


לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית

ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....



₪

!CERTIFIED-ימי מכירות מטורפים ב
מגוון רכבים מיד ראשונה פרטית באחריות יבואן

ELAS 16-22.2

שברולט אורלנדו 2017

75,900 מ-

מחיר מחירון 103,000 ₪

שברולט טראוורס 2017

134,900 החל מ-

₪

מחיר מחירון 144,400 ₪

שברולט אקווינוקס 2018

1,390 מ-

₪

לחודש ללא מקדמה

CERTIFIED ראשון לציון | נפתלי פלטין 5  | 03-9534533
כל המחירים כוללים מע"מ. מחיר המחירון הוא מחירי הרכבים לפי מחירון "לוי יצחק" לרכבים שברולט אורלנדו 2017 ושברולט טראוורס 2017 מבעלות פרטית ללא שקלול תוספות והפחתות. עסקה לדגם 
שברולט אקווינוקס מחירון משוכלל 130,500 ש"ח. עסקת המימון ל- 60 תשלומים עבור מחיר הרכב ותשלום נדחה בסך 46,675 ש"ח. ריבית של פריים 2.5+. עמלות הקמת ההלוואה כוללות עמלת רישום 
שעבוד 800 ₪, סכומי העסקה עשויים להשתנות עם שינויים בריבית הפריים והמע"מ. בכפוף לאישור ותנאי הגורם המממן )בנק איגוד(. מינימום1 יחידות במלאי. המבצע בתוקף עד ה-22/02/20 או עד גמר 
המלאי, לפי המוקדם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונה להמחשה בלבד.המחירים עשויים להשתנות בהתאם לנתוני הרכבים הספציפיים. כפוף לתנאי התקנון. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל 

.UMI עת. העסקה תתבצע ע"י חברת דן ליס-א-קאר 1988 )טרייד אין( בע"מ מקבוצת



בחולון בת ים י"ח שבט תש"פ 413/2/20 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

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

הונחה אבן פינה לבניין משרדים ומתחם תפעולי חדש של חברת החשמל במתחם שורק • האלוף במיל' יפתח רון טל: "שמחים לקחת 
חלק בפיתוחה המואץ של ראשון לציון"

בהנחת אבן הפינה: טקס הענקת היתרי בנייה

מאת: אלי כהן

ביום שלישי, הונחה אבן פינה למתחם הכולל 
חברת  של  חדש  משרדים  ובנין  תפעולי  מבנה 
עיריית  ראש  במעמד  התקיים  הטקס  החשמל. 
דירקטוריון  יו"ר  קינסטליך,  רז  לציון,  ראשון 
טל,  רון  יפתח  במיל'  האלוף  החשמל  חברת 
ארגון  ויו"ר  בלוך,  עופר  מנכ"ל חברת החשמל 
האירוע,  במהלך  צרפתי.  )מיקו(  דוד  העובדים 
את  העניקו  העירייה,  ומהנדס  העירייה  ראש 

היתר הבנייה ליו"ר ומנכ"ל חברת החשמל.
מתחם גן שורק יקום על שטח של כ-95 דונם. 
תפעוליים,  שטחים  משרדים,  יכלול  המתחם 
כ-  הינו  הבינוי  היקף  סה"כ  וחניות.  מחסנים 
43,500 מ"ר ברוטו מתוכו בינוי עילי בשטח של 
כ- 29,000 מ"ר ברוטו הכולל מבנה משרדים בן 

7 קומות )מעל קומת קרקע(, מבנה תפעולי, בית 
מלאכה חשמלי ומבנה של פונקציות משותפות. 
מ"ר  כ-14,500  של  כולל  בשטח  מרתף  קומת 
ברוטו, תכלול אזור ממוגן, שטח תפעולי וחניה.

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון אמר: 
כניסתה של חברת  את  "אנחנו מקבלים בברכה 
החשמל לראשון לציון ורואים בזה אמון בחוסנה 
פיתוח  בפני  נמצאת  לציון  ראשון  העיר.  של 

אדיר בשנים הקרובות ואני מודה לכל החברות 
הגדולות במשק שמקימים כאן את ביתן. עיריית 
ראשון לציון תמשיך להשקיע ולפתח את מתחמי 

העסקים לרווחת העובדים ותושבי העיר".
המתחם החדש שיקום ירכז וייתן מענה דיורי 
למתחמי העבודה של חברת החשמל אשר יפונו 

מהאתרים שהיו ברשות החברה בגוש דן.
רון- יפתח  במיל'  האלוף  הדירקטוריון,  יו"ר 
טל בירך את הנוכחים ואמר: "הנחת אבן הפינה 
לבניין המשרדים והתפעול בגן שורק הינה אבן 
ההיסטורית  הרפורמה  במימוש  חשובה  דרך 
אפקטיביים,  ותפעול  ניהול  יאפשר  אשר 
החשמל  חברת  מחזון  כחלק  ומודרניים  יעילים 
רבה  חשיבות  רואה  החברה  המתחדשת. 
לקחת  שמחים  אנחנו  כן,  כמו  למתחם.  במעבר 
לציון  ראשון  העיר  של  המואץ  בפיתוחה  חלק 

והמוצלח  ההדוק  הפעולה  שיתוף  על  ומברכים 
עם הנהלת העיר".

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "המעבר 
ליישם   החשמל  לחברת  יאפשר  לציון  לראשון 
את התחייבותה כחלק מצעדי התייעלות הנגזרים 
מהרפורמה בחברת החשמל וכן יכולת להסדיר 
את כלל צרכי הדיור של החברה לאור השינויים 
הארגוניים הנעשים בחברה במסגרת הרפורמה".

בונה-שיכון  סולל  חברת  יקימו  הפרויקט  את 
של  כולל  בהיקף  במכרז  שזכו  בע"מ  ובינוי 
בהתאם  מתוכנן  המבנה  ש"ח.  מיליון   390 כ- 
תוך  קיימא   - בת  בניה  ירוקה,  בניה  לתקן 
שימוש  שפירים,  במים  חסכון  באנרגיה,  חסכון 
לרכבים  טעינה  עמדות  ממוחזרים,  בחומרים 
בריאות  על  שמירה  פסולת,  הפרדת  חשמליים, 

העובדים ועוד.

בהתוועדות של העו"ד: 
הודפס ספר התניא

מאת: אלי כהן

חסידי חב"ד ציינו בשבוע שעבר בתאריך י' שבט, 70 
ויום  זי"ע  שנה להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר הריי"צ 
קבלת הנשיאות של חתנו, כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש 

זי"ע.
העיר  את  שמילאו  החסידיות  ההתוועדויות  יתר  בין 
בת ים, בלטה ההתוועדות שנערכה בבית חב"ד המאירי, 

בביתו של עו"ד ר' יוסף המאירי.
חסידים,  ישבו  הלילה  של  הקטנות  השעות  עד 
אמירת  מתוך  חסידות,  בדברי  ושחו  ונכבדים,  תושבים 
'לחיים' והתעלות רוחנית. במהלך האירוע, נערך במקום 

מעמד הדפסת ספר 'התניא'.

מוכרים דגים ובשר? הפקחים בעקבותיכם
מאת: אלי כהן

יוצא  ים  בת  בעיריית  הווטרינרי  השירות 
הבריאות  תקנות  לאכיפת  היקף  רחב  למבצע 
למכור  אין  שמשמעותן:  ובמכולות,  במעדניות 
ווטרינרי.  אישור  ללא  בשר  מוצרי  להציג  או 
החל מתחילת החודש הלועזי ובמהלך החודשים 
הקרובים, תוגבר האכיפה ויינקטו סנקציות כלפי 

מפירי התקנות, בהתאם לחוק.
בחודש שעבר, יזמה העירייה - בהובלת ד"ר 

הסברה  כנס   - העירוני  הווטרינר  ננקין,  משה 
מזון  בנושא בטיחות  ולעובדיהם  לבעלי עסקים 
בכנסף  ממזון.  סכנות  ומניעת  תברואה  החי,  מן 
שהתקיים בבית 'יד לבנים', ניתן דגש על מכירה 

וטיפול נכון בבשר, עופות דגים ומוצריהם.
לבעלי  נוסף  כלי  לתת  הייתה  הכנס  מטרת 
הדגים,  וחנויות  אטליז  ניהול  לצורך  העסקים 
השירות  בחסות  נעשה  הכנס  לחוק.  בהתאם 
משרד  עובדי  ובהשתתפות  העירוני  הווטרינרי 
ותברואנים  מפקחים,  עסקים,  בעלי  הבריאות, 

מרישוי עסקים.
נשא  העירוני,  הווטרינר  ננקין,  משה  ד"ר 
הציבור  בריאות  על  הגנה  'חוק  בנושא  הרצאה 
ממשרד  סלקמן  אבי  אינג'   ;'2015 )מזון( 
לטיפול  הלשכה  הנחיות  את  הציג  הבריאות 
למכירה  המיועדים  ודגים  בשר  מוצרי  וייצור 
אורן  וד"ר  דגים;  ובחנויות  באטליזים  במקום, 
וטרינר ממשרד הבריאות, עמד על  כתבי, רופא 
)אטליז  יצרן  רישיון  לקבלת  וההליכים  התנאים 

קטגוריה ג'( בעסקים לממכר מזון מן החי.

אחרון הדוברים, רפי דגן, מנהל מחלקת רישוי 
הרפורמה  את  הציג  ים,  בת  בעיריית  עסקים 
ההליך  הפחתת   – עסקים  רישוי  בתחום 
והעברת  בעסקים  הפיקוח  ותדירות  הבירוקרטי 

האחריות לבעל העסק עצמו.
רצון  שביעות  הביעו  הווטרינרית  במחלקה 
פעמית.  חד  ביוזמה  מדובר  שלא  וציינו  מהכנס 
בכוונתם לערוך כנסי הסברה וריענון תקופתיים 
בשר,  מוצרי  המוכרים  העסקים  בעלי  בקרב 

עופות ודגים.

השירות הווטרינרי העירוני הודיע על הגברת האכיפה במכולות ומעדניות, בכל הקשור לנושא תקנות בריאות הציבור • למבצע האכיפה קדם כנס הסברה

מאת: אלי כהן

נועד  פרוש,  מאיר  החינוך  שר  סגן 
הכהן  חי  דוד  הרב  הגאון  עם  השבוע 
מגיעה  הפגישה  ים.  בבת  במעונו 
בתמיכתו  "חריקות"  על  דיווחים  בצל 
הצפויה של הרב ב'יהדות התורה', זאת 
עד לקבלת הבהרות מגדולי התורה של 
המדינית,  עמדתם  על  התורה',  'יהדות 

ובייחוד בסוגיית 'תכנית המאה'.

בסיום  שיצאה  ההודעה  פי  על 
הפגישה, הרב וסגן השר שוחחו אודות 
חשיבות יצירת דרכים להעמקת הקשר 
של הציבור החרדי עם הציבור הדת"ל, 
רבים  דברים  הציבורים  ולשני  מאחר 
במשותף בכל הנוגע לשמירה על תורת 

ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.
הכהן  הרב  בירך  הפגישה,  במהלך 
את פרוש לרגל חתונת בנו שהתקיימה 

לפני כשבועיים בלונדון.

שיתוף פעולה בסימן שאלה: 
פרוש הגיע למעונו של הרב

התוועד וצילם: יצחק נתני



הנחות 
מועדונים:

קיבוץ שמרת | חיפה חוצות המפרץ |  נתניה | פתח תקוה | בני ברק | ראשון לציון | בילו סנטר
ירושלים | באר שבע | outlet בר לב  

  | SHW.CO.IL | NETCOLLECTION.CO.IL | 073-2221800 

המבצע בתוקף עד ה - 13.3.20 או עד גמר המלאי | בכפוף לתקנון | אין כפל מבצעים | מינימום 100 לדגם | לא כולל מוצרי נט קולקשן 
התמונות להמחשה בלבד | כל עיצובי שמרת הזורע רשומים ברשם המדגמים | ט.ל.ח
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הנחה 40%





ג' שבט תש"פ 141429/1/20 בני ברק

ככה קונים היום רכב

מאת: הילה פלאח

כולנו מכירים את זה: המשפחה גדלה ברוך ה' ואנחנו צריכים 
רכב גדול ומרווח יותר, או שאולי הרכב הישן שלנו כבר עשה את 

שלו ואנחנו מרגישים שהגיע הזמן להתחדש ברכב חדש. 
הקושי  מתחיל  מכאן  בסיפור.  הקל  החלק  היא  ההחלטה 
לנו, דבר שבד"כ  הראשוני שהוא בעצם מציאת הרכב שמתאים 
גוזל מאיתנו זמן רב. אנחנו מנסים את מזלנו בחיפוש בסוכנויות 
רק  היא  בכך  הכרוכה  הרבה  שההתעסקות  ומגלים  מרובות 
הרכב  של  המימון  שהוא  המשני  לקושי  שהגענו  לפני  ההתחלה 

החדש שאנו זקוקים לו.
בגורם  הצורך  הוא  רכב  קניית  של  בתהליך  לנו  שחשוב  מה 
הרכב  לסוג  שלנו  האישיים  הצרכים  את  לתרגם  שידע  מקצועי 

המתאים עבורנו בהתאם להעדפותינו, מצבנו הפיננסי וצרכינו.
מומלץ  ולכן  רכישה משמעותית,  היא  רכב  ספק שקניית  "אין 
תהיה  מה  ולחשוב  הצפויה  הכספית  ההוצאה  את  היטב  לתכנן 
המומחים  אומרים  בשבילכם",  ביותר  המתאימה  הרכישה  צורת 

של "מימון ישיר".
עזרה  וצריכים  שניה  יד  רכב  או  חדש  רכב  לקנות  מעוניינים 
במימון? היום יותר מתמיד, קל ופשוט לקבל מימון לרכב של עד 

200,000 ₪ ועד 100 תשלומים, בתנאים נוחים במיוחד.    

 

  

צריכים עזרה במציאת רכב? 
"מימון ישיר" עובדת עם סוכנויות הרכב וחברות הטרייד-אין 
והמומחיות הדרושה  היכולת  לה את  יש  ולכן  המובילות בשוק, 
כדי לעזור לכם למצוא את הרכב שאתם מחפשים, בחינם , וללא 
התחייבות או מאמץ מצדכם , מדובר פה בשירות החוסך לכם את 
ההתרוצות בין מגרשים רבים והזמן הרב המושקע באיתור הרכב 

שאתם רוצים.

בלי ערבים 
קניית רכב מכל סוג שהוא בדרך כלל דורשת סכום גבוה שלא 
כל אחד יכול לממן מהון עצמי. לכן ברבות מהעסקאות לרכישת 
רכב, נעזר הקונה במימון חיצוני. קבלת הלוואה לרכב היא כבר 

לא פרויקט מסובך אלא תהליך קצר ופשוט.
לפני נטילת הלוואה לרכישת רכב, חשוב לוודא שאתם יודעים 
ההחזר.  תנאי  את  ובמיוחד  ההלוואה  תנאי  את  היטב  ומבינים 
כדאי ונדרש לבדוק מראש מה הסכום הנחוץ לצורך קניית הרכב 
שתכננתם לרכוש, מהו גובה ההחזר החודשי שתוכלו לעמוד בו, 
ההלוואה  תנאי  שאר  והאם  לכם  המתאימה  ההחזר  תקופת  מהי 

נוחים ואטרקטיביים עבורכם. 
בערבים  צורך  ללא  ניתנות  ישיר  במימון  ההלוואות  בנוסף, 
ותהליך ההלוואה הינו פשוט ומהיר באופן שיאפשר לכם לצאת 

מהסוכנות עם הרכב שבחרתם ללא צורך בבזבוז זמן מיותר.

הלוואה במימון חוץ בנקאי
לרכב  מימון  לקבל  מאפשרת  ישיר"  "מימון 
100 תשלומים,  יד שניה עד 200,000 ש"ח עד 

באישור מהיר ובתנאים אטרקטיביים.
גוף  ידי  על  לרכב  מימון  של  הגדול  היתרון 
פיננסי חוץ בנקאי הוא שתהליך אישור ההלוואה 
מתבצע בצורה מהירה יותר בהשוואה למוסדות 
כדי  ערבים  החתמת  מחייב  ואינו  בנקאיים, 

לקבל את ההלוואה.
הרוכש  את  מגבילה  אינה  ישיר",  "מימון 
מסייעת  ואף  עליו  המועדף  הרכב  בבחירת 
של  להעדפותיו  המתאים  הרכב  באיתור 
הפעולה  שיתופי  באמצעות  זאת  אדם,  כל 
המרובים שלה עם מאות סוכנויות רכב עימם 

היא עובדת. 
או  חדש  לרכב  הלוואה  לקבל  ניתן 
בהחזר  שקלים   200,000 עד  שניה  יד  לרכב 
ובריבית  נוחים  חודשיים  בתשלומים  גמיש, 

אטרקטיבית.
בשנים  פופולאריים  הפכו  ק"מ  ה-0  רכבי 

חדשים.  לרכבים  ביחס  הנמוכים  מחיריהם  בזכות  האחרונות 
רק  לחלוטין,  חדש  ברכב  מדובר  שלמעשה  הוא  הבולט  היתרון 
שהוא נקנה מחברת ליסינג )שנרשמה כ"יד ראשונה"( או סוכנות 
רכב ולא ישירות מיבואן הרכב. מחירם של רכבים אלו זול יותר 
נרשם  הוא  הרכוש  ברכב,  שימוש  נעשה  שלא  שלמרות  מאחר 
מופיע  שהיה  כפי  ראשונה  יד  כרכב  ולא  שנייה",  כ"יד  למעשה 

במרשם אם הייתם קונים אותו ישירות מהיבואן.

מחפשים רכב? נעזור לכם למצוא אותו!
במקום לעבוד קשה, תנו "למימון ישיר" לעשות את "העבודה 
ישיר" מציעה שירות ללא עלות  "מימון  השחורה" בשבילכם – 
וללא התחייבות, במסגרתו נאתר לכם את הרכב שאתם מחפשים. 
עד  לקבל  תוכלו  אצלנו  לרכב,  במימון  עזרה  גם  תצטרכו  אם 

200,000 ש"ח.

איך זה עובד?
מגרשים  מ-1,000  יותר  עם  פעולה  משתפת  ישיר  מימון 
לכם  לעזור  לנו  שמאפשר  מה  ארצית,  בפריסה  רכב  וסוכנויות 
למצוא בדיוק את הרכב שאתם מחפשים. כל מה שצריך לעשות 
הוא לפנות למוקד הרכב הטלפוני שלנו של מימון ישיר ולמסור 
בנוסף  מחפשים.  שאתם  המכונית  על  פרטים  השירות  לנציגי 
לפרטים על הרכב הרצוי, נבקש מכם פרטים לגבי התקציב הכללי 

שלכם ולגבי סכום המקדמה שתוכלו לשלם.
בשלב הבא, נציגי השירות ייצרו קשר עם אנשי השטח ויועצי 
לכם  המתאים  הרכב  את  יאתרו  והם  המכוניות,  במגרשי  הרכב 
קרוב  למגרש  להגיע  תוכלו  מכן  לאחר  פגישה.  איתכם  ויקבעו 
האפשרויות  מתוך  הרכב  את  לבחור  לביתכם,  הקרובה  לסוכנות 
מימון  צריכים  אתם  אם  הקנייה.  תהליך  את  ולהשלים  הקיימות 
לקניית הרכב, תוכלו לקבל אותו באופן מיידי בעזרת אנשי השטח 
הביתה  לחזור  תוכלו  מהסניף.  לצאת  צורך  ללא  הרכב  בסוכנות 

כבר באותו היום עם הרכב שבחרתם.

הלוואה חוץ בנקאית בהתאמה אישית 
עד 200,000 ש"ח עד 100 תשלומים

 ללא צורך לצאת מהסניף, ללא 
התרוצצות ובלי לחץ!

מדור פרסומי

כפוף לתנאי החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל . מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה מתחייבת לאיתור רכב מסויים ואינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש ע"י הלקוח

לקבלת הצעת מימון ועזרה במציאת הרכב המתאים עבורכם חייגו 5555*
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הקפדה על ההוראות יכולה למנוע
את התפשטות הקורונה בישראל!

*5400
או במוקד: מידע באתר

משרד הבריאות
www.health.gov.il

קורונה
אפשר למנוע!

נגיף הקורונה התפרץ בסין והתפשט ללמעלה מ-25 מדינות
יחד נפעל בכדי למנוע את התפשטות הנגיף בישראל

חזרתם מסין לאחרונה?

דווחו על כך
למשרד הבריאות

הישארו בבידוד בית
14 יום ממועד עזיבת סין

אין לבוא במגע ישיר
עם הסביבה

שטפו ידיים עם מים וסבון
בעיקר לפני האוכל

ואחרי שיעול ועיטוש 

מנעו העברת חיידקים
הקפידו להתעטש או להשתעל 

לטישו או למרפק

חולