנהיגה   – שליט"א 
ברבים  שלימד  הש"ס  את  יסיים  תקוה, 
את  ויישא  היומי'  ב'דף  העיוני  בשיעורו 

הנאום המרכזי במעמד.
מרן האדמו"ר ממישקולץ מסיים הפעם 
השישית,  הפעם  זו  ברבים  הש"ס  את 
היומי'  ב'דף  יום  מידי  בשיעורו שמעביר 
בעיון, לפני תלמידי חכמים מופלגים, תוך 
הבאת כל המפרשים והראשונים על הדף, 
עד להלכה למעשה. וזאת  מלבד שיעוריו 
מסביב  התורה  מקצועות  בכל  ולימודיו 

לשעון. 
'יין  חלוקת  יהיה  המעמד  של  שיאו 
הישועות' – יין הסיומים שהתברך בכוח 

סיומי  בעת  ממישקולץ  האדמו"ר  ע"י  התורה 

המסכתות שסיים במשך שבע שנות לימוד ה'דף 
היומי' במחזור האחרון, כאשר כל משתתף יזכה 

יין מבורך  כידוע  זה.  סגולי  מיין  אישי  בבקבוק 
זה הוא בדוק ומנוסה לרפואות וישועות גלויות 

בכל העניינים. 
איש  על  מיוחד,  סיפור  התפרסם  לאחרונה 

בעסקה  בעבר  שהסתבך  ומוכר  גדול  עסקים 
ונשקפה  זרה,  במדינה  עולם  חובקת  כושלת 

בסיום  השתתף  האיש  לחייו.  ממשית  סכנה  לו 
האדמו"ר  מרן  אצל  הקודם  במחזור  הש"ס 
הסיום  ועבר לאחר  ממישקולץ שליט"א, 
הישועות'  'יין  את  האדמו"ר  מידי  לקבל 
"שתה  לו  ואמר  בירכו  האדמו"ר  הנודע. 
התורה  בכוח  שהתברך  זה  מבורך  מיין 
מספר  לאחר  ונפלאות".  ישועות  ותראה 
בעסקה  ידו  את  אדם  אותו  הניח  ימים 
גדולה ומוצלחת, דרכה הצליח לשלם את 
כל חובותיו ואף הרוויח סכום עתק. כיום 

הוא אחד מגדולי תומכי התורה בדורנו.
מנהיגה   – ממישקולץ  האדמו"ר  מרן 
כאחד  ידוע  תקוה,  פתח  של  הרוחני 
מגאוני הדור ונודע כפועל ישועות שרבים 
ונושעים  ותושייה   בעצה  ממנו  נהנים 
"אור  ספריו  וסדרת  שיעוריו  מברכותיו, 
לצד  מדהימה  בגאונות  שזורים  שלום" 
פיו,  ואמרי  דרשותיו  מעמיקה,  למדנות 

מקרבים המונים לאביהם שבשמים.
הולכות  כי  המכינה נמסר,  מהוועדה 
הלוגיסטיקה  ומערך  ההכנות  ונשלמות 
שכזה,  ענק  גודל  בסדר  לאירוע  הנדרש 
ולהקת  המורחבת  התזמורת  ובתוכו 
הפלא,  נערי   12 עם  ירושלים"  "פרחי 
שם,  בעלי  וזמרים  ידועים  חזנים  בלווי 
חדשים  בלחנים  המעמד  את  שינעימו 

לכבודה של תורה.
יצוין כי הכניסה חופשית, והוקצו אף מקומות 

מיוחדים לציבור הנשים.

במהלך המעמד יסיים מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, את הש"ס שלימד מידי יום בשיעורו העיוני ב'דף היומי' • ההמונים יזכו 
לקבל מידי האדמו"ר ממישקולץ בקבוק אישי מ'יין הישועות'– שמסוגל לישועות גלויות  • תזמורת מורחבת ולהקת "פרחי ירושלים" עם 12 נערי הפלא, בלווי חזנים 

ידועים וזמרים בעלי שם, ינעימו את המעמד בלחנים חדשים לכבודה של תורה

מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א - מנהיגה הרוחני של העיר



ו' טבת תש"פ 63/1/20 בפתח-תקוה

מאות בחורי ישיבות 
קיבלו מלגות ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו, ַּכֵּפר

מאת: אלי כהן

עיריית  השבוע התקיימה חלוקת המלגות השנתית של 
שעמלו  העיר,  תושבי  ישיבה  בחורי  למאות  תקווה  פתח 
האגף  יו"ר  יזם  החלוקה  את  האחרונה.  בשנה  בתורה 

לשירותים חברתיים, חבר מועצת העיר הרב אשר שוקר.
זאת השנה ה-12 בה מתקיימת חלוקת המלגות. באירוע 
את  ששיבח  גרינברג,  רמי  העיר  ראש  השתתף  המיוחד 
לומדי התורה וציין בדבריו את דאגתו לכלל תושבי העיר: 
"הדבר הכי חשוב הוא הלכידות של כל תושבי העיר. גם 
את  האחד  ולהעריך  לכבד  שנגע  חשוב  שונים  אנחנו  אם 

השני".
ראש אגף הרווחה, הרב אשר שוקר הדגיש בדבריו את 
היהודי  העם  של  והקיום  הישיבות  תלמידי  של  מעלתם 
נגד  המסיתים  שרבו  הזה  בזמן  במיוחד  השנים  לאורך 
הרגישות  גם  חשובה  כי  ציין  שוקר  והמצוות".  התורה 
החברתית לחברים מתקשים או שמתמודדים עם כל מיני 
זקוק  מישהו  אם  ערנות  לגלות  לתלמידים  וקרא  קשיים, 

לסיוע.
רותי  ע"י  והופק  תורג'מן  ישורון  ע"י  באירוע שהונחה 
שלטים  טריוויה  ממופע  הישיבות  תלמידי  נהנו  גפני, 

מאתגר וחוויתי, וממופע מוזיקלי עם יוני אליצור ונגנים.

מאת: אלי כהן

כמעט שבוע שלם, שכבה גופתו של מבוגר 
פתח  העיר  מרכז  לתושבי  המוכר  בית,  חסר 
ארך  רב  זמן  לקבורה.  ללא שהגיעה  תקווה, 
עד שאותרה גופתו של היהודי המבוגר שמת 
שיזהה  מי  היה  לא  שאותרה,  ולאחר  מקור, 
טובים,  אנשים  ובסיוע  חמישי  בליל  אותו. 

לווה למנוחות עולמים.
ממינסק  לישראל  עלה  המנוח  הרחוב  דר 
18 שנה. מרבית הזמן הוא  שבבלארוס לפני 
ישיבת לומז'א  ובסביבת  שהה ברחוב הרצל 
ות"ת 'ברכת יעקב'. "מזה כעשור שאלכסנדר 
הגיע לשכון בדרך קבע תחת ביתו של ראש 
הגר"א  הישיבה  ראש  פ"ת.  לומז'ה  ישיבת 
עויזר והרבנית התייחסו אליו בצורה מפליאה, 
הוא מעולם לא ביקש עזרה וכל הולך רגל או 
שכן שניסה לדובב אותו - לשווא. היה אדם 
צנוע ורגיש שמעולם לא הזיק לאדם", סיפר 
ל'כיכר השבת' מאיר צדוק מישיבת 'ידידיה'.
בר'  ה'בורגרס  של  הבעלים  אדרי,  קובי 
 4 לפני  המנוח  את  הכיר  הרצל,  ברחוב 

ארוך  זקן  עם  הומלס,  הגיע.  "הוא  שנים. 
מאוד, מוזנח ועם בגדים קרועים. הוא ביקש 
לשטוף ידיים ופנים עם הסבון ואנחנו כמובן 
הסכמנו. וככה במשך כמה חודשים כל בוקר 
עם  לדרכו.  ויוצא  שוטף,  מגיע,  היה  הוא 
והוא  ניסינו להציע לו לאכול לשתות  הזמן, 
תמיד סירב בנימוס, ולא היה מוכן לקבל שום 

דבר", תיאר בפוסט מרגש.
"באחת הפעמים, שבי השותף שלי, לקח 
רדף  ושתייה,  צ'יפס  המבורגר,  עם  שקית 
אחריו לאורך כל רחוב הרצל ואמר לו שאם 
נרשה  לא  אנחנו  האוכל  את  לוקח  לא  הוא 
לקח  הוא  ואז  פנים.  אצלנו  לשטוף  יותר  לו 
וכך במשך  'בסדר, בסדר'.  את האוכל ואמר 
מגיע  היה  הוא  יום  מידי  שנים,  וחצי  שלוש 
היה  הוא  קבוע.  באופן  ואוכל  למסעדה 
מזמין כל פעם משהו אחר לאכול, המבורגר, 

שניצל, חביתה, לוקח שתיה ויוצא".
קובי  הרחוב,  דר  למען  שהשתדל  למרות 
עדיין מכה על חטא: "נכון, על פניו את שלנו 
לאדם  יום  בכל  לארוחה חמה  דאגנו  עשינו, 
מקום  ללא  בית  ללא  בעולם  בודד  כל,  חסר 
קבוע לישון בו וללא משפחה, אבל השגרה 
כבר  ומצפה  מגיע  יום  כל  אותו  לראות  של 
גרמה  שבעצם  זו  היא  הזו  השגרה  לארוחה 

לנו לא להצליח להציל אותו".
וכך תיאר את הרגע בו נודע לו שה"לקוח" 
הוותיק איננו. "במשמרת מוצ"ש ארקדי כבר 
במד"א  שמתנדב  השליחים  אחד  הגיע.  לא 
בשעות  האחרון  חמישי  שביום  לנו  הודיע 
הלילה ארקדי נפטר, הוא נפטר מהיפותרמיה 
שלא  קרוע  ירוק  קפוצ׳ון  אותו  גופו  כשעל 
הסכים להוריד מעליו במשך 4 שנים. הוא גם 

אמר לנו שניסו במשך 45 דקות להחיות אותו 
אך ללא הצלחה".

"אני לא יכול לתאר לכם את השקט וההלם 
שהיינו במשמרת, 10 דקות של דממה וכאב 
לב חזק, איך, איך פספסנו את זה, מה שווה 
כל האוכל שנתנו לו כל השנים, אבל בעצם 
מה  שכל  בראשנו  עלה  לא  סופה  של  ברגע 
קטן,  אוהל  שינה,  שק  איזה  זה  צריך  שהוא 
לידו.  קטן  תנור  אפילו  או  חימום,  שקיות 
פתאום אמרנו איך לא הצענו לו לישון בערב 
במשרד? איך לא הלכנו לבדוק מה שלומו? 
אנחנו  הגיעו,  מיד  והתשובות  עלו  השאלות 
של  בצרות  שלנו  בשגרה  עסוקים  כך  כל 

עצמנו שזה פשוט חלף מעינינו".
לאחר שהסיפור התוודע לציבור, התערבו 
של  זהותו  בבירור  גם  לסייע,  וטובים  רבים 
המנוח, בין היתר באמצעות חב"ד בבלארוס, 
האיש  בלווי  וגם  לצרכי הקבורה  בדאגה  גם 

בדרכו האחרונה.
הקהילה  אנשי  במרכזם   – אנשים  עשרות 
להלוויית  חמישי  בליל  הגיעו   – החרדית 
קברו  על  קדיש  אמרו  האנונימי,  הנפטר 

וחלקו לו כבוד אחרון. יהי זכרו ברוך. 

בשנה ה-12 ברציפות: פתח תקווה הוקירה את בני התורה 
הצעירים • שוקר לתלמידים: גלו גם ערנות לחברים 

המתמודדים עם קשיים

לפני 18 שנה הוא עלה לישראל ומאז התגורר ברחובות העיר פתח תקווה. בסוף שבוע שעבר הוא מת מקור.
 והיו גם אנשים שלא שכחו אותו



הצטרפו עוד היום ללאומית: 1700-507-507 | 507*

*על בסיס תעריף למבוטח יחיד | **30 טיפולים בשנה במסגרת לאומית זהב
ומגוון שירותים נוספים: רכיבה טיפולית, פסיכותרפיה, גמילה מהרטבה ועוד.

ריפוי בעיסוקקלינאות תקשורתפיזיותרפיה
בלבד

20₪לטיפול**

₪584₪550 ₪496₪683אבחון דידקטי

כללית פלטינוםמאוחדת שיאמכבי שלילאומית זהב

תשלום חודשי לילד 
₪53₪19*₪10₪27בביטוח המשלים

₪950₪1,365₪1,008₪950אבחון פסיכודידקטי חדש

לאומית זהב, הביטוח המשלים
המשתלם ביותר לילדים

מגוון רחב של שירותי התפתחות הילד, במחירים משתלמים במיוחד:

הילדים שלכם



ו' טבת תש"פ 83/1/20 בפתח-תקוה

מאת: מנחם הירשמן

ויזנ'יץ  חסידי  אלפי 
עוצמתית  בחגיגה  צהלו 
תורה,  של  לכבודה 
הדף  לימוד  סיום  עם 
הקודש,  בחצר  היומי 
מרן  של  בראשותו 
המעמד  האדמו"ר. 
מקום  סיום  של  המרכזי 
הגדולה  בשמחה  מיוחד 
למגידי  ויוחד,  הוקדש 
אשר  המסורים,  השיעור 
מתמידים  שנים  שבע  זה 

בשפה  השיעורים  ובמסירת  הלימוד  בקביעות 

זמני  דפגרא,  ביומי  אף  כאשר  ונעימה,  ברורה 
הלימוד  עם  יחד  משתלבים  ומועדים,  שמחות 
השמחה  לרגל  הקבוע. 
במעמד  הופיעו  הגדולה 
וההוראה,  התורה  גדולי 
התורה  עיר  וגדולי  רבני 
והשמיעו  והחסידות, 
של  לכבודה  דברים 
בתופים  ולומדיה.  תורה 
שיר  עלה  ובמחולות 
התורה,  לנותן  ושבח 
המנגנים  בעלי  כאשר 
מבני החסידות כיבדו את 

השם מגרונם והלהיבו את החסידים.

אשורר שירה לכבוד התורה

הדרן עלךשישו ושמחו בשמחת התורה

מאת: משה טולדאנו

הצלחה חסרת תקדים נרשמה למעמד 
המרכזי״  הש״ס  ״סיום  ההיסטורי 
שהתקיים ביום שני בערב בהיכל הארנה 
בירושלים ע״י ארגון אל המעיין ועיריית 
את  גדשו  איש  אלף  כ-15  ירושלים. 
מרהיבה  בצורה  שעוצב  הענק  האולם 
על  כאשר  תורה,  של  לכבודה  ביותר 
רבנים,  כ-200  ישבו  המפוארת  הבמה 
ישיבות  רבני קהילות, ראשי  ערים,  רבני 
ודיינים, ובראשם מרן ראש הישיבה חכם 
שלום הכהן שליט״א, חברי מועצת חכמי 
למעלה  וכן  לציון  הראשונים  התורה, 
מ-500 מגידי שיעורים מכל רחבי הארץ.

בזה אחר זה עלו גדולי התורה לנאום 
קביעת  חשיבות  את  נס  על  והעלו 
היומי  הדף  באמצעות  לתורה  עיתים 
לצד  ההלכה  לימוד  חשיבות  את  וכן 
למדו  האירוע,  בשיא  הגמרא.  לימוד 
שחולק  גמרא  דף  מתוך  המשתתפים  כל 
סיום  מעמד  נערך  מכן  ולאחר  במקום 
הסיום  קדיש  את  כאשר  המוני,  הש"ס 
ליאון  ירושלים משה  עיריית  אומר ראש 
בנעימת פיוט מיוחדת. משה לאון שפרס 
את חסותו על האירוע אף הודה בפומבי 

העיר  לראשות  בו  תמיכתו  על  המועצת  לנשיא 
ירושלים.

הזמר  גדול  לשיר  הפליאו  האומנותי  בחלק 

את  שהקפיץ  ותזמורתו,  פריד  אברהם  החסידי 
עם  יחד  התורה,  כבוד  על  שמחה  בשירי  הקהל 

הזמר ארי היל ומקהלת נשמה. כמו כן, הפייטנים 
אלמליח  וליאור  לוק  משה  לוק,  חיים  והזמרים 
המורחבת  האנדלוסית  התזמורת  עם  יחד 

עיבודים  העניקו  עדס'  'ניצני  הילדים  ומקהלת 
ותמה",  "יפה  כמו  הידועים  לפיוטים  מרהיבים 

"אשורר שירה" ועוד.
מאד  התרגש  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 

בחייו  מעמדות  הרבה  ראה  כי  ואמר  בנאומו 
אולם מעמד מרהיב כזה טרם ראה. "לא העלתי 
בדמיוני שהאירוע יהיה כה מוצלח והכל 
לכבוד התורה". בדבריו הודה השר הרב 
דרעי לכל מארגני האירוע ובראשם ליו"ר 
חיים  הרב  המנכ"ל  המכינה  הוועדה 
ביטון שפיקד על האירוע מתחילתו ועד 
רבה.  במיומנות  נגזרותיו  כל  על  סופו 
אל  למנכ"ל   – למארגנים  הודה  כן  כמו 
המעיין הרב משה אילוז, לחברי הכנסת 
אזולאי  ינון  והרב  מלכיאלי  מיכאל  הרב 
הרבנים,  הזמנת  על  מופקדים  שהיו 
ביכלר,  ויו"ט  ליענקי  עזריאל,  לדודי 
במלאכה  העוסקים  ולכל  מדינה  לאשר 

החשובה.
יצויין כי עשרות כלי תקשורת מהארץ 
כדי  ההיסטורי  למעמד  הגיעו  והעולם 
המתקיים  ההיסטורי  האירוע  את  לסקר 
עבר  אף  האירוע  שנים.  בשבע  פעם 
בשידור חי וצפו בו מאות אלפי בני אדם 

בארץ ובעולם.
בארנה  לאירוע  במקביל  כן,  כמו 
באולם  הנשים  לציבור  אירוע  התקיים 
בהשתתפות  בירושלים  יצחק'  'ויאמר 
שהגיעו  הארץ  רחבי  מכל  נשים   3000
ליטול חלק במעמד ההיסטורי. בכנס זה 
מסך  גבי  על  חי  בשידור  מארנה  המעמד  הוקרן 

ענק וכן התקיימה תכנית מיוחדת לנשים.

מאת: מנחם הירשמן
צילום: אנשיל בעק

סיום  חגיגת  התקיימה  חנוכה'  'זאת  ביום 
הש"ס המרכזית להמוני חסידי בעלזא בישראל 

ולאלפי מסיימי הש"ס לומדי הדף היומי.
מיוחדת  סעודה  נערכה  הצהרים  בשעות 
לציבור החסידים לגומרה של תורה ע"י חברת 

'יגדיל תורה'.
מישרים  המגיד  השמיע  המרכזי  המשא  את 
בלט  רייזמן.  ישראל  מנשה  רבי  הגאון 
הראשי  הרב  המיוחד,  במעמד  בהשתתפותו 

לישראל הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף. 
עתים  קביעות  מעלת  בגודל  הרחיב  הגר"י 
ושילב בדבריו על הקשר בין סיום הש"ס לימי 

החנוכה והניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם 
בזמן הזה.

בנאומו סיפר הגר"י, "ביקרתי בשבוע שעבר 
מה  לראות  הלב  כואב  ובאוקראינה,  במוסקבה 
מיהדותם,  ששכחו  יהודים  אלפי  שמה  שקורה 
בנאומו סיפר, "ביקרתי בשבוע שעבר במוסקבה 
שקורה  מה  לראות  הלב  כואב  ובאוקראינה, 
היום  מיהדותם,  ששכחו  יהודים  אלפי  שמה 
בזכות כמה חסידים שנמצאים שמה, אשריהם 
ואשרי חלקם הם עושים דברים גדולים מאוד".

התרגש  פילל",  ומי  מילל  מי  האמין,  "מי 
הראשל"צ, "שרואים ציבור כזה גדול של חסידי 
בעלזא בלע"ה, בין אלו הנמצאים כאן ובין אלו 
הנמצאים בכל העולם כולו, רואים ב"ה החזרת 

עטרה ליושנה בזכותו של מרן האדמו"ר".

למעלה מ-15 אלף איש השתתפו במעמד האדיר וההיסטורי "סיום הש״ס המרכזי" בארנה שהתקיים ע"י תנועת אל המעיין ועיריית ירושלים 
בהשתתפות נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, חברי המועצת, הראשונים לציון ומאות מגידי שיעורים

היכל הארנה לפני האירועמרן הגר"ש כהן במשאו 

הקהל העצום בהיכל הארנה בירושלים | צילומים: יעקב כהן

יו"ר ש"ס השר דרעי במעמד הסיוםשולחן המזרח
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בג"צ נוטה שלא להכריע
מאת: ישראל פריי

"האוכל פה כשר", אומרת לי פעילת הליכוד, 
אגב נגיסת עוגת שוקולד. "מה נראה לך, אנחנו 
וזו  חזיר",  לך  נותנים  היו  שם  לבן?  כחול 
ראש  שכינס  חגיגי  באירוע  הפנים  קבלת  הייתה 
הממשלה בנימין נתניהו, ליל 'זאת חנוכה', מלון 

דן פנורמה, תל אביב.
לפני  רק   – לחגוג  טובה  סיבה  יש  לנתניהו 
תמיכה  וקיבל  סער  גדעון  יריבו  את  הביס  ימים 
 – סיבות לדאגה  ויש  גורפת של חברי מפלגתו, 
חסינות, בג"צ, כתבי אישום ומערכת בחירות לא 
ניכר שמץ של  קלה. בנאום ארוך ומשעשע, לא 
ליהטט  הרטורי,  כושרו  בשיא  כשהוא  חולשה. 
והומור,  וידאו  גרפים, קטעי  נתניהו בין מצגות, 
כאשר גולת הכותרת – נתניהו מכין את הציבור 

לקראת בקשת חסינות מהכנסת.
ערב הבחירות האחרונות, נשאל נתניהו בראיון 
האם יבקש מהכנסת חסינות, וענה נחרצות: "מה, 
מה פתאום?". הערב הוא כבר מסביר ש"חסינות 
נתניהו טרם מוסר  יסוד בדמוקרטיה".  היא אבן 
ביומיים  שמשוגרות  בהודעות  אך  החלטתו  את 
חרפתו.  את  שירככו  המסרים  מונחלים  הבאים, 

יבקש גם יבקש חסינות.
גדעון  אם  ברור  היה  לא  האחרון,  הרגע  עד 
בין  סער  זה  היה  לבסוף  לאירוע.  יתייצב  סער 
שותפיו  ואיתו  לאולם,  להיכנס  הראשונים 
מי שציפה  ושיר.  קיש, השכל  למחנה: הח"כים 
לגילויי אבירות של מנצחים מכיוונו של נתניהו 
לסער; קריאה לאחדות או הושטת יד – התבדה. 

סער לא הוזכר במילה.
קמפיינרים  בישראל  נחתו  האחרונים  בימים 
אמריקאים, מהצוותים שעבדו עם דונלד טראמפ. 
הם צפויים ללוות את מסע הבחירות של הליכוד, 
לקהל  ניכרות.  היו  כבר  אצבעותיהם  וטביעות 
כמעט  בהעתק  בנתניהו  תמיכה  שלטי  חולקו 
מושלם לשלטים שליוו את טראמפ, וגם תפאורה 
הממשלה  ראש  מאחורי  לנאום:  גויסה  אנושית 
למנהיג  שהריעו  וילדות,  ילדים  עשרות  הוצבו 

הדגול.
נתניהו  הצליח  אחת  משפטית  משוכה  על 
בבג"צ,  דיון  התקיים  שלישי  יום  בבוקר  לדלג. 
בשאלה האם ראש הממשלה נתניהו יכול להרכיב 
פי  על  אישום.  כתבי   3 תחת  בהיותו  ממשלה, 
את  לחוות  נדרש  המשפט  בית  העותרים,  נציגי 
דעתו כדי שהציבור בישראל ידע אם הוא מצביע 
ממשלה.  להרכיב  שביכולתו  למי  בבחירות 
היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט בחר שלא 
שהתבקש.  למרות  בנושא,  דעת  חוות  להוציא 
תפקידו  בכלל  האם  בשאלה  עסק  הדיון  מרבית 
של בית המשפט לעסוק בסוגיה הפוליטית. נכון 
לשעת כתיבת השורות טרם נמסרה הכרעה, אך 
על פי רוח דברי השופטים, נראה כי דעתם נוטה 

לדחיית העתירה ולאי התערבות שיפוטית.

הימין המפוצל

וחצי  שבוע  שתיקה.  שבר  סמוטריץ'  בצלאל 
אחרי התרגיל הפוליטי שעשו לו רפי פרץ ואיתמר 
והותירו  משותפת  ריצה  על  שחתמו   – גביר  בן 
סמוטריץ'  התייצב   – אלטרנטיבות  נטול  אותו 
מול המצלמות והסביר: אינני דואג לעצמי )"אני 
תפקיד  לא  גם  ריאלי,  מקום  אפילו  מבקש  לא 
מנדט  לקבל   – דורש  שאני  כל  זוטר"(  או  בכיר 

מהציבור. לאמור, סמוטריץ' עדיין מבקש לקדם 
את רעיון הפריימריז הפתוחים בציונות הדתית, 

מהלך שנראה בלתי אפשרי.
הופכים  דתית  הציונות  במפלגות  הפיצולים 
לכאב ראש של נתניהו. על פי פרסומים, נתניהו 
את  לאחד  לחצים  ולהפעיל  לבחוש  כבר  החל 
אך  אחת,  למפלגה   – ושקד  בנט  כולל   - כולם 
הציונות  בתוך  גם  נכונות.  מגלים  לא  הצדדים 
הדתית עלו וירדו השבוע נוסחאות פשרה, כולן 

נדחו על הסף.
לא  פרץ  רפי  היהודי'  'הבית  יו"ר  ובינתיים, 
גביר  ולבן  לו  המשותפת  המפלגה  זמן.  מבזבז 
קולות  את  לדרך.  ויצאה  וסיסמה,  לוגו  בחרה 
מפלגתו  בתוך  שקיימים  הרבים  ההתנגדות 
יהודית,  עוצמה  עם  ההסכם  על  היתר  בין   –
חלוקת המקומות וזהות הנציגים – הצליח פרץ 
לדחוק באמצעות כינוס ועידת המפלגה לאישור 
שלפני  האחרון  ...בלילה  שיתקיים  הרשימה 
ברצינות  לדון  איכות  זמן  לא  הרשימות,  הגשת 

ולהציע שינויים מפליגים.

השמאל המפורד

של  מסירובו  התסכול  גובר  השמאל  במחנה 
מפני  והחשש  מר"צ,  עם  לאיחוד  פרץ  עמיר 
אחוז  מתחת  אל  מהמפלגות  אחת  התרסקות 
ניצן  מר"צ  יו"ר  מעיניהם.  שינה  מדיד  החסימה 
את  להעניק  בקלילות  השבוע  הציע  הורוביץ 
אך  לפרץ,  מאוחדת  ברשימה  הראשון  המקום 

נראה שלא זה מה שיביא לפריצת דרך.
חשיבות  את  מבינים  לבן'  'כחול  ראשי 
המפלגות הקטנות שמשמאלם, ועל פי פרסומים, 
הציעו לשריין ברשימתם את אורלי לוי-אבקסיס 
– שותפתו של פרץ להנהגת העבודה-גשר ואשת 
מר"צ.  עם  פרץ  של  לאיחוד  בתמורה   – ימין 
ב'כחול לבן', הכחישו את הפרסום ואמרו: "לא 

היה ולא נברא".
ובגזרת מר"צ, נראה שהצדדים משלימים עם 

ריצה במסגרת 'המחנה הדמוקרטי' כמו בבחירות 
האחרונות, ומקומו של ח"כ יאיר גולן נראה יציב 

ואיתן. מאידך, ח"כ סתיו שפיר הולכת ונדחקת.
שפיר, שנכנסה פורמאלית למחנה הדמוקרטי 
למיתוג  יצאה  הירוקה',  'המפלגה  באמצעות 
המפלגה כגוף עצמאי בראשותה, כהכנה לריצה 
שותפיה.  על  לחץ  כהפעלת  שמא  או  עצמאית, 
והמפלגה  כוננה,  דוברות  קבוצת  עוצב,  לוגו 
לעובדה  הפכה  שפיר  סתיו  בראשות  הירוקה 
מאסיבי  לחץ  קמפיין  מנהלת  שפיר  מוגמרת. 
על ראשי המחנה, הקורא לכהם להתלכד למען 
ולא   – הבחירות  ניצחון   – הגדולה  המטרה 

להתעסק בפיצולים פנימיים.

אין שינוי ברשימה

לבחירות  צועדת  התורה'  'יהדות  מפלגת 
בבטחה, באותו הרכב מסורתי של ח"כים, אך גם 
היא תרמה השבוע את חלקה לדיווחי הבחירות. 

נציגיה ביקשו מהוועדה המסדרת בראשות ח"כ 
אגודת   – סיעות  לשתי  להתפצל  ניסנקורן  אבי 
בדרמה  מדובר  לא  ובכן,  התורה.  ודגל  ישראל 
רווחים  עם  טכניים"  ל"צרכים  בפיצול  אלא 

כספיים בתקציבי מימון הבחירות.
יום  בבוקר  הממשלה  בישיבת  כך,  ובתוך 
ליצמן  יעקב  של  מינויו  אחד  פה  אושר  ראשון, 
לתפקיד שר הבריאות, תפקיד אותו החזיק באופן 
רשמי ראש הממשלה, שנאלץ לעזוב בשל כתבי 

האישום.
במשרד  דרכו  את  שהחל  ליצמן  כזכור, 
הפך  שר,  במעמד  שר  סגן  בתפקיד  הבריאות 
בהמשך לשר במשרה מלאה בעקבות עתירה של 
מתפקיד  התפטר  שנים  כשלש  לפני  עתיד'.  'יש 
ישראל  ברכבת  שבת  חילולי  על  במחאה  השר 
למשרה  שב  הוא  כעת  הסגנות.  לעמדת  וחזר 
התורה'  'יהדות  של  המסורתית  העמדה  מלאה. 
היא לא לקחת אחריות מיניסטריאלית, אך בשל 
הנסיבות המהלך קיבל את אישור מועצת גדולי 

התורה.

אנחת רווחה בבית רה"מ: שופטי בג"צ טרם הכריעו אך מדברי השופטים במהלך הדיון, נטו השופטים בדעתם שאין מקום להתערבות משפטית בסוגיא • נתניהו צלח את 2 המשוכות 
הראשונות בדרך לבחירות: החלטת בג"צ וקודם לכן, הניצחון בפריימריז על גדעון סער בפער עצום • ובימין הדתי: שבוע וחצי אחרי התרגיל הפוליטי שעשו לו רפי פרץ ואיתמר בן גביר, השר 

בצלאל סמוטריץ' שבר שתיקה

בעקבות עתירה שהוגשה לבג"צ האם ניתן להטיל על נתניהו את המנדט להרכבת ממשלה:

סער נכנס לאירוע הליכוד

מפלגות נולדות. הלוגואים החדשים של המפלגה הירוקה ושל הבית היהודי המאוחד
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סכין בחלום
לסיים ל סער  גדעון  ציפה  כך  א 

בחשבון  כשצייץ  המירוץ.  את 
את  וטלטל  מוכן'  'אני  הטוויטר 
את  השליך  הפוליטית,  המערכת 
שהציבו  המתפקדים  על  יהבו 
אבל  הליכוד,  בכירי  בין  אותו 
מועמדות  הצגת  שבין  מהפער  להתעלם  בחר 
בעיתוי  לפחות  ההנהגה,  של  לזו  לרשימה 

הנוכחי.
והתוצאות  עליו  שעבר  המטורף  המסע 
העגומות שהשיג במוצאי הבחירות, הותירו את 
סער חבול ומוכה. משהתבהרה התמונה, עתידו 
במפלגה לוט בערפל ונראה כי הנזק שנגרם לו 

מהתמודדותו הוא בלתי הפיך. 
כל זה לא היה קורה אילו היה סער מתבונן 
בחודשים  שעשה  המכשולים  רצופת  בדרך 
האחרונים ומזהה שגיאות מבעוד מועד. טעות 
אחר טעות אפיינה את הקמפיין, שנפתח בקול 
במורד  הידרדר  רק  משם  אך  רמה,  תרועה 

השאול.
כאדם שאמון על דברי הגמרא שאין זורקים 
על  מלהצביע  מנוע  אני  הנופל,  אחר  אבן 
שעבורו  כשברור  אולם  סער.  של  הטעויות 
להגיש  ובכוונתו  הפוליטית  דרכו  סוף  זה  אין 
מועמדות שוב, אציין את שנדרש תיקון בפעם 

הבאה.

הוא לא היה מוכן
נועד  מראשיתו  שהמהלך  לומר  ניתן  כיום 
האישיות  נגד  הפומבית  היציאה  לכישלון. 
אומץ  דורשת  הימין,  במחנה  ביותר  האהובה 
רק  אמנם  נתניהו  ברור.  הפוליטי  המחיר  אבל 
היתה  הרוויח מהבחירות הללו, אך עבור סער 
עשויות  שהשלכותיה  פוליטית  התאבדות  זו 

לפגוע בקריירה המרשימה שלו.
אחר  שבי  סער  נפל  הראשון,  הרגע  למן 
לו  והעניק  אותו  שעטף  התקשורתי  החיבוק 
מכיר  בטח  הוא  וותיק  כליכודניק  גבית.  רוח 
מצביעיו  שמגלים  האמפתיה  רגשי  את  מקרוב 
בני  ויתר  כספית  ולבן  אברמוביץ'  לאמנון 
החבורה. קריאות "היידה אמנון" נשמעים בכל 
הליכודי  בבית  על המסך  מופיעה  עת שדמותו 

המצוי.
ועכשיו ברצינות: אילו היו הבחירות נערכות 
בתל- שוקן  ברחוב  או  אילן  בנווה  באולפן 
מובטח.  היה  שניצחונו  להניח  סביר  אביב, 
אגב, לא מחיבה יתירה אליו או הזדהות עמוקה 
לאדם  השנאה  בשל  רק  אלא  עמדותיו,  עם 
גם  ניתנת  היתה  הזו  מולו. התמיכה  שהתמודד 
לאיסמעיל הנייה - לו היה מציע עצמו לתפקיד. 
נתניהו,  את  להדיח  שבידו  מי  כל  הכלל:  זהו 

אהלן וסהלן.
בדומה לעיתונאים, התייצבו לצידו של סער 
נתניהו.  ומתנגדי  הליכוד  ממאוכזבי  מעט  לא 
טבעי היה שהללו יתחברו למי שבעיניהם עשוי 
לסיים את השלטון הנוכחי, אותו הם מתעבים. 
מהר מאוד התברר שתמיכתם בו הופכת לנטל 

עבורו.
שרוממות  המחנה,  מקרב  אנשים  כשבאים 
מצהירים  ואלה  בגרונם  הממשלה  ראש  שנאת 
החדש  המשיח  נמצא  הנה,  כי  במה  כל  מעל 
ערבים  אינם  הללו  הקולות  סער,  של  בדמותו 
לאוזן הליכודי. לא היה זה חכם מצידו להציב 
אותם בקדמת הבמה ולנפנף בהם. אלו שמזמן 
אינם  למצביעיו  ובזים  הליכוד  ערכי  את  זנחו 

מועילים בקמפיין מסוג זה.
קודמיו  סער.  נכשל  נוסף  בפרמטר 
הליכוד,  להנהגת  נתניהו  מול  להתמודדות 
הביאו עמם בשורה. כשקראו תיגר על המנהיג 
ועוררו  לדרכו  אלטרנטיבה  הציגו  הפופולארי, 
שיח ער על מדיניותו. הטענות שהיו בפיהם, גם 
אם לא הובילו אותם למטרה, נפלו על אוזניים 
קשובות והכריחו את רה"מ לקחת את הדברים 

לתשומת ליבו.
במסרים  מטושטש  היה  סער  כמוהם,  שלא 
מערכת  לימין  התייצב  מחד,  להעביר.  שביקש 
אכיפת החוק שזוכה לאימון נמוך בקרב שומעי 
שלו.  הימני  הרקורד  את  חידד  ומאידך  לקחו 
העם,  ואיחוד  הקרעים  לאיחוי  קרא  אחת  ביד 
וביד  יריבו בפילוג,  תוך שבמרומז האשים את 

קינג  אריה  עם  עיתונאים  מסיבת  כינס  השניה 
שנחשב לסדין אדום בחלק השמאלי של המפה.

הדרך היעילה מבחינתו של סער להשיג את 
היה  אם  היתה  השפלה,  שיספוג  בלי  מבוקשו 
מצהיר על כוונה להתמודד, מכשיר את השטח 
לו  לאחור.  נסוג  האחרון  וברגע  כזה,  למהלך 
היה מאמץ את הגישה הזו, בטווח הארוך היה 
ביום  המושכות  את  ליטול  שראוי  כמי  מסתמן 
שאחרי, ובמקביל מצטייר כאדם בעל השפעה 
בליכוד, כזה שאת כוחו לא ניתן לאמוד במדויק.

נתניהו  מול  בראש  ראש  להתמודד  הפיתוי 
גבר על השכל הבריא וכך הפסיד סער פעמיים, 
היורש  בשאלת  וגם  ההנהגה  על  בקרב  גם 
לפנות  שייאלץ  ביום  הממשלה  לראש  הטבעי 
בזיכרונם  תהיה  האחרונה  תקוותו  מקומו.  את 
הזו  בעת  ישכיל  אם  המתפקדים,  של  הקצר 

לחבק את רה"מ עד קצה גבול היכולת.

פחד ברחובות
עד  פניה.  את  שינתה  החרדית  ניו-יורק 
שבוע  מידי  התמלאו  הכנסת  בתי  מכבר,  לא 
ישראל  בני  "אחינו  עבור  תפילה  בעצרות 
וחרדה  לגורלם  דאגה  מתוך  הקודש",  שבארץ 

לצערנו,  היום  רחוק  שלא  נראה  לשלומם. 
והאחים בישראל ייאלצו לגמול להם ולהעתיר 

למענם.
התרחשו  קשות  אנטישמיות  תקריות  שורת 
הדברים  הגיעו  לשיא  האחרונה.  בשנה  רק 
בטבח המזעזע שבוצע בידי זוג מתועב בתוככי 
ובאירוע המחריד  המרכול הכשר בג'רזי סיטי, 
הדלקת  מעמד  של  בעיצומו  עתה,  זה  שקרה 
מפארשעיי  הרבי  בבית  חנוכה,  של  שביעי  נר 

שבעיירה מונסי.
אינה אמריקה המוכרת. היבשת הבטוחה  זו 
פינתה את מקומה לטובת זו המאוימת. לא עוד 
הדתות  לכל  פולחן  קיים  שבו  מבטחים  חוף 
ויהודי יכול לצעוד בקומה זקופה מבלי לחשוש 
לשלומו. מזה זמן התושבים החרדים בברוקלין 

מפני  וחוששים  מבוהלים  הריכוזים  ובשאר 
הבאות. 

דיווח  הגדול  בתפוח  מתקבל  יום  מידי 
פיזית  לאלימות  קרבן  שנפל  נוסף  יהודי  על 
לצפייה  קשים  סרטונים  חמורה.  ומילולית 
אימה  וזורעים  לבקרים  חדשים  מתפרסמים 
בלבבות. אם נשפוט לפי המצב כרגע, לא נראה 
התופעות  למיגור  ממשי  פתרון  או  אופק  כל 

האיומות.
ארץ  הברית,  לארצות  לה  קרה  מה  אז 
וסמל  אות  מוגבלות,  הבלתי  האפשרויות 
החירות העולמית, שבבת אחת הפכה למסוכנת 

עבור מי שבשם ישראל יכונה?
נועצתי  רבות,  התחבטתי  בה  זו  בשאלה 
החברה  בתהליכי  היטב  שמעורים  בידידים 
האמריקאית ובולטים בעסקנות למען הקהילה 
הייתי  שבה  בתקופה  הכרתי  אותם  החרדית, 

חלק מהחלום האמריקאי.
חוששים  מהבית.  לצאת  מפחדים  "אנשים 
לצאת לבית הכנסת", מתאר יעקב ברמן, עסקן 
צחה  בעברית  הייטס,  קראון  בשכונת  מקומי 
פחד  אווירת  "ישנה  אמריקניים.  ניבים  בעלת 
שמעולם לא ראיתי כאן. כל יום יש סיפור אחר. 

על  לרעה  מאוד  השפיעו  האחרונים  האירועים 
תחושת הביטחון שלנו". 

ברמן מדבר על חוסר האונים של התושבים 
בהתמודדות עם האיום החדש. "בשכונת קראון 
הייטס ישנם כשבעים בתי כנסת. זה פשוט בלתי 
המדרש.  בתי  בכל  מאבטחים  להציב  אפשרי 
בתוך הקהילה עולות מגוון אפשרויות כדי להגן 

עלינו אבל טרם נמצא הפתרון שיציל אותנו".
אצבע  מפנה  ברמן  עמו,  שקיימתי  בשיחה 
הדמוקרטים  הקונגרס  לחברי  מאשימה 
ישראל  כלפי  שלהם  ההסתה  את  שמגבירים 
קל  לטרף  הופכים  היהודים  הדברים  ומטבע 
אחד  צעד  דבריהם  את  שלוקחים  מי  עבור 

קדימה.
"בברוקלין, כל התקריות האנטישמיות הגיעו 
הדמוקרטים.  עם  שמזוהים  שמאל  אנשי  מצד 
בוצע  לא  היהודים  נגד  מהאירועים  אחד  אף 
בידי איש ימין רפובליקני", הוא מציין בהקשר 

זה.
הגורם שמאחורי הפשעים הללו ברור מאוד 
נגד  שמסיתים  אנשים  בקונגרס  "יש  מבחינתו. 
פועל  זה  היהודים,  את  כשתוקפים  ישראל. 
ישירות על אנשים פשוטים, משום שהם יודעים 
שכיום כבר אין בעיה להשתלח ביהודים, ומשם 
אנו  בהם  המצמררים  למחזות  קצרה  הדרך 

נתקלים".
מההתנהלות  תסכול  מביע  שיחי  איש 
האמריקנית אחרי כל אירוע אנטישמי. "התגובה 
בניו יורק לכל תקרית כזו היא מסיבת עיתונאים. 
הדרישה שלנו  יותר.  בזה  מעוניינים  לא  אנחנו 
שישימו סוף לפחד הזה ויחזירו לנו את תחושת 
ביל  ליבכם, מר  הביטחון שנעלמה". לתשומת 

.NYPD-דה-בלזיו ומפקדי ה
של  הבולטים  מעסקניה  הוא  ווגשל  אלתר 
ווגשל  יואל.  בקרית  השוכנת  סאטמר  חסידות 
לאחר  בניו-יורק  לגור  שירד  ישראלי  הוא 
מהטרור  לשכוח  הספיק  כבר  אך  שהתחתן, 

שהיה עד לו כשהתגורר בירושלים.
"יש פחד מאוד גדול. כמעט כל שבוע קורה 
משהו", הוא אומר ומסביר כי לדעתו, "רוצים 
להזכיר ליהודים שגרים בניו יורק שאנחנו עדיין 

בגלות".
במתקפות  המדרגה  שעליית  סבור  ווגשל 
הרשתות  בהתפתחות  נעוצה  האנטישמיות, 
פעילים  אנטישמים  "מיליוני  החברתיות. 
לאלימות  לגיטימציה  נותנים  ואלה  ברשתות 
כלפי יהודים ולחשיפת התכנים המסיתים לכל 

דכפין".
מי שביקש לתפוס טרמפ על הפיגוע במונסי, 
מאביגדור  אחר  לא  האירוניה  למרבה  הוא 
ליברמן. ראש המסיתים נגד החרדים, שאחראי 
שומרי  נגד  ביותר  החמורות  להתבטאויות 
התורה והמצוות בבית המחוקקים, הוא שפרסם 
של  בקורטוב  שמלאה  הבאה,  ההודעה   את 

צביעות ועיוורון חושים: 
"שוב ושוב אנו עדים לתוצאות הקשות של 
לצד  בניו-יורק.  במונסי  הפעם  האנטישמיות, 
הצער העמוק ואיחולי החלמה מהירה לפצועים, 
חשוב לדעת שהפתרון העיקרי לתופעות כאלה 

הוא עליה לארץ".
על  נדחית  שלך  ההצעה  איווט.  מר  לא  אז 
לארץ  יעלו  לא  במונסי  הסף. החסידים שחיים 
במבטא  מאנטישמיות  לסבול  כדי  רק  הקודש 

רוסי.
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מול  סער  גדעון  התייצב  מאוחרת,  שישי  ליל  בשעת 
ובגשם  בקור  לעמוד  שטרחו  לפעילים  הודה  המצלמות, 
בקמפיין  לתמוך  בממלכתיות  והבטיח  מצביעים  ולשכנע 
את  לסכם  ניתן  נדיר,  באופן  הקרובות.  בבחירות  הליכוד 

ההתמודדות בכך שכולם ניצחו – אפילו 'כחול לבן'.
ראש וראשון למנצחים הוא כמובן ראש הממשלה נתניהו, 
הועם  כי  היה  נדמה  בהרכבת ממשלה  כפולה  תקלה  אחרי 
זוהרו, בחוגי הימין כבר תהו האם 'הקוסם' איבד את השפן 
ניצחון משכנע – גם אם בקרב חוג מעריציו  והכובע יחד, 
בתזמון  הברק,  את  מעט  מחזיר   – הליכוד  מתפקדי  הקרוי 
ומכריע  שלישי  בחירות  סיבוב  לקראת  כמותו  מאין  חשוב 
על עתידו האישי. על הדרך, הרוויח נתניהו גם מעט שקט 
תקשורתי, במשך יותר משבוע עסקה התקשורת בפריימריז 

וזנחה לאנחות את סיפורי כתב האישום.
המנצח השני הוא גדעון סער, כפי שכתבתי כאן בשבועות 
מול  ניצחון  על  בנה  באמת  לא  המנוסה  סער  האחרונים, 
כוונות  הצהרת  הייתה  ההתמודדות  מכהן,  ממשלה  ראש 
לפחות  דרש  האחוזים  כשמבחן  שאחרי,  היום  לקראת 
רבע מהקולות. מועמד שמשיג יותר מ-25% תמיכה בקרב 
ה'בייס' של הליכוד גם בהתמודדות ראש בראש מול ראש 
כמנהיג  עצמו  את  – מסמן  נתניהו  כמו  פופולארי  ממשלה 

הבא, למגינת לב ברקת ושות'.
שסער  לציין  כדאי  ההישג,  משמעות  את  להבין  כדי 
המנגנון  כל  מול  אלא  עצמו,  נתניהו  מול  רק  לא  התמודד 
בתנאים  הכנסת.  חברי  ומרבית  הליכוד  שרי  כל  המפלגתי, 
הללו, מעולם לא השיג מתמודד מול נתניהו תוצאה דומה 

של 27.5%, אפילו לא משה ארנס ב99'.
אנחת  את  לבן,  כחול  מפלגת  היא  השלישית  המנצחת 
התוצאות  פרסום  עם  המפלגה  קמפיין  מנהלי  של  הרווחה 
עולה  היה  מה  בנפשכם  שוו  בלפור.  עד  לשמוע  היה  ניתן 
שמחבר  היחיד  הדבק  הרי  מנצח.  היה  סער  אילו  בגורלה 
בין חבריה הוא המוטו 'רק לא ביבי', לו נתניהו היה נוטש 
את הזירה הפוליטית – הייתה המפלגה מתפרקת לרסיסים 

ומתנדפת.
כי  מתברר  הפריימריז,  תוצאות  של  מדוקדק  בניתוח 
מובילה  בהן  לערים  מקבילות  סער  של  החוזק  נקודות 
כחול לבן על הליכוד, כך תל אביב בה רשם גדעון ניצחון 
הוא  המתבקש  ההסבר  צמוד.  קרב  שהציגה  מודיעין  וכך 
שבאזורים ובציבורים הנחשבים 'ימין רך' או אפילו מרכז, 
לטובת  לפעול  שעשויה  השפעה  סער  של  לנוכחותו  יש 
הליכוד. אם ידע נתניהו לחבק את סער ולהציג אותו לצדו 
בפרונט בקמפיין הקרוב, עשוי האחרון להציל עבור יריבו 

את הקמפיין.
באהדתה  ידועה  אינה  נתניהו  סביבת  בה.  וקוץ  אליה 
בחיבוק  מצטיין  עצמו  נתניהו  אם  וגם  פוליטיים,  ליריבים 
יריביו לשעבר, כפי שיעידו שמעון פרס המנוח, אהוד ברק 
ומשה כחלון, איש איש וסיפורו, הרי שסער סומן כבר שנים 
ארוכות בלשכה כיריב פנימי בעל משקל, מה גם שהוא צפוי 
לדרוש מצדו תמורה הולמת – בדמות תפקיד שר בכיר ביום 

שאחרי, אם אכן ירכיב נתניהו את הממשלה.
מהליכוד  סער  של  פרישה  הוא  אפשרי,  חלופי  פתרון 
לשאוב  שתוכל  ימין  מפלגת  במסגרת  עצמאית  וריצה 
מנדטים מכחול לבן ולהחזיר לגוש הימין-חרדים את הרוב 
אלא  ושקד.  לבנט  חבירה  באמצעות  אפילו  אולי  הדרוש, 
שמי שמכיר את סער יודע שרעיון כזה אפילו לא עלה על 
הפרק, את הליכוד הוא לא ינטוש מרצונו החופשי, לבטח 

אחרי ההישג שרשם.
גם בשיחה עם מקורבי סער הם דוחים את רעיון העוועים, 
שעוסקים  והסיפורים  הרעיונות  השמועות,  הכותרות,  "כל 
רוצה  "כשגדעון  מבהירים,  הם  מיריביו",  מגיעים  בסער 
להגיד משהו – הוא עושה זאת בקולו באופן צלול וברור. 
מפלגת הליכוד היא ביתו, ובניגוד לאחרים שלוטשים עיניים 
לצמרת – הוא מעולם לא 'עשה סיבוב' במפלגות אחרות".

שכר שיחה נאה

בשעת כתיבת השורות, כבר הסתיים הדיון בבג"ץ בהרכב 
של שלושה שופטים בעתירה שדרשה לאסור הטלת מלאכת 
אישום,  כתבי  נגדו  שהוגשו  מועמד  על  הממשלה  הרכבת 
החלטה טרם ניתנה, אך מהתבטאויות השופטים בדיון ניתן 
היה להסיק לאן נושבת הרוח, וזאת דווקא בהרכב שנחשב 

אקטיבי למדי.
האחד,  היבטים:  בשני  העתירה  את  ביקרו  השופטים 
הדיון  כל  שהרי  לעולם,  בא  שטרם  בדבר  עוסקת  היותה 
ישיג  וכאשר  אם   – הבחירות  לאחרי  רק  הוא  התיאורטי 
המדינה.  לנשיא  הכנסת  חברי  מקרב  ממליצים   61 נתניהו 
לשיקול  שנתונים  בעניינים  עוסקת  שהיא  העובדה  השני, 

דעת הבוחרים והנשיא.
אמנם לאוזן ניטרלית זה נשמע כמו שני שיקולים מובנים 
מאליהם שאמורים להוביל לדחיית העתירה על הסף, אבל 
שפיט'  'הכל  דיקטטורת  ידי  על  המכוונת  בג"ץ  במדינת 
מבית היוצר של אהרן ברק – שום דבר לא מובן מאליו. עצם 
ריבלין  לנשיא  "מותר  כי  בדיון  אמירתו של השופט מלצר 
עניין כתבי האישום כשהוא מטיל את מלאכת  לשקול את 
לביקורת  כפופה  איננה  והחלטתו   – הממשלה  הרכבת 
שיפוטית" – היא אמירה מרעננת, ולפחות שכר שיחה נאה 

יש כאן.
למי שתוהה מה חושב הנשיא ריבלין עצמו, עם ולמרות 
של  פצצה  הנשיא  הטיל  הממשלה,  לראש  חיבתו  חוסר 
ממש בועידת כלכליסט שהתקיימה במקביל לדיון בבג"ץ, 
העם  נבחרי  על  להגן  ש"צריך  חושב  שהוא  כשהסביר 
ריבלין  מדוברת,  ובעברית  העם".  לרצון  בניגוד  מהדחה 
הבהיר כי במידה ונתניהו ישיג את 61 הממליצים הדרושים 

לו, לא הוא יהיה זה שימנע את מימוש רצון העם.
הפנימה  המשפט  מערכת  אכן  האם  לתהות  רק  נותר 
של  בסופו  לרעתה  משחקת  הפוליטית  היתר  שמעורבות 
ולשחיקה  המשפט  בבתי  העם  אמון  לאיבוד  וגורמת  דבר, 
בתדמיתה. או שמא מדובר בנסיגה טקטית חד פעמית, כדי 

מסביב יהום הסער

אבי גרינצייג / על סדר היום

תרומה לילדים האלרגיים. מבקר המדינה מתניהו 
אנגלמן | צילום: יואב בכר

בשיחה עם מקורבי סער 
הם דוחים את רעיון 

העוועים, "כל הכותרות, 
השמועות, הרעיונות 
והסיפורים שעוסקים 

בסער מגיעים מיריביו", 
הם מבהירים, "כשגדעון 
רוצה להגיד משהו – הוא 
עושה זאת בקולו באופן 

צלול וברור. מפלגת הליכוד 
היא ביתו, ובניגוד לאחרים 
שלוטשים עיניים לצמרת 

– הוא מעולם לא 'עשה 
סיבוב' במפלגות אחרות"
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ישלבו ידיים בקמפיין? רוה"מ נתניהו ויריבו-יורשו גדעון סער | צילום: משה מילנר, לע"מ

באגודת ישראל נמנעים 
מלהתערב, אולי שבעים 
שם ממינויו של ליצמן 
בתחילת השבוע בחזרה 
לתפקיד שר, ושמא הם 
דווקא רעבים, לאחר 
חילופי הכשרויות בכמה 
אולמות שמחות חסידיים 
בבני ברק. כך או כך, 
האגודאים מעדיפים 
ש'דגל' תתמקד 
במאבקה בגזרת סגן 
השר ולא תצית מחדש 
את הדיונים בשאלת 
המקום השביעי

 - משמעותית  פוליטית  מעורבות  בעלות  עתידיות  שבהחלטות 
הללו  האמירות  את  לצטט  בתקשורת  המערכת  פרקליטי  יוכלו 
מהדיון הנוכחי כהוכחה לכך שהמערכת מאוזנת... קשה לדעת, 
אחרי הכל, שופטים אינם חושפים את דעותיהם האישיות בפני 

כל אדם, למעט יו"רים בדימוס של לשכת עורכי הדין.

בריא ושמא

בדרישה  לרוה"מ  גפני  משה  ח"כ  שוב  פנה  האחרון,  בשבוע 
בלבד  )רשמית  המפוצלת  התורה  ליהדות  נוסף  תיק  להעניק 
ולצרכי מימון בחירות, כמובן(, אותו מייעדים בסיעה לח"כ אורי 
מקלב, שיכהן כסגן שר במעמד שר. דרישה זו מצטרפת למכתבו 
של שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי משכבר, בו הוא תובע בצדק 
תיק נוסף גם לש"ס, שיחס משרדי הממשלה שבשליטתה לוקה 
בחסר אל מול הנתח שמחזיקים רסיסי מפלגות הימין ואף ביחס 

לתנועת הליכוד עצמה.
בש"ס מכוונים לתיק החקלאות, אך גם ביהדות התורה רואים 
בעבודת האדמה אופציה סבירה, עם השפעות עקיפות לנושאים 
ושמיטה,  כשרות  כולל  בהם,  עניין  יש  החרדית  שליהדות 
הרווחה,  תיק  את  לקבל  גם  התורה  ביהדות  יסכימו  לחילופין, 
איש הקש  סמכויות מלאות, כשלתפקיד  יכלול  ובלבד שהמינוי 
הנושא בתואר שר הם מעדיפים את יריב לוין, המחזיק ערוץ ישיר 

ונוח עם הנציגות החרדית.
ולא  מעבר  בממשלת  לשררה  משמעות  שיש  לכך  כהוכחה 
מדובר בסופגנייה אחרי חנוכה, מציינים ביהדות התורה לדוגמה 
האחרונים  בחודשים  שהספיקו  ואוחנה  סמוטריץ'  השרים  את 
במשרדים  כותרות  ולגרוף  מהפכים  לבצע  שינויים,  לחולל 
בהחלטתו  השבוע  נאה  הישג  רשם  בנט  השר  גם  שבשליטתם. 
ששילמה  הסכומים  את  הפלסטינית  הרשות  מכספי  לקצץ 
במינויים  מדובר   – המקרים  שלושת  בכל  מחבלים.  למשפחות 
שנעשו בממשלת מעבר. בכלל, במצב הנוכחי, עוד עשוי מינוי 
זמני שכזה להימשך עד ביאת גו"צ, תשאלו את שר הדתות הרב 

יצחק ועקנין... 
אולי  מלהתערב,  נמנעים  ישראל,  אגודת  האחות,  בסיעה 
שבעים שם ממינויו של ליצמן בתחילת השבוע בחזרה לתפקיד 
שר הבריאות, ושמא הם דווקא רעבים, לאחר חילופי הכשרויות 
את ההכשר החסידי  ברק, שנטשו  בבני  אולמות שמחות  בכמה 
ש'דגל'  מעדיפים  האגודאים  כך,  או  כך  ליטאי.  מותג  לטובת 
תתמקד במאבקה בגזרת סגן השר ולא תצית מחדש את הדיונים 
בשאלת המקום השביעי, שמא ואולי יישאר ח"כ ישראל אייכלר 

חלילה מחוץ לכנסת, ויותיר את פניות הציבור ללא מענה. 

הבחירות,  לקמפיין  בהכנות  השבוע  התחילו  כבר  במקביל, 
שצפוי לצאת לדרך עם סיום סדרת מעמדי סיום הש"ס החגיגיים 
במעמד  הייתה  כה  עד  שלהם  השיא  שנקודת  והמרשימים, 
הקודם,  לסיבוב  בניגוד  בירושלים.  בארנה  השבוע  המרשים 
צפויות המפלגות החרדיות להסיר את החסינות שניתנה לאיווט 
ליברמן ולהחזיר מלחמה שערה, משל היו חסידים המתמודדים 
במונסי  לים,  מעבר  במצ'טה  חמוש  מפגע  עם  חשופות  בידיים 
הקרירה. לקריאתו של יו"ר 'ישראל ביתנו' השבוע ליהודי ארה"ב 
לעלות לישראל, הגיבו בציניות כי "יש לו כאן כבר מספיק יהודים 

לשנוא ולהסית נגדם". 

בין פרקליט למבקר

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, ספג בשבוע האחרון אש 
לבקשת  שקלים  מיליארדי  של  כספים  העברות  'תקע'  שלא  על 
הילדים  תקצוב  בהשוואת  חלקם  את  שימלאו  עד   – האוצר 
לכשעצמה,  הכואבת  הסוגייה  המוכש"ר.  במסגרות  המיוחדים 
כבר נידונה בהרחבה בבמה זו, ולפיכך נסכם בקצירת האומר כי 
משנה  התקצוב  השוואת  את  ודוחה  לחוק  בניגוד  פועל  האוצר 
לשנה. ברקע ישנו בג"ץ שהוגש בנושא, כשעל פי השמועה עומד 
מאחוריו מומחה ידוע לענייני גני ילדים בכובעו האחד, ובכובעו 
לעיתים  הכובעים  אם  גם  המובהקים,  השבת  מלוחמי  השני 

מסתירים זה את זה.
ניצן  שי  היוצא  לפרקליט  שמאפשרת  שמדינה  בושה  ככלל, 
נוספים,  שקלים  אלפי  ממאות  וליהנות  שלו  הפנסיה  את  לשפץ 
לפני  אבל  מיוחדים,  ילדים  עבור  הגרושים  את  למצוא  מתקשה 
שמכוונים את החיצים לגפני, כדאי לזכור שועדת הכספים אינה 
מעמדה  נחלש  אלה  בימים  ושממש  מוגבל,  בלתי  כוח  מחזיקה 

עוד יותר – עד להקמת הממשלה הבאה והעברת התקציב.
גפני ושותפיו בסיעות החרדיות הצליחו להשיג השנה תקציב 
מיליארד שקל, שחלק   1.2 ולכוללים בהיקף של  לישיבות  שיא 
פשוטים  לא  מאבקים  אחרי  האחרונה,  בתקופה  רק  עבר  ממנו 
ספק  בקפידה,  מלחמותיו  את  לבחור  עליו  לפיכך,  האוצר.  עם 
בלימת   – הועדה  מחברי  כמה  ידי  על  שהוצע  הצעד  אם  גדול 
מיליארדים, שחלקם נועדו לצרכים חיוניים – היה הצעד החכם 

בנסיבות הללו.
ייכנסו  העברתם  שברגע  שקלים  מיליון  ב-80  ומדובר  מאחר 
באוצר  מדוע  היטב  מובן  התקציב,  לבסיס  קבוע  באופן  כבר 
מנסים 'להרוויח' שנה על גבם של הילדים, לא בטוח שלנציגות 

החרדית יש כרגע את הכלים המספיקים כדי להציל את המצב.
מהלך  על  תשבחות  גם  לגפני  מגיעות  עסקינן,  בילדים  ואם 

מבריק שהוביל בשבוע שעבר, לאחר שמשרד הרווחה הודיע כי 
אינו יכול לתקצב בשנה הקרובה את הילדים האלרגיים במעונות, 
עשרה  של  בסכום  הארוחות,  בזמן  נוספת  סייעת  נדרשת  להם 
ילדים שחלקם כבר קיבלו הודעה   400 מיליון שקל. מדובר על 

מהמעון כי ייאלצו להישאר בבית.
ועדת הכספים קיימה דיון בנושא, ללא תוצאות. למחרת, בדיון 
נוסף שהתקיים בוועדה, השתתף גם מבקר המדינה הטרי מתניהו 
אנגלמן. במהלך הדיון חשף גפני כי בתקציב משרד המבקר נותרו 
מיליוני שקלים שלא נוצלו, וביקש מאנגלמן את הסכמתו לנתב 
לילדים האלרגיים, תוך הבטחה שכשיעבור התקציב  את הכסף 
בהמשך השנה – יושלם הסכום הנדרש למשרד המבקר. אנגלמן 
ביקש שעה קלה להתייעצות, ובשעה 3 אחה"צ חזר עם הבשורה 
פרקליט  בין  יחי ההבדל הקטן  הילדים.  לטובת  יועבר  – הכסף 

המדינה למבקר המדינה...

תמונת מראה

שפתחו  בחזית  הלהבות  גובה  את  מגביר  סמוטריץ'  בעוד 
מולו רפי פרץ ואיתמר בן גביר, וסביר להניח שרק בדקה ה-90 
החיבורים  תמונת  תתגבש  אחראי  מבוגר  של  ובהתערבותו 
טומנים  לא  השמאל  במפלגות  גם  הימין,  במפלגות  והפיצולים 

ידם בצלחת.
המחנה הדמוקרטי, שניסה לייצר חיבור משולש בין העבודה, 
כשל  ברק,  אהוד  מבית  דמוקרטית'  'ישראל  ורשימת  מר"צ 
במקומה  העבודה,  מפלגת  את  לצרף  בניסיון  הן   – פעמיים 
הסתפקו שם בגרסה חיוורת יותר בדמות סתיו שפיר, והן בניסיון 
להפוך לרשימת שמאל משמעותית, עם תוצאות אמת מאכזבות 

של חמישה מנדטים בלבד.
מלהיות  רחוק  החמישי  המנדט  הקרובות  שבבחירות  ההבנה 
כשאף  המיקומים,  על  פנימית  עולם  מלחמת  חוללה  מובטח, 
מצב  נוצר  כך  הפותחת.  ברביעייה  מקומו  על  מוותר  אינו  אחד 
אבסורדי, בו שלושת הרכיבים )מר"צ, התנועה הירוקה בראשות 
סתיו שפיר והרשימה הדמוקרטית המתבטאת בח"כ יאיר גולן( 
יודעים שבריצה מפוצלת ככל הנראה שני הצדדים יישארו מחוץ 
להישאר  שיוותר  מי  עשוי  משותפת  בריצה  ומאידך,  לכנסת, 

בחוץ.
לצערם של מצביעי השמאל, נציגיהם טרם עברו קורס מזורז 
בענייני רוטציות והמסתעף אצל חברי הכנסת של יהדות התורה, 
ולפיכך, קיים סיכוי סביר לפיצול וריצה בשני ראשים, שעשויה 
 4-5 בסופו של דבר להכריע בין הגושים ולגרום למחיקתם של 

מנדטים לגוש השמאל-מרכז.
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ישראל  אגודת  של  הגדולה  הכנסייה  במהלך 
תרפ"ג,  שנת  של  אלול  בחודש  בווינה  שהתקיימה 
על  מלובלין  זצ"ל  שפירא  מאיר  הרב  מרן  הכריז 
רעיון לימוד 'הדף היומי' אותו הגה. רעיון זה הפך 
כנסייה  באותה  שהתקבלה  ביותר  החשובה  לתקנה 
שגם זכתה לרוח גבית מצד מרן האמרי אמת מגור 
זצוק"ל שבליל ר"ה של שנת תרפ"ד החל בלימוד 

המשנה הראשונה במסכת ברכות.
ממקום  לנדוד  היהודים  נהגו  עבר  בתקופות 
למקום, הן לצרכי מסחר והן בגלל שאר סיבות. בסיס 
הזו  החשובה  לתקנה  שפירא  המהר"ם  של  ההסבר 
שנהפכה לאבן דרך ביהדות, היתה 
עניין תורני שיאחד  הרצון לחולל 
ויחבר בין יהודים מכל העולם. כל 
באשר  יהודי  כל  יגיע  אליו  מקום 
יהודים הלומדים  ימצא  הוא, הוא 
את אותו דף הגמרא בו הוא אוחז.

פרק,  אחר  פרק  דף,  ועוד  דף 
אלפיים  מסכת,  רודפת  מסכת 
ושבע מאות ואחד עשר דפי גמרא 
שנים  וחצי  שבע  במשך  נלמדים 
מכל  ישראל  עמך  ע"י  לימוד  של 
החוגים והעדות כי זו בדיוק היתה 
ואת  כולם  בין  לחבר  המטרה, 

כולם.
חקוק  הרחוק  בזכרוני  אך 
הכהן  משה  ר'  הסבא  של  המחזה 
יום  אפילו  פספס  שלא  מרכסים 
בדף  הקבוע  השיעור  את  אחד 
היומי שהתקיים בצריף המיתולוגי 
אותו  חזקיהו  כנסת  ישיבת  של 
הרב  בשם  צעיר  אברך  בחן  מסר 
מלק. סבא שעלה ממרוקו ושהיה 
ומבוססת  חשובה  למשפחה  בן 
בעיר מראכש, מצא את עצמו ואת 
משפחתו מופנים למגורים בישוב 
מקום  חסידים,  כפר   – רכסים 
שהיה באותם ימים ספק כפר, ספק 
מושב, אבל ודאי מקום שכוח עם 

אדמת טרשים מכל עבר.
בעלי  של  למשפחה  לבן  כיאה 
נשמתו  ושלמים,  יראים  בתים 
הדף  ושיעור  לתורה  צמאה  היתה 
נפש  על  קרים  כמים  היה  היומי 
העובדה  אותו  עניינה  לא  עייפה. 
שהוא נאלץ לעבוד קשה למחייתו, 
במרוקו.  בימיו  הורגל  שלא  דבר 
הרבה  חשובה  הנפש  מנוחת  חשובה,  הגוף  מנוחת 
יותר ולמנוחה הזו זכה מידי יום כשהתיישב מול דף 

הגמרא בשיעור היומי אותו לא פספס.
גם בערוב ימיו כשהראיה נחלשה והדרך מהבית 
ברחוב שמעונוביץ' לכיוון צריף הישיבה היתה כבר 
הדרך,  את  לו  שיאיר  בפנס  נעזר  הוא  עבורו,  קשה 
אליו  מתלווה  היה  הועיל,  כ"כ  לא  כבר  זה  וכשגם 
נכד שביד אחת החזיק את הפנס וביד השניה תמך 

בו לאורך הדרך ונשאר איתו עד לאחר סיום השיעור 
כדי ללוות אותו לביתו.

לצערי ולבושתי לא זכיתי להיות ממסיימי הש"ס 
אך זכיתי לקחת חלק בשמחת התורה ובשמחתם של 
רבבות מסיימי המחזור ה – 13 של הדף היומי. 2711 
באצטדיון  הכנס  משתתפי  בין  חולקו  הגמרא  דפי 
של  הכללי  הש"ס  לסיום  ובנוסף  בירושלים  ארנה 
להיות  האירוע  משתתפי  זכו  העולם,  מכל  יהודים 
חלק מסיום ש"ס נוסף אותו למדו במהלך האירוע. 

כשהם  הדור  ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  מראה 
וביציעים  תחתם  העם  וכל  המזרח  בכותל  יושבים 
היווה את המסר החינוכי החשוב ביותר שניתן היה 
להשיג מערב שכזה. גדולי התורה למעלה, עסקנים 
למטה. עיקר וטפל אינם משמשים בערבוביה. סיום 
הש"ס הינו אירוע תורני, ואת עיקר הבמה אמורים 
לקבל התורניים שבחבורה. לעסקנים שבחבורה יש 
את הזמן והמקום בו הם יכולים וצריכים להביא את 

עצמם לידי ביטוי.
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  נשא  אותו  הקצר  בנאום 
הוא  למארגנים,  ושבח  תודה  מילות  מלבד  שכלל 
בעיקר העביר מסר חד וברור לכל אותם אלו שדשו 
החרדי.  המגזר  לכלל  ש"ס  סיום  אירוע  בסוגיית 
ניסיון  תוך  וירדו  עלו  הפקה  חברות  של  שמות 
ותו  אינטרסים  של  ממקום  תהליכים  על  להשפיע 
הפקת  שבועיים  בתוך  הרים  הספרדי  הציבור  לא. 
ענק שטרם נראתה כמוה הן ברמת הסדר והן ברמת 
הקדוש.  המעמד  את  שכיבדה  הרבנים  גלריית 
הוא  ריק,  הגיע ממקום  לא  האירוע  הפרגון למפיק 
ממקום שבא להעביר מסר של 'כזה ראה וקדש' ועד 
אז תנו לאנשי מקצוע אמיתיים לעשות את העבודה.

"אשרי העם שככה לו - תנו כבוד לתורה".

מפלגה של איש אחד
נתניהו.  לבנימין  הפסיד  סער  גדעון 
הזה  ובמקרה  דברו,  את  אמר  העם 
דברם  את  אמרו  הליכוד  מתפקדי 
מדובר  עצמה.  בעד  מדברת  והתוצאה 
שהאזין  מי  כל  צפוי,  שהיה  במשהו 
שלא  הבין  הליכוד  חברי  של  לשיח 
מדובר כאן בעוד פריימריז דוגמת מה 
מדובר  היה  עברו.  בימים  כאן  שהיה 
הכניס  נתניהו  הליכוד  יו"ר  במלחמה. 
את מתפקדי הליכוד לתוך סרט מלחמה 
ברורים.  מאוד  והרעים  הטובים  בו 
את עצמו הוא מיקם בצד של הטובים 

ומכאן והילך המשוואה פשוטה. 
ותתי  סעיפים  מלאה  הליכוד  חוקת 
סעיפים, הגיוניים יותר והגיוניים פחות 
נראה  אבל  כתוב  לא  סעיף  ישנו  אך 
בקרב  ביותר  החשוב  הסעיף  שהוא 
מול  מתמודדים  'לא  הליכוד.  מתפקדי 
משנה  מקבל  זה  סעיף  מכהן'.  יו"ר 
תוקף כאשר מדובר ביו"ר הנמצא מול 

מדובר  כשבחלקם  חמורים  אישום  כתבי  שלושה 
בעבירות חמורות על טוהר המידות.

אזרחי  נתניהו, מוטל על  בו חיה משפחת  בסרט 
ישראל לקום כל בוקר ולהודות למנהיג העליון על 
כך שהסכים לעשות למען עמו על חשבון האופציה 
לעשות למען ביתו. ייאמר כאן ועכשיו, נתניהו עתיר 
זכויות על עשייתו רבת השנים בכל אחת מהזירות 
עליהן הוא מופקד. מצבה הכלכלי של ישראל הוא 
מהטובים בעולם. ההשקעה בביטחונה של המדינה 
והדבר  למשנהו  אחד  מתקציב  וגוברת  הולכת  רק 
ובטכנולוגיה  הצבאיות  ביכולות  ביטוי  לידי  בא 
המתקדמת של מערכות הביטחון. על מצבה המדיני 
של מדינת ישראל ועל מעמדה בזירה הבינלאומית 
באים  מדינות  ראשי  לדבר.  להתחיל  אפילו  מיותר 
נחשב  הממשלה  וראש  זה  אחר  בזה  והולכים 
לאישיות רצויה ומוערכת במדינות רבות, גם כאלו 

שנמנעו בעבר מהידוק הקשרים עם מדינת ישראל.
"אין לי שום הסבר לפער שיש בין ההערכה לה 
חשים  אותו  הגדול  הבוז  לבין  בעולם  נתניהו  זוכה 
בכיר  לי  אומר  ישראל",  מאזרחי  רבים  כלפיו 
יש.  לאחרים  הסבר,  אין  לו  הפוליטית.  במערכת 
נתניהו,  של  החיים  בתובנת  עמוק  טמון  ההסבר 
סיפורי  לצוץ  החלו  בו  מהרגע  והמשפחה.  האיש 
שהפכו  סיפורים  כאחד,  והקמצנות  הנהנתנות 
התוצאה.  זו  אישום,  לכתבי  מכן  ולאחר  לחשדות 
מעטים הם אלו שמעידה של איש ציבור טורדת את 
זמן  ולאורך  מנוחתם, רבים הם אלו שהרגל מגונה 

של מנהיגם טורדת את שלוותם. 
או אחרת,  כזו  להתייחס בסלחנות למעידה  ניתן 
והרסנית  מעוותת  חיים  דרך  עם  להשלים  קשה 
ע"פ  נתניהו  הבסיסיים.  המוסר  ערכי  את  הנוגדת 
בעייתית  התנהלות  הפך  האישום  וכתבי  החשדות 
לדרך חיים ועל כך יש רבים שלא מוכנים לסלוח לו. 
אחוז גבוה מתומכי 'כחול לבן' ומתומכי המפלגות 

מסכת חיים

מראה מרנן ורבנן 
גדולי ומאורי הדור 
כשהם יושבים בכותל 
המזרח וכל העם תחתם 
וביציעים היווה את 
המסר החינוכי החשוב 
ביותר שניתן היה להשיג 
מערב שכזה. גדולי 
התורה למעלה, עסקנים 
למטה. עיקר וטפל אינם 
משמשים בערבוביה. 
סיום הש"ס הינו אירוע 
תורני, ואת עיקר הבמה 
אמורים לקבל התורניים 
שבחבורה. לעסקנים 
שבחבורה יש את הזמן 
והמקום בו הם יכולים 
וצריכים להביא את 
עצמם לידי ביטוי

גואל ועקנין

הסתה חמורה. 
ח"כ אלכס 
קושניר | צילום: 
דוברות הכנסת



15 בפתח-תקוהו' טבת תש"פ 3/1/20

בחירתם  את  עושים  ממנה,  שמאלה  הנמצאות 
הדמוקרטית ממקום של שנאה ושל תיעוב, ממקום 
של 'רק לא נתניהו'. האיש - בכישרון רב יש לומר - 
הצליח להמאיס את עצמו על חלקים נרחבים בעם, 
אך באותה מידה הצליח להפוך את תומכי מפלגתו 
על  מלחמה  להכרזת  עד  ומכאן  האישיים  לתומכיו 

כל מי שמעז להתמודד מולו הדרך קצרה.
צריך לדעת להפסיד, יותר מזה צריך לדעת לנצח. 
לא  הקרובה  סביבתו  הסיפא,  את  מכיר  לא  ביבי 
מוכנה שיכיר אותה. מסיבת חנוכה לחברי הליכוד 
היתה הזדמנות טובה של נתניהו ואנשיו לחבק את 
חלק  ע"י  התקבל  הוא  זה  במקום  וקבוצתו,  סער 
מהנוכחים בקריאות "בוגד". למרות שמנהלי המטה 
שלו טוענים אחרת, כשגדעון החל את הקמפיין הוא 
שלושים  עד  וחמשה  עשרים  בת  תוצאה  על  בנה 
מעבר  מספר  כל  השיג.  הוא  זה  ואת  תמיכה  אחוזי 
בנקודת  נתניהו  את  חלום,  בגדר  עבורו  היה  לזה 
הזמן הנוכחית הוא לא חלם לנצח. כשבכיר במטהו 
התחייב לי לארוחה במקרה של הפסד, הוא ידע טוב 
בשבילו  מקווה  אותה,  לשלם  יצטרך  שהוא  מאוד 
ההוצאות.  לחשבון  ההתחייבות  את  הכניס  שהוא 
הליכוד  שרי  שמפמפמים  כמו  הובס  לא  גדעון 
המזוהים עם נתניהו וכל אחד מהם לו היה מתמודד 
היה זוכה לאחוזי תמיכה נמוכים יותר. האיש בונה 
אותו  צריך  נתניהו  וגדל.  הולך  שרק  בסיס  מסביבו 
לטובת הקמפיין. הוא גם זקוק לו כדי למנוע עריקים 
בשעת מבחן. גדעון לא היסס לקרוא תיגר על המשך 
ממנו  להתעלם  חכם  לא  מעשה  יהיה  וזה  כהונתו, 

ומאנשיו, המחיר עלול להיות יקר מדי.     
זה  והוא  הוא  זה  הליכוד  נתניהו,  תומכי  בקרב 
ממשלה.  בהרכבת  פעמיים  כשל  אם  גם  הליכוד, 
סימון הממסד כאויב המפלגה זהו הכלי בו השתמש 
ימים  שלו.  לצד  הליכוד  חברי  גיוס  לטובת  נתניהו 
הרביעית  ההזדמנות  את  גם  לו  יתנו  הם  אם  יגידו 

שבעת כתיבת השורות היא נראית בלתי נמנעת.

לא יודע להפסיד
אין.  פתאום  כן  כן,  אאוט,  פתאום"  מה  "מה, 
מרציאנו  לקרן  נתניהו  שאמר  המפורסם  המשפט 
כשהפתיע אותה באולפן חדשות 12 התהפך. נתניהו 
שימנע  חוק  קידום  לעבר  הכח  ובכל  חזק  הולך 
ראש  בתפקיד  שהוא  עוד  כל  משפטו  פתיחת  את 
לא  ממשלה  ראש  ההיגיון.  מן  בזה  יש  הממשלה. 
חשובים  המדינה  ענייני  וניהול  מקום  לשום  בורח 

משפטו  את  ינהל  הוא  כסאו  את  וכשיפנה  יותר 
וישלם את המחיר במידת הצורך. מה שנכון בחלק 
מהמדינות המערביות יכול להיות נכון גם בישראל.

חוק  כנגד  מתבטאים  לבן'  'כחול  כשראשי 
החסינות, לא בהכרח שהם עושים זאת ממקום של 
המונע  האלקטורט  בקרב  הדרך.  בצדקת  אמונה 
מהטיעון הרדוד "רק לא ביבי", כל אמירה שיכולה 
להשתמע בעד המהלך, כמוה כהצבת צלם בהיכל. 
סביר להניח שיש מהם שהיו מעוניינים בחוק שכזה 
מהטעם שציינתי לעיל אבל לא רק. כל אחד במערכת 
הפוליטית יודע שיתכן ויבוא יום שהוא יהווה מטרה 
לפתיחת חקירה וייהפך לחשוד בפלילים כשהיכולת 
היא  המערכת  מול  להתמודד  לו  שתהיה  היחידה 
באמצעות החסינות. עשרות תיקים של אנשי ציבור 
ענות  בקול  נסגרו  ולבסוף  גדול  רעש  בקול  נפתחו 
האובייקט  של  חייו  שהתפרקו  לפני  לא  חלושה 
התורן ומשפחתו שילמה מחיר אישי כבד. חסינות 
וביכולת  הקצב  בהאטת  להועיל  יכולה  בהחלט 

להוכיח חפות.
וכותב  החסינות  חוק  כנגד  מצייץ  לפיד  כשיאיר 
בפלילים,  חשוד  להציל  נועדה  לא  שהדמוקרטיה 
הוא  האחד,  דברים.  שני  כאן  עושה  למעשה  הוא 
כדי  החסינות  בחוק  אין  הציבור,  בעיני  חול  זורה 
להציל את נתניהו, יש כאן הקפאת הליכים ותו לא. 
השני, הוא מודה שלמחנה אליו הוא משתייך אין את 
היכולת לנצח את נתניהו בקלפי ולהרכיב ממשלה, 
הדמוקרטיה.  ביסודות  הפוגע  סעד  מבקש  והוא 
בנקודה הזו לפיד הוא תאום של נתניהו, אינו יודע 

להפסיד, הוא גם לא יודע לנצח.

מסיתים את הדיון
ביתנו,  ישראל  בצבא  קצין  הוא  פורר  עודד  אם 
דרכו  את  לפלס  המנסה  טר"ש  הוא  קושניר  אלכס 
ליברמן.  הרמטכ"ל  הציב  אותו  הדרגות  בסולם 
ששרקו  היחידים  הכדורים  נתניהו,  פי  שעל  האיש 
לעצמו  מקים  פונג,  פינג  כדורי  היו  האוזן  ליד  לו 
מיליציה פוליטית עם דמויות אפרוריות המחפשות 
לרצות אותו באמצעות שימוש באקט זלזול בקודשי 

ישראל. 
"רב שיש לו ספק שולח לבדיקה עם הפניה אצל 
אחות בקופ"ח, זו לא בדיחה, התור נקבע מעכשיו 
על  זה  המדינה,  תקציבי  חשבון  על  וזה  לעכשיו 
בבתי  במסדרונות  ששוכבים  אנשים  אותם  חשבון 
החולים, זה קורה על חשבון אלו שמחכים לבדיקות 

רפואיות חודשים, זה קורה על חשבון אלה שמחכים 
לחיסון לשפעת , חייבים לעצור את הכפייה". אלו 

קושניר  חה"כ  של  האמירות 
בחשבון  פירסם  אותו  בסרטון 
קשות  אמירות  שלו,  הטוויטר 
הציבור  של  דמו  את  המתירות 
הדתי בישראל העושק את המדינה 
אזרחים  חשבון  על  ומוסדותיה 

תמימים.
לאלכס  ליברמן,  לבוס  בניגוד 
הבנה  לכאורה  אין  קושניר 
לייצר  היא  מטרתו  כל  ביהדות. 
באז סביב עצמו בקרב קהל היעד 
לייצר  במטרה  העמים  מחבר 
איווט,  אצל  זכות  נקודות  לעצמו 
לו  יסייעו  שלהערכתו  נקודות 
"הפנים  הדרגות.  בסולם  לעלות 
ביתנו",  ישראל  של  המכוערות 
בדגל  פוליטי  גורם  אותו  הגדיר 

התורה.
במפלגת  הח"כים  התנהלות 
הרטוב  חלומו  היא  ביתנו  ישראל 
רצונם  מפלגה.  ראש  כל  של 
כולם  איש,  מעניין  לא  וחלומם 
יו"ר  של  מט  השח  לוח  על  כלים 
איש  ירים  לא  ובלעדיו  המפלגה 

את ידו או את רגלו. 
בשיחה עם כותב השורות אמר 
"אלכס  מש"ס:  מרגי  יעקב  חה"כ 
שמטרתו  סיפור  המציא  קושניר 
להסית כנגד ציבור שומרי התורה 
והמצוות וחשף בורות מוחלטת". 
מרגי שהיה נסער מסרטון הזוועה 
הוסיף  קושניר  חה"כ  פרסם  אותו 
להסיט  מעוניין  "קושניר  ואמר: 
מול  חרדים  למלחמות  הדיון  את 
זה  אבל  העמים,  מחבר  עולים 
ממש לא שם ואני מקווה שציבור 
ההסתה  את  יקנה  לא  העולים 
קושניר  מנסה  אותה  האנטישמית 

למכור לאלקטורט שלו".
חשוב שמשטרת ישראל תראה את הכתובת שעל 
הקיר. כשחלילה יירצח כאן יהודי חרדי רק כי הוא 
חרדי, אין צורך בחיפושים מיותרים, האחראים לכך 

יושבים בכנסת ישראל.

סיום הש"ס הינו אירוע תורני, ואת עיקר הבמה אמורים לקבל התורניים שבחבורה. שולחן המזרח בהיכל הארנה | צילום: יעקב כהן

כל אחד במערכת 
הפוליטית יודע שיתכן 
ויבוא יום שהוא יהווה 

מטרה לפתיחת חקירה 
וייהפך לחשוד בפלילים 

כשהיכולת היחידה 
שתהיה לו להתמודד מול 
המערכת היא באמצעות 
החסינות. עשרות תיקים 

של אנשי ציבור נפתחו 
בקול רעש גדול ולבסוף 

נסגרו בקול ענות חלושה 
לא לפני שהתפרקו חייו 

של האובייקט התורן 
ומשפחתו שילמה מחיר 

אישי כבד. חסינות 
בהחלט יכולה להועיל 

בהאטת הקצב וביכולת 
להוכיח חפות
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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

בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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דירות 
למכירה

ד’ טבת - ו’ טבת תשע”ט
01/01-03/01/2020  

אופקים

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
.C

O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

 ליד רדק, 3 חד' 
גדולים + 2 חצאי חד' 
+ יח"ד נפרדת של 2 
חד', ק"ק עם נגישות 
לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

בני ברק

וילות ובתים 

בית שמש 

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

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

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

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

 בגני גד דופלקס 
170 מ', דירת 4 חדרים 

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

+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

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

+ חניה, 3 כיווני אוויר, 
מאווררת, ומסודרת חלקי 

+ אופציה + )מעלית 
בעתיד(, 1,950,000 

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

 בשיכון ה', 4.5 
חדרים, קומה ב' + 

מעלית + חזית, א"א 
לקחת משכנתא )בעיות 

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

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501 מציאה 

_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

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

מחולקת, 2 חדרים 
ענקיים + מטבח ענק 

+ שלד להרחבה של 20 
מ"ר נוספים + יחידה 

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

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

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

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

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

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

באר שבע

4-4.5 חדרים

 פנטהאוז מפואר בנחמיה 
תמרי בסמוך לבית כנסת 

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

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

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

  מציאה ענקית! 
בשיכון ה', 4.5 חד, 

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

משכנתא תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

_____________________________________________)01-01(הומילי נכסים

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

055-6611636 יעל פנחס 
_____________________________________________)01-01(הומילי נכסים

3-3.5 חדרים

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

990,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)01-01(_____________________________________________

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

קומה 2, איזור מתחרד 
1,280,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)01-01(_____________________________________________

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

2 1,230,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)01-01(נכסים 054-3191310

 המשלט, 2.5 חדרים, 55 
מ"ר, יש תהליך לקבל היתר 

לתמ"א 38 לדירה גדולה יותר, 
השקעה מעולה 865,000 ש"ח 

_____________________________________________)01-01(רויאל נכסים 054-3191310

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מתארגנת קבוצה!!! 
למכירת דירות בפרוייקט חדש 

בצמוד לויזניץ לפרטים
054-3979575)01-01(_____________________________________________

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

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

053-3128884 03-5791514)01-01(_____________________________________________

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

1,770,000 ש"ח מיידי "אפיק - 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-5791514

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

_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-5791514

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

א.להרחבה 40 מ' )ש.בנו( 
משופצת 1,370,000 

"תיווך משגב לדיור
052-5222690)01-01(_____________________________________________

 בשדרות גרשנקורן 
125 מ"ר + חניה + 

רשיונות בגג + מעלית 
)הסכמה ליחי"ד( 

2,600,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 למבינים, באסם, 125 
מ"ר, נדירה ומושקעת 
במיוחד, ק"ו, פתוחה 

2,350,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 
חד' משופצת ומושקעת 

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

B.D.A 01-01(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

+ חצר 2,700,000 אבי
B.D.A 01-01(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירה מחולקת ל- 2 דירות של 

3 חדרים 100 מטר 1,720,000 
_____________________________________________)01-01(פנחס נכסים 055-6789653

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

חד' דירות נכה + גינות 
ענקיות, פנטהאוס, החל 
מ- 1,450,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בז'בוטינסקי עורפית 
60 מ' מחולקת ל- 2 דירות 
מושכרות 4,700 ש"ח נטו 

1,230,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)01-01(_____________________________________________

 לוח דירות חינם למוכר 
לקונה ולמשכיר ללא רישום 

dira4me.co.il 01-01(ללא דמי מנוי כנסו(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי ק"ב מחולקת 

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

050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

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

052-3344721)01-01(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)01-01(_____________________________________________

 במכבים בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות 4 

חד' מפוארת + גג ענק 
+ 2 יחידות מפוארות 

מושכרות מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידי! אפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי בלעדי 
120 מ' מחולקת ל- 2 

דירות ק"ג 3 חד', 60 מ' 
ק"ד דירת 3 חד' 40 מ"ר 
+ מרפסת 20 מ' מתאים 

גם לטאבו משותף 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)01-01(_____________________________________________

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

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

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

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

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

חצר 70 מ"ר 1,450,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
דירת נכה 3 ח' + חצר 50 

מטר בטאבו + אופצייה 
ל- 2 ח' + חניה + מעלית 

1,590,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)01-01(_____________________________________________

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

א.הרחבה 1,840,000 ש"ח 
_____________________________________________)01-01("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

2,580,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-5791514

 ברבי יהושע דופלקס 
120 מ"ר, שמור, ק"ב, 
אופציה )שכנים בונים( 
1,850,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)01-01(הנדל"ן 050-4177419

 ברחוב רבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חדרים + יחי' 
מושכרת ב- 2,500 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה' דופלקס, ק"א וק"ב, 

120 מ"ר, מחולקת ל- 2 
דירות, דירה בקומה, 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר 

בכל הקומה + מרפסת 
סוכה, חזית, משופצות 

מהיסוד, מרוהטות, 
מושכרות, תשואה גבוהה 

2,050,000 ש"ח גמיש 
)מתאים להשקעה/או 

טאבו משותף(, הקודם 
זוכה סלומון נכסים 

_____________________________________________)01-01(והשקעות 054-4290600

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

בקלות 1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס 
5 חד' + יחידת דיור מושכרת, 
160 מ"ר, חדשה, מושקעת, 

ק"ג, חזית, נוף פתוח, א. 
להרחבה כולל היתרים 

2,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג דופלקס 
200 מ"ר, ק"ב אחרונה, 6 

דיירים, משופצת, מושקעת, 
מרפסת גדולה בגג 3,000,000 

_____________________________________________)01-01(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים משופצת כחדשה, 2 
שירותים ומקלחות, ק1' + 

מרפסת שמש!! 130 מ"ר "לב 
_____________________________________________)01-01(הנדל"ן" 03-5757829

 בלנדא 5 ח', ק"ג, עורף + 
מעלית, מחולקת 2,400,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)01-01(_____________________________________________

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

מעלית, חזית 3,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)01-01("אפיק - נכסים" 03-5791514

 מציאה בבניה בכהמן 
5 חד', ק"א + מרפסת 

50 מ"ר 2,250,000 גמיש 
תיווך הנדל"ן

050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בריינס! 5 חדרים 
חדשה מקבלן, 120 מ"ר, רק 
2,000,000 ש"ח לחטוף!!! 

_____________________________________________)01-01(הראשון בתיווך 054-3050561

 הזדמנות שלא תחזור! 
איזור עזרא 5 חדרים, 135 מ"ר, 

רק 1,900,000 ש"ח כניסה 
36 חודש הראשון בתיווך 

054-3050561)01-01(_____________________________________________

 מציאה במנחם בגין 5 
חדרים, כ- 95 מ"ר, משופצת, 

קומת קרקע, 1,450,000 
_____________________________________________)01-01(פנחס נכסים 055-6789653

 בלעדי במינץ 5 חדרים, 
120 מ"ר נטו, ק"ב, חזית, 

3 כ"א, מושקעת ברמה 
גבוהה, סוכה + חניה + 
מחסן 2,290,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)01-01(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה באביעד, 
5 חדרים, כ- 110 

מ"ר, ק"ק, כ.פרטית, 
משופצת + חצר + סוכה 

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)01-01(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-01(א. פנחסי 03-5799308

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)01-01(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)01-01(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

053-3128884)01-01(_____________________________________________

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

053-3128884 03-5791514)01-01(_____________________________________________

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

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)01-01(054-4980159 דורון

 בשיכון ה' 4 חד' 
חדשה, ק"א, כ- 95 מ"ר, 

מ.ש/סוכה + ח.בטאבו 
+ 10, מחסן 2,160,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)01-01(_____________________________________________

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

אוויר, קומה ג', א.לבניה 
בג.בטון 75 מ' )ש.בנו( 

1,290,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)01-01(לדיור" 052-5222690

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

1,590,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)01-01(_____________________________________________

 ברמת אהרן 4 חד' 
+ מעלית + 4 יחידות 
דיור מושכרות, חזית 

3,400,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)01-01(הנדל"ן 050-4177419

 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. 
_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 באזור רח' הרצוג בבניין 
חדיש 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב + 

מעלית + חניה 2,130,000 
_____________________________________________)01-01(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך הנביאם 4 
חד', ק"ד + אופציה בגג בטון, 
חזית, חניה, משופצת מהיסוד 

1,900,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 באזור רמב"ם בבניין חדש 
4 חד', 90 מ"ר + גינה 116 
מ"ר + אופציה 100 מ"ר א. 

_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 במצליח 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, משופצת, 

סוכה *יח"ד מושכרת 
2,090,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)01-01(_____________________________________________

 בדניאל 110 מ"ר + 
אופציה ממשית בגג, 2 

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

050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

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

050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

משופצת + אופציות 
1,620,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)01-01(בועז 050-4156080

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

1,800,000 גמיש! 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)01-01(_____________________________________________



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

ד’ טבת - ו’ טבת תשע”ט  01/01-03/01/2020

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)51-51(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
דירת גן 4 חד', 126 מ"ר + 

40 מ"ר, מ.סוכה + גינה 100 
מ"ר טאבו, בניין 4 דיירים בלבד 

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

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

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

053-3147717 04-6716666)01-01(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)01-01(_____________________________________________

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

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

053-3147717)01-01(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)01-01(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)01-01(_____________________________________________

 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)01-01(_____________________________________________

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)01-01(_____________________________________________

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

1,320,000 מציאה 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

פנטהאוזים ודירות גן

חשמונאים

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

+5 חדרים

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

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

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

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

4-4.5 חדרים
 בשיכון ד', בבן אליעזר, 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ג, נוף, 
מושכרת, מחיר 800,000 

ש"ח גמיש 053-3147717 
04-6716666)51-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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)51-51(_____________________________________________

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

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

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

 בנוף פוריה חדשה מקבלן 
קו א' 3 חד', 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופ' מיידית לחדר, 
נוף 850,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)01-01(_____________________________________________

 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)01-01(_____________________________________________

 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)01-01(_____________________________________________

 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 

קוטגים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים  ברחוב דניאל 10, קומה 
1.5, 2.5 חדרים, משופצת 
כחדשה, מדהימה ביופיה, 
אישור לתוספת בנייה של 
20 מ"ר )כולל סוכה, סיכוי 
למעלית( מחיר 1,550,000 

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

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

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

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

 ברחוב נחמיה בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 55 

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

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

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

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

מאד + 2 מרפסות + חצר 
גדולה, לרציניים בלבד! 

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

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

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

קריית אתא
+5 חדרים

 אליהו הנביא 5 חדרים 
מושקעת ומשודרגת פלוס 
מרפסת 125 מטר בנוי רק 

1,270,000 ש"ח א. בית 
_____________________________________________)01-01(הנדל"ן 052-8960632

 מצויינת להשקעה/
חלוקה!!! רחוב זבולון קומה 1 

דירת 6 חדרים 130 מטר בנוי 
מיקום מצויין!!! רק 890,000 

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)01-01(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 רחוב הלל קומה 3 דירת 
4 חדרים משופצת 100 מטר 
פלוס מרפסת רק 895,000 

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)01-01(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה!!! 
רחוב המכבים קומה 2 שלושה 

חדרים 60 מטר בנוי רק 
495,000 ש"ח א. בית הנדל"ן

052-8960632)01-01(_____________________________________________

רחובות

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

_____________________________________________)52-03ל(050-6793680

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

 דירת 3 חדרים ברח' 
הזמיר, פונה לשמעיה, מרווחת 

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

בני ברק 

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

בטון )יציאה מחדר 
מדרגות( 052-2452820 

_____________________________________________)01-01("מקסימום נדל"ן"

 באזור אדמור מגור! 
3 מושקעת, 65 מ"ר, ק"ה 
+ מעלית 1,550,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)01-01(_____________________________________________

 א.דב הוז 3 חד', כ- 81 
מ"ר, קומה א', מ.מהיסוד, 
א.להרחבה 12 מ', סוכה, 

א.למעלית, חניה 1,430,000 
גמיש "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)01-01(_____________________________________________

 בכהנמן בבניה 3 חד', 
ק"ב, 72 מ"ר, חזית, 

1,530,000, פנטהאוז 
100 מ"ר + גג מוצמד 

בנוי 12 מ"ר, 2,135,000 
קבלן אמין תיווך הנדל"ן 

050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בחידא 68 מ"ר, 3 
חד', חזית + חתימות 
שכנים )רעפים(, ק"ג 

1,600,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! במוהליבר 3 חד', 
65 מ"ר + היתר בניה 40 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א 1,620,000 ש"ח 

_____________________________________________)01-01(א. פנחסי 03-5799308

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

חזית, שמורה 1,780,000 ש"ח 
_____________________________________________)01-01(א. פנחסי 03-5799308

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

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

050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

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

050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

1,300,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

1,350,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

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

_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

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

משופצת 1,420,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)01-01(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)01-01(_____________________________________________

 במצליח בלעדי 
3 חד' ק"א עורפית 

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

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)01-01(_____________________________________________

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

נדל"ן בועז
050-4156080)01-01(_____________________________________________

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

1,300,000 מיידי! אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם 3.5 חדרים, קומה 2 

ואחרונה, גג בטון, 3 כיווני אוויר 
1,400,000 סופי פנחס נכסים 

055-6789653)01-01(_____________________________________________

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

055-6789653)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בהרצוג קרוב 
לחברון 3.5 חדרים, 75 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 3 
כ"א, חזית + סוכה בסלון 

1,520,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)01-01(_____________________________________________

 דוד המלך, 2.5 חד', קו1', 
חצר לסוכה תיווך "מאגדים" 

_____________________________________________)01-01(משה דסקל 050-5926021

 במרכז העיר, ניתנת 
לפיצול הן כדירת מגורים 

והן לעסקים, קומת 
כניסה מעל החניות

_____________________________________________)01-04א(050-5383677

 בלעדי מציאה ברב 
קוק קרוב לר' יוסי, 2.5 

חדרים + הול גדול, 
70 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

054-4290600)01-01(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בסמטת 
רחל כ- 70 מ"ר, 2.5 

חדרים, חזית + מרפסות, 
מסודרת, ק"ג ואחרונה 
)גג רעפים( 1,390,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)01-01(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! באזור העיריה 
2.5 חד' + מרפסת, 73 מ"ר, 

ק"ג, א. בגג + היתרים, ניתנת 
לחלוקה, נוף פתוח 1,550,000 

_____________________________________________)01-01(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

ניתנת לפיצול 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)01-01(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור השלושה 
2.5 ח', חזית, מרווחת + 

אופצייה קיימת לעוד 16 מטר 
1,630,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)01-01(_____________________________________________

 בלעדי 2.5 ח', 65 מ"ר 
בפ"כ במתחרדים קומה ב' 
מסודרת 1,265,000 תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב 054-5500263

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

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

050-4999465)01-01(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

 בביאליק דופלקס גג 5 
חד' + חניה, קו1' "מאגדים" 

_____________________________________________)01-01(משה דסקל 050-5926021

דופלקסים

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

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

4-4.5 חדרים

 בשיכון א' נכס מחולק 
להשקעה, תשואה גבוהה 

690,000 ש"ח 050-2442446 
_____________________________________________)RE/MAX)01-01 עינב 

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

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

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

וילות ובתים
 בשיכון ג' קרוב לחרדים 

בית פרטי, 4 חדרים, 130 
מטר על חצי דונם, גישה נוחה 

 050-2442446 1,380,000
_____________________________________________)RE/MAX)01-01 עינב 

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

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

RE/MAX 050-2442446)01-01(_____________________________________________

 בקרית שמואל ברוריה 
דירת 3 חדרים, 80 מטר, בניין 

בוטיק, אזור 680,000 ש"ח 
כניסה מיידית 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)01-01 עינב

 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 

_____________________________________________)01-01(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 
_____________________________________________)01-01(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 6 חד' מהקבלן 
+ מרפסות + גינה + מחסן + 
2 חניות, פינתי, ללא מדרגות, 
נוף! מיידי! 2,900,000 ש"ח! 
_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

_____________________________________________)01-04ל(052-7631104

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

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

_____________________________________________)01-01(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)01-01(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)01-01(הכוכבים: 02-5713375

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

050-8090136)01-01(_____________________________________________

 בבן יהודה, דירה ענקית, 
6 חדרים ומיוחדת + 79 גג, 
לא מפותח, ניתנת לחלוקה 

2,400,000 ש"ח
050-3528252)01-01(_____________________________________________

 ברב קוק היוקרתי 
והמתחרד דירת גג 5 ח' עם 

שתי כניסות נפרדות, קומה 4 
2,850,000 ש"ח בלבד

050-4811122)01-01(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)01-01(03-9213170 לא בשבת

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

1,650,000 ש"ח
050-4811122)01-01(_____________________________________________

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

ושקטה, מושקעת
050-8090138)01-01(_____________________________________________

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

050-8090134)01-01(_____________________________________________

 בהזדמנות בהדר גנים 
3 חדרים + מעלית, חנייה 

_____________________________________________)01-01(ומרפסת שמש 050-3528252

 ביוספטל 3 ח' פלוס 
אופציה להרחבה ובניה על הגג 

רק 1,050,000 ש'
050-4811122)01-01(_____________________________________________

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת, מרווחת, עורפית 

_____________________________________________)01-01(ושקטה 050-8090136

 בבילו המבוקש 3 ח' 
ענקית מעל 100 מ"ר 

עם מעלית בהזדמנות רק 
1,390,000 ש"ח מיידית! 

050-4811122)01-01(_____________________________________________

 מעולה להשקעה או 
לשותפים, 3 חד', 75 מ"ר, 
ק"3 1,120,000 תיווך יוחנן 

051-2454512)01-01(_____________________________________________

 להשכרה בדון יוסף דירה 
לזוג, מרוהט קומפלט, הכל 

מפואר וחדש מהנילון, קומה 2 
052-7662451)01-01(_____________________________________________
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

ד’ טבת - ו’ טבת תשע”ט  01/01-03/01/2020

אבידות

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

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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

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

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

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

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

צילום

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

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

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

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

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-01/20(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)44-03א(050-4110855

רפדים
 ריפוד כסאות וספות, 

*תיקונים רהיטים, פוליטורה, 
ציפיות, מזרונים רגיל ונגד 

רטיבות ריפוד מושב כסא 60 
_____________________________________________)44-51ל(ש"ח 052-4227714

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

 "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
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-52ל(08-6601778

 דירת נופש בת 4 חד' 
בצפת לשבתות ולשאר ימי 

_____________________________________________)45-51א(השבוע 050-6770150

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

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

 מבצעים ב"אחוזת רימון", 
בלב העתיקה, סוויטות 

מפוארות ומאובזרות + נוף, 
למשפחות וזוגות, גישה נוחה 

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

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

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

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

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

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

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

_____________________________________________)52-03ש(052-7153475

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)49-52א(052-2840299

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-06/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מכירת רכבים

 מבצע חורף בהשכרת 
רכב החל מ- 2,000 ש"ח 
לחודש ללא הגבלת ק"מ 

כולל מע"מ
_____________________________________________)49-08א(050-6666599

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

וכל הגילים. יוסף בן - 
_____________________________________________)49-24ש(שמואל. 058-4-555700.

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)49-52ל(053-4307097

 נמצא בבני ברק עט עם 
_____________________________________________)49-50ח(השם "ליפשיץ" 03-6161892

 נמצא שעון של אישה 
באזור נחום - אלישע, המאבד 

יכול לקבלו ע"פ סימנים
_____________________________________________)49-52ש(054-6337121

קרייזלר

 קוטג' חלומי עד 20 
מיטות, יח"ד הורים בכל חדר 
+ בריכה ענקית ומחוממת, 

2,000 ש"ח לשבת
_____________________________________________)50-01א(050-4111196

טויוטה

 קרייזלר 2012 במצב 
מצוין, 7 מושבים, 126,000 

ק"מ, 53,000 ש"ח
050-712-0460)50-01(_____________________________________________

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

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

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(053-3114493

 sd נמצא כרטיס מיקרו 
בגן וורשא ראב"ד בחודש אלול 

050-4145790)50-50(_____________________________________________

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 I25 להשכרה יונדאי 
חדשה 2018, 3,200 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ל(חודשי 054-8597010

 מיצובישי גרנדיס 2009, 
יד שלישית, 150,000 ק"מ, 

רכב 7 מקומות, 35,000 ש"ח 
054-5908240)01-01(_____________________________________________

 ניסאן אקסטרייל 2016, 
דיזל, רכב 7 מקומות, חסכוני 

054-5908240)01-01(_____________________________________________

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

054-5908240)01-01(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" מחפשים 
שידוך עבור בחורים, גילאי 

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

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

כובע רוטש בכובע מונזינו 
ליבורנו נא ליצור קשר במספר 

_____________________________________________)51-52ח(052-7699995

 נמצא רב קו ע"ש דבורה 
מרים וידר ברחוב השומר 

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

 אבדה שקית עם תפילין 
ומכנסיים על שם נתנאל חיים 

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

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

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

יונדאי

מרצדס

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, 1,300, אוטומטית, 

שניה, פרטית, מיטלאית
055-6883937)01-01(_____________________________________________

,I-30 למכירה יונדאי 
2014, ראשונה, 39,000 ש"ח 

055-9588763)01-01(_____________________________________________

 מרצדס ויטו 2009 יד 
שניה רק 64,600 ק"מ,

9 מקומות, הזמנה מיוחדת, 
_____________________________________________)52-03ל(כחדשה 054-9871825

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

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

 הוחלפה חליפה קצרה 
דוגמה פסים בפרשת וישלח 

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

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

_____________________________________________)52-01ח(058-3299505

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 רוכש תמונות רבנים 
ישנות, קלפים, אלבומי 

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(בעבר 054-2509001

 דרוש ארון 2 דלתות במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב לפרטים 054-8419165

 לבחורי ישיבה דרושה 
למסירה מכונת כביסה במצב 

תקין באזור המרכז לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(054-8540576

 למסירה ארון 6 דלתות 6 
קומות מעץ משובח עבודת 

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

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

 קונה מכתב של הרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר באלף 

_____________________________________________)51-52ח(שקל 050-4158682

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור אפיה עם 
כריים גז 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 למכירה מכונת כביסה בת 
3.5 שנה 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

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 
_____________________________________________)01-04ל(ומטופח 053-3123058

 לזוגות ומשפחות בין 
בתי הכנסת בלב העתיקה 

צימרים מאובזרים וממוזגים 
050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

 "אחוזת אדל", צימרים 
ובתי הארחה בעיר העתיקה, 
מטופח, נקי ומסודר, מחירים 

_____________________________________________)01-02ל(נוחים 053-3123058

 למכירה בהזדמנות טיוטה 
פרמיוס 2010, 1,800 סמ"ק, 
_____________________________________________)01-01(25,500 ש"ח 055-6775411

 טיוטה פריוס פלוס, 7 
מקומות, שנת 2015, יד שניה, 

_____________________________________________)01-01א(85 ק"מ 054-5908240

סוזוקי
 למכירה בלנו 2002 מנוע 

מיבוא מכני מעולה 3,300 
_____________________________________________)01-01(ש"ח 055-6883937

 מזוודה קשיחה 
וקומפקטית הכוללת בתוכה 

את כל הנדרש לחתונה, 
במעמד השאלה יש להשאיר 
צק פקדון. משפחת בן מאיר 

050-4173113
050-2372667)01-04(_____________________________________________

גמחים

הנהלת חשבונות
 משרד לשרותי הנה"ח, 

מאזנים, יעוץ מס, 
ליחידים, חברות ועמותות 

_____________________________________________)01-02ל(053-4101298

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

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

 נמצא רב קו ע"ש רעיה 
מלכה ושעון באוטובוס 

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

 עבור משפחת אברך 
דרושה מכונת תפירה במצב 

_____________________________________________)01-02ח(מצוין 053-3142444

 דרוש מכשיר הליכה עבור 
ילד עם צרכים מיוחדים

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 דרושה בתרומה מכונת 
גילוח במצב מצוין בירושלים 

_____________________________________________)01-02ח(050-4160457

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 רדיאטור חדש )פעמיים 
בשימוש( 13 צלעות 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3187278

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 052-3463482

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7171228

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)01-02ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
גאנקי' דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6850138

 מחשב נייח במצב טוב 
_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 058-3228417

 תנור אפיה עם כיריים 
_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 050-6245339

 מנורת הפלא לטיפול 
בכאבים 400 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

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

_____________________________________________)01-02ח(בת ים

 נגן פלטניום + כחדש 
משחקים העתקה תמונות 

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

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

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

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

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

_____________________________________________)01-02ח(גמיש 052-7118281

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

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

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

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

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תינוקות

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

 סלון לשולחן + 6 כסאות 
מרופדים )גם בגב( להתקשר 

אחרי השעה 15:00 1,600 
_____________________________________________)47-50ח(ש"ח 052-8383354

 2 ארונות חדשים מסנדויץ 
ומיטה משולשת יד שניה 

_____________________________________________)47-50ח(052-4227714

 סלון מעור אטלקי חדש, 
שנה בשימוש, 2/3, צבע 

שחור, בהזדמנות 2,500 ש"ח 
להתקשר אחרי השעה 15:00 

_____________________________________________)47-50ח(052-8383354

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 מיטה צבע ונגה ומזרון 
300 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(052-5454553

 מיטת נוער יחיד עץ 
בוק חזק מאוד מזרון עמינח 

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

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

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

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

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

 רמקול קריוקי + 2 
מיקרופונים רק ב- 75

_____________________________________________)50-51ח(03-5793668

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

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7171288

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

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

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

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

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בי"ם 052-7640482

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
78*70*111 ניתן לפתיחה 

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

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון מעץ 
טבעי ומסיבי 70*140 ו-95*95 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 399 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 599 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 מדפסת + פקס + סורק 
+ דיו בהזדמנות!!! רק 130 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3346080

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7166106

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
בידר 2 עוצמות + מפזר חום 

_____________________________________________)50-51ח(בב"ב 150 ש"ח 054-8476805

 טוסטר אובן גדול 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-7134699

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל כחדש נקנה 
לפני 3 חודשים 220 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 מדפסת + סורק + פקס 
hp1536 תקינה 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מקרר לבן גנרל אלקטריק 
מצב טוב 500 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(052-7649441

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)50-51ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! פ"ת 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה רדיאטור 8 צלעות 
כחדש! בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6326190

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 להשכרת מכשיר ביקיור 
לייזר נגד כאבים המקורי ב- 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 052-4458394

 מייבש כביסה גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)51-52ח(052-7180828

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)51-52ח(052-7180828

 למכירה תמי 4 במצב 
_____________________________________________)51-52ח(חדש 300 שקל 054-6463465

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7110779

 מבערים וחצובות ברלס 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 052-7110779

 למכירה מצלמת 
CANON IXUS כולל 

בטריה נטענת רק ב- 250 
ש"ח גמיש לפרטים

_____________________________________________)51-52ח(055-6703524

 למכירה! מדפסת 
משולבת מקצועית של 

EPSON חדשה באריזה 500 
_____________________________________________)51-52ח(054-8477451

 נגן מצלמה במצב מצוין 
_____________________________________________)51-52ח(130 ש' גמיש 03-5793185

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)51-52ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 רדיאטור מצב מצוין 14 
צלעות 220 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(053-3187278

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)51-52ח(050-3337530

 רדיו טנזיסטור שמור במצב 
_____________________________________________)51-52ח(מצוין 60 ש"ח 050-4087927

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת קפה 
דלונגי רק 200 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-8774181

 רדיו דיסק לרכב מזדה 
323 200 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)51-52ח(ירושלים

 מכונת תפירה תעשייתית 
דרושה תיקון 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 054-8442781

 נגן קלוקבוקס כמעט חדש 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח בב"ב 077-6182023

 מערכת סטריאו מיידי רדיו 
טייפ ודיסקים אקאיי כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 050-6326190

 דיסק קשוח + ווינדוס 10 
למחשב נייד או נייח 75 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
חדש באריזה 350 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 כיריים חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

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

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

 שולחן כתיבה פינתי + 
כוורת צבע שמנת ואפור 500 

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

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

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 מיטה וחצי צבע ונגה 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 03-5793398

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מיטת נוער יחיד צבע לבן 
_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח 052-7191512

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכיה 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-9089110

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-5705546

 עגלת אמבטיה + טיולון 
אינפנט 400 ש"ח צבע שחור 

גינס + ידיות עור )בב"ב(
_____________________________________________)51-52ח(054-8442781

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

_____________________________________________)51-52ח(054-7921893

 מיטת תינוק בירושלים 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח טל': 054-8423405

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 נברשת עתיקה עשוייה 
מחרסינה + נחושת 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 מדיח כלים מילר במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב 500 ש"ח 050-4141142

 תנור עם גז 4 להבות מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 350 ש"ח 052-7110675

 מזגן 3/4 גוניור אלקטרה 
_____________________________________________)50-51ח(500 שקל 050-4128920

 מסך דק שולחני 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)50-51ח(שקל ב"ב 050-4128920

 מנורת תקרה עם רמקול 
מובנה ושלט חדש באריזה 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 058-3257019

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
חימום קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תנור אפיה + 4 להבות 
גז תוצרת BEKO )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

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

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

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

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

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

 6 כיסאות מהודרים לסלון 
500 ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

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

 ספת סלון מהודרת שמנת 
פינתית נפתחת 500 ש"ח

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

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

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

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

 שולחן כתיבה פינתי + 
כוורת צבע שמנת ואפור 500 

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

  למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

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

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

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

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

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

 עמודון של כתר 5 מדפים 
_____________________________________________)50-51ח(180 054-3584040

 כוננית לחדר שינה 3 
מגירות אפוקסו שמנת 350 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 שולחן נמוך עגול זכוכית 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
70*2.40 מעץ 280 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 5 כיסאות במחיר של 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מציאה עגלה טיולון חדשה 
של חברת joce ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח()ירושלים( 055-6743613

 מיטת תינוק בירושלים 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח טל': 054-8423405

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

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

_____________________________________________)52-01ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

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

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

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

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

 למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

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

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

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

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

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

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7921893

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 054-8464909

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

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

_____________________________________________)52-01ח(054-8491154

 בהזדמנות נדנדה לתינוק 
+ מנגינות רק 95 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

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

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

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

 משאבה חשמלית 
חברת אמדה + מדלה + סינר 

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

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

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

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

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 

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

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

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

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

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

 אמבטיה לעגלת בייבי 
ג'וגר + מתאמים + רשת נגד 

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

 סלקל Joie עם בסיס 
לרכב מתחבר גם לעגלת 

ב.ג'וגר 350 ש"ח טל':
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

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

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

נופש נשים
שי לכל

משתתפת

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

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

סדנת עוגותהרבנית מלכה טבק
עם בר דהן

הקרנת סרטים
יזהר יפה רז

רזים בריאים ושבעים

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

אוצרות חיים מזמינים אותך בס"ד

850
ש"ח בלבד

לאשה ל3 ימים
אפשרות להסעה

* פנסיון מלא

*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מקרר שארפ לבן מחיר 
250 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)52-01ח(052-7131071

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

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

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

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

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

 מחשב לחלקים חברת 
פוגי + מטען 50 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

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

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)52-01ח(054-8431644

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

_____________________________________________)52-01ח(ירושלים

 מיקרוגל טורבו משולב 
גריל 34 ליטר 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

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

_____________________________________________)52-01ח(052-7657672

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצוין בהזדמנות 500 

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

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

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

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

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימשו מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

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

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

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(054-3558949

 מסך דק 23 איכותי במצב 
מצויין 250 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-3558949

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 32GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בירושלים 055-9765406

 להשכרת ביקיור לייזר 
נגד כאבים לנסיון לפני קנייה 

ב- 90 ש"ח לשבוע
_____________________________________________)52-01ח(052-4458394

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

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)01-02ח(130 ש"ח 054-5656194

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 052-7126106

 מזנון נוי לבן 250 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 050-6245339

 מזנון + ספריה 400 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 150 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום 
עתיקים 50 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 052-3463482

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 9 מגירות 499 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6907470

 בהזדמנות מזנון מעץ 
מלא במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-5531520

 שולחן לסלון מעץ מלא 
במצב טוב!! 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-5531520

 מציאה! שולחן לסופר 
סת"ם במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-4425688

 ויטרינה קטנה לתלייה 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-9089110

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 052-2437292

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
ביופיו 78*70*111 תוספת של 

30 ס"מ מכל צד )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

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

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכייה 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8487627

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)52-01ח(052-4256515

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 פמוטים מקריסטל 45 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 כיסא מנהלים 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 כוננית ושידות לבנות 250 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

 6 כיסאות עץ לפינת אוכל 
מצב חדש 150 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)52-01ח(050-2344305

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(כ"א 054-7216671

 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

 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

 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

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(050-6850138
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

כללי

 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)46-46ל(058-7754554

 קליקס ענק בקופסה, 
400 חלקים, המקורי! 80 

ש"ח בלבד
_____________________________________________)49-4/20ש(054-8527470

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)49-49ל(058-7754554

 נגן די גיי' מן בצבע ורוד 
ברונזה + מגן )שקוף( במצב 

מעולה 150 ש"ח ירושלים
_____________________________________________)50-51ח(02-6524921 052-7165780

 נגן )בוקו( רק ב- 130 
_____________________________________________)50-51ח(03-5793668 

 קולנועית!!! זוגית, 
כחדשה + כיסוי לגשם 
+ סלסלה למוצרים + 

מטען, לרציניים!!!
_____________________________________________)50-01א(052-2786557

 מחליק שיער מעולה!!! 
של חברת remington חדש 
באריזה!!! נקנה ב- 400 ש"ח 
נמכר ב- 200 ש"ח, בבני ברק 

_____________________________________________)50-03ח(052-7335357

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 סוללה מקורית לפלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(C2 ב- 40 ש"ח 054-8474176

C2  כשר רמי לוי ופלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-8474176

 אפטק חדש תומך כל 
החברות + אחריות לשנה 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7167777

 כרטיס sd 32 ג'יגה עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3263264

 דיסק קשיח 1000 ג'יגה 
העברה מהירה 3.0 במצב 

_____________________________________________)51-52ח(חדש 220 ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(053-3161169

 כרטיס זיכרון 512 ג'יגה 
סמסונג מקורי חדש בקופסא 

_____________________________________________)51-52ח(290 ש"ח 053-3161169

 שעון חכם חדש 50 ש"ח 
מתחבר לאפליקציה

_____________________________________________)51-52ח(054-8474176

 סוללה מקורית של C2 ב- 
_____________________________________________)51-52ח(40 ש"ח 054-8474176

 פיליפס חדש דור 2 + 
אחריות 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7167777

 מכשיר UP TEC כשר 
רק ב- 150 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)51-52ח(055-6703524

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 כיריים 3 להבות חשמלי 
או גז 200 ש"ח בפתח תקוה 

_____________________________________________)51-52ח(052-2786557

 ילקוט קל גב חדש 
במארז: עגלה נשלפת, קלמר 
תואם ובקבוק 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 180 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 Michael Kors שעון 
מקורי, חדש לחלוטין מרמת 

גן/אשדוד 400 ש"ח בלבד!!! 
_____________________________________________)51-52ח(054-4980062

 למכירה פקס + מזוודה + 
שואב אבק + שטיח בינוני כל 

_____________________________________________)51-52ח(דבר 70 ש"ח 054-5656194

 מציאה! זיכוי של 450 ש' 
ברויאל ר"ע ב- 420 ש' טלפון 

_____________________________________________)51-52ח(054-8460234

 חנוכית קנים יוקרתית 
חדשה לגמרי באריזה 80 ש"ח 
בלבד! 052-7596096 להשאיר 

_____________________________________________)51-52ח(הודעה

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 11 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-7110779

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 
כחול חדש מבצע 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(הקודם זוכה 052-7110779

 נעלי אלדו מידה 42 
ספורט בצבע כחול במקום 

400 ש"ח רק 200 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(לפרטים 055-6703524

 למכירה 2 אקוריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)51-52ח(050-3337530

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5385013

 סימילאק למהדרין שלב 2 
900 גרם ב- 60 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 נוטרילון חלב נוכרי 400 
גרם חברת טבע ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 טרמפיסט לעגלת יויו 
כחדש ממש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7147279

 SPORTLINE טיולון 
חזקה וחדשה בהזדמנות 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 052-7134699

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 למכירה הזדמנות כיסוי 
חדש לעגלת YOYO בצבע 

ירוק מהמם ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7696565

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)50-51ח(רק 95 ש"ח 050-9089110

 מיטת תינוק של שילב 
צבע שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(03-5793398 052-5454553

 שידת החתלה שילב צבע 
שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-5454553

 עגלת ביבי גוגר' צבע 
שחור כמעט לא הייתה 

בשימוש 500 ש"ח הקודם 
_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 058-3232026

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-5967114

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מזרון עבה למיטת תינוק 
150 ש"ח במצב מצוין )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 שטיח לחדר ילדים דמויות 
דיסני חסין אש 70 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 לול מתקפל מעץ עם מזרן 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח 050-6907470

 פלאפון C2 כשר עם 
סוללה מקורית 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8474176

 נוקיה C2 תומך רמי לוי, 
פלאפון, כשר 80 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

C2  מחודש תומך פלאפון 
רמי לוי וגולן 170 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 גלקסי A10 חדש 
בקופסא 450 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3316625

 מגבעת רקורדו חדשה 
לגמרי 100 ש"ח במקום 200 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 03-6199806

 למכירה אופני הרים לנוער 
מידה 24 שילדה אלומיניום 

במצב מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-2819921

 שמלה כחולה מקסי 
להשכרה לאירוע חדשה 

ועדכנית! 400 ש'
_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ב- 200 ש'

_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 שעון יד מכני כמעט חדש 
70 ש"ח בלבד טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 מכשיר הקלטה דיגיטלי 
חדש 110 ש"ח טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 זקט עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 170 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

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

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 054-8431644

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מצנן אוויר 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

 ערכה ללימוד אנגלית 
מ"מהות" בחולון 130 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 052-7112856

 חצאית שחורה מתרחבת 
מ-C.B איכותית מאוד, מידה 

_____________________________________________)52-01ח(L ב- 185 052-7112856

 מציאה! זיכוי של 450 ש' 
ברויאל ר"ע ב- 420 ש' טלפון 

_____________________________________________)52-01ח(054-8460234

 בהזדמנות! גרנטיק 
ב-30% הנחה, סבוגר רק 

ב- 210 ש"ח גליקו 165 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-8439925

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ווים בצורת ריש לתליה 
למדפים מברזל 10 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים לילדים 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח 050-9089110

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)52-01ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים פרנל למיטת 
_____________________________________________)52-01ח(תינוק 35 ש"ח 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)52-01ח(ורטט 130 ש"ח 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

מחיר 400 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

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

_____________________________________________)49-50ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 לול מתקפל מעץ עם מזרן 
_____________________________________________)49-50ח(140 ש"ח 050-6907470

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 054-8476805

 בהזדמנות! עגלת טיולון 
איזי בייבי במצב מצוין 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח + 
אפשרות לאמבטיה חדשה 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 200 052-7102897

 נגן כמעט חדש עם רטט 
קלוקבוקס 120 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(077-6182023

 חצובה למצלמה 200 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 כירים גז 4 להבות על 
שיש + מכסה 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-9089110

 מכנסים שחורות מידה 58 
חדשות עם תוית גזירה רחבה 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח 050-4158480

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-6969961

 למסירה חוברות קטיפה 
_____________________________________________)01-02ח(ישנות וחדשות 055-6681048

 למסירה לחובבי עתיקות 
מכונה לטחינת בשר ידנית 

_____________________________________________)01-02ח(ולפריסת לחם 055-6681048

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח נייד 052-2347292

 מייקאפ חברת רבלון 45 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 050-4191418

 למכירה מספרים זיג זג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5656194

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 בימבה מנגנת 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 עגלת קניות מבד 25 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 מזודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 סטנדר 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 גקטים לילדים 25-40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 150 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מברגה ביתית 12V מצב 
_____________________________________________)01-02ח(מצוין 250 ש"ח 053-3110635

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 נעליים מידה 36 ננעלו 
פעם אחת! 200 ש'

_____________________________________________)01-02ח(054-8409064

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)01-02ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)01-02ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 למכירה אופני הרים 26 
דרוש תיקון קל במחיר מציאה 

של 130 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)01-02ח(054-2819921

 שעון מייקל קורס לגבר 
מקורי חדש לחלוטין 350 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד 054-4980062

 פליימוביל פארק מים 
ענקי חדש 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)01-02ח(054-4980062

 זוג תוכונים + כלוב + 
בית הטלה רק 230 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(058-3202097

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק

 למכירה גיטרה אקוסטית 
חברת אלברטו מציני ב- 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-8413542

 מגה קליקס כחדש ממש! 
200 חלקים 210 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח טל': 052-2727474

 חליפת בגיר 56 280 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מטען למצלמת קנון 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח 058-3233170

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול ורסאצה 110 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 190 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 אופני מירוץ 300 שקל 
אופני ראלי 20 אינץ 50 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני הרים עיר 120 שקל 
אופני עיר ללא הילוכים 40 

_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 80 שקל אופני הילוכים 

גלגל 700 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 054-8423405

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423405

 מעיל נשים חום כהה עם 
פרווה אמיתית מידה M ב- 

500 ש"ח לפרטים
_____________________________________________)52-01ח(052-7663458

 XL מעיל גבר חדש מידה 
_____________________________________________)52-01ח(שחור 300 ש"ח 054-8487627

 מעיל עור 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים טל': 054-8423405
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דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

 קופאים/ות סדרנים/ות 
ועובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה

050-8557084)44-03/20(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל 1. גננת למילוי 

מקום, שכר גבוה. 2. סייעת 
14:30-17:00 תנאים טובים 

_____________________________________________)50-01ש(052-7177524

 אנשים/נשים חרדים 
לעבודה מהבית ללא צורך 
באחזקת מחשב/אינטרנט 

_____________________________________________)51-02ל(053-3163814

 דרושה מטפלת 
אחראית כיתה, משרה 

מלאה, שכר גבוה, 
_____________________________________________)51-2ש(לפרטים: 054-5841018

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 דרושה עובדת תעסוקה 
לבית אבות ברמה"ש, תנאים 

מעולים 058-3213137
_____________________________________________)51-02ל(050-5200901

 סייעות למעון ילדים 
בפ"ת תנאים טובים 

_____________________________________________)51-02/20(וגמישים 050-7619964

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 עוזר אישי/מזכיר/נהג עם 
נסיון והמלצות רבות

_____________________________________________)48-49ח(053-4619640

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)48-49ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 קלדן מהיר ודייקן באזור 
רמות ירושלים לעבודה כשכיר 
 077-2008377 058-3202559

sabah@okmail.co.il)48-51ח(_____________________________________________

 נשוי אחראי וזריז מעונין 
בעבודה כשכיר עם שכר נאה 

_____________________________________________)49-50ח(052-7118857

 איש מכירות מנוסה 
מחפש עבודה פרונטלית 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים 050-8580150

 מעוניינת לעבוד במספרה 
לפאות, נסיון של מעל 20 שנה 

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 052-4458284 אילנה

 אברך מעוניין לעבוד כשכיר 
_____________________________________________)51-52ח(בבית שמש 058-3242757

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)51-52ח(054-8421756

 נהג משלוחן לירקות בב"ב, 
רשיון ב', משרה מלאה + 

עבודה פיזית 050-4168864 
_____________________________________________)50-01ש(להתקשר מ- 7:00 בערב 

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות 

_____________________________________________)50-1/20ש(054-9770395

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)51-2ש(054-4499177

 דרוש עובד נמרץ ומסור 
לעבודה במחסן, ק. אריה פ"ת 

_____________________________________________)52-01א(קרוב לב"ב 050-5384330

 דרוש עוזר למנהל אירועים 
ש.ע. 17:00-24:00 פרטים 

_____________________________________________)52-1ל(נוספים: 050-5491222

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה 

_____________________________________________)52-01ל(לפרטים: 052-7603242

 דרוש נהג משאית, רשיון ג' 
_____________________________________________)52-01ל(בבני ברק 03-5709972

 למעון איכותי עם אווירה 
חמה דרושות: ממטפלת 

לתינוקיה, שכר החל מ- 38 
ש"ח *צהרונית החל מ- 48 

ש"ח 052-7643131
052-7130006)52-01(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני 
ברק, מזכירה, ידע בהנהלת 

חשבונות, למילוי מקום, 
10:00-16:30 קו"ח

03-570-6330
shpila@netvision.net.il)52-01(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי ילדים בבני ברק, 
_____________________________________________)52-03(תנאים טובים 054-2226243

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)52-03(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושים מתאמי פגישות, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)52-01א(054-6659070

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)52-3/20ש(052-8750036

 דרושה עוזרת לעבודות 
בית קלות בב"ב
_____________________________________________)52-01א(054-6904816

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

לרשת ארצית העוסקת בפעילות עם פעוטות וילדים בעלי צרכים מיוחדים

* תנאים מצויינים למתאימים/ות

שליחת קו"ח יש לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

דרוש /ה
מנהל/ת גיוס משאבים

התפקיד כולל:
 גיוס משאבים ותרומות: קשר עם תורמים, קרנות, וחברות פרטיות, יצירת קשרים ושת"פ.

 עבודה במשרה מלאה.

דרישות התפקיד:
 יכולת מוכחת בגיוס משאבים- חובה  אנגלית ברמה מעולה- חובה.

 מיומנויות תקשורת טובות  אסרטיביות   יכולת ליצירת קשרים  כושר שכנוע

30105_drushim_90x140_A.indd   1 24/07/2019   21:10

לפרטים 054-8466536
בשעות הבוקר והערב

nechamim@orchot.org.il

לביה"ס חנ"מ גבעולים אלעד
דרושות סייעות

•שעות עבודה בבוקר + צהריים 
)פעמיים בשבוע(

•סביבת עבודה נעימה ומשפחתית

התפקיד כולל מענה טלפוני ותיאום פגישות
תנאי עבודה מעולים ושכר גבוה!

דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ברמה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

תודעת שירות ברמה גבוהה
אכפתיות, אסרטיביות ונכונות לעבודה מאתגרת

שלחו עכשיו קו"ח!
eden@eitam-finance.com | 052-8865774

סוכנות לביטוח בצמיחה בת"א מזמינה אתכם להצטרף אלינו
כנציגי מכירות

לעבודה באווירה משפחתית, נעימה וחמה

בואו 
להרוויח 
כסף!

 דרושה מדריכת לילה 
בגילאי )25-40( לצעירות 

מתמודדות תמורת מגורים 
בחצר פרטי + תשלום סמלי 

_____________________________________________)1-4/20ש(בבית שמש 053-4100529

 למרכז יום טיפולי בבני 
ברק דרוש מדריך עבודה 
למשרה מלאה, לפרטים

052-7692161 להתקשר בין 
14-17, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)01-02(הודעה

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 

תנאים מעולים במיוחד + 
_____________________________________________)01-04(בונוסים 052-7144468

 למעון חרדי וגדול במרכז 
פ"ת מנהלת למ"מ, עדיפות 
_____________________________________________)01-02(נסיון קו"ח: 074-745-1127

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכיר לישיבה גבוהה ***מזכיר 

לישיבה חסידית ***מזכיר 
לת"ת ***מזכיר/ה לאולם 
אירועים 9:00-13:00 גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)01-01(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובאלעד: עובד/ת לעבודה 

משרדית קלה בב"ב 
***מזכיר/ה לת"ת באלעד, 
40 ש"ח לשעה גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)01-01(_____________________________________________

 דרושים/ות מהנ"ח 
וחשבי/ות שכר למגוון עצום 
של משרות בכל רחבי הארץ 
גלאט ג'ובס 073-7055666 

www.glatjobs.co.il)01-01(_____________________________________________  דרושים/ות לעבודה 
 QA מהבית: אנשי/ות

לחברת הייטק חרדית 
***טלפנית לקביעת תורים 

ל- 4 שעות ביום ***בודק/ת 
מסמכים ***בעלי מוגבלויות 
כולל בתחום הראיה, לעבודה 
קלה ***שרטט/ת אדריכלות 
***גרפיקאית - תנאים טובים 
***פקיד/ה עם תנאים טובים 
www.glatjobs.co.il גלאט ג'ובס

073-7055666)01-01(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים, 

כנסים, וחתונות. 2-3 שעות 
ביום, לא נדרש ניסיון, שכר 35 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)01-01(_____________________________________________

 לחברה חרדית בתחום 
הבניה בירושלים מזכיר/ה 
לעבודה משרדית והוצאת 

סידורי עבודה, לא נדרש ניסיון, 
8,000 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)01-01(_____________________________________________

 לארגון כשרות גדול סמוך 
לבני ברק מזכיר/ה לעבודה 

מול משגיחי כשרות, לא נדרש 
ניסיון, שעות נוחות, 7,500 

_____________________________________________)01-01(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה/צהרון ניקול 
_____________________________________________)01-02ל1(050-7250631

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרוש/ה אנשי/ות מכירות 

תותחים, מוקד נפרד 
_____________________________________________)1-4ש(072-2230781

 למכבסת שלגית ב"ב 
שליח רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה רכב צמוד 
_____________________________________________)1-2ש(050-8460282

 לגנים בת"א גננת 
משלימה לעבודה קבועה

 mail: 6307420@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 אשת צוות וגננת לגן 
בצפון תל אביב למלאה, שכר 

מעולה, תחבורה נוחה
_____________________________________________)01-04א(052-4797776

ביקוש 
עבודה

 פאנית מנוסה מעונינת 
לעבוד במספרה לפאות באזור 

_____________________________________________)52-01ח(המרכז אילנה 052-4458284

 בחורה אחראית וסבלנית 
מעוניינת לשמור על ילדייך 

_____________________________________________)01-02ח(בשעות הערב 053-3371782

 איש מכירות עם נסיון 
מחפש עבודה במכירות 

פרונטליות בירושלים
_____________________________________________)01-02ח(050-8580150

 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

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 054-6969961

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 בירושלים טל':

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)51-52ח(90 ש"ח 050-4102264

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-8478897 

 סט רמב"ם ישן מצב טוב 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 054-8478897

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד 

צבע מנטה 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40 תחרה מיוחדת 450 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 050-4121013

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין חדשה 

_____________________________________________)51-52ח(380 ש"ח 050-4121013

 שמלה מ- NEXT דמוי 
ג'ינס לאישה מידה 38 חדשה 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 050-4121013

 למכירה שמלת ארועים 
מהממת מידה 38 220 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(נייד: 052-5316312

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-6454788

 מנשא של שלש אופניים 
_____________________________________________)51-52ח(לרכב 150 ש"ח 054-8474176

 מגוון דיסקים וקלטות 
שירים חדשים וארוזים 7 ש"ח 

ליחידה 052-7600336 בבני 
_____________________________________________)51-52ח(ברק

 שמלה כחולה מקסי 
לאירוע חדשה ועדכנית! 400 

_____________________________________________)51-52ח(ש' 054-8409064

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג באריזה ג' 38 ס"מ 
ר' 38 ס"מ נ' 15 ס"מ 120 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 050-4087927

 סיר ארקוסטיל באריזה 4.5 
_____________________________________________)51-52ח(ליטר 80 ש"ח 050-4087927

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה לבן 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 למסירה חוברות זרקור 
משנת תשנ"ב תשנ"ג

_____________________________________________)50-51ח(050-4150581

 2 תוכים תוכונים האכלת 
יד + כלוב ואוכל 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 ארון פלסטיק כתר 2 
דלתות 260 כחדש לפני 
_____________________________________________)50-51ח(חודשיים 054-3584040

 סטנד טלסקופי 
למיקרופון יציב וחזק ב- 80 

ש"ח בלבד בבני ברק
_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
חדש לנערים )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)50-51ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3155415

 דרושים עובדים 
רציניים, לעבודה בחברת 
שיווק )לא טלמרקטינג(, 

אפשרות כהכנסה 
_____________________________________________)01-04א(נוספת 053-3173244



פרווה
המוצרים האהובים בעיצוב ובשם חדש

עד היום        ומהיום תנובה אַלְטֶרְנָטִיב
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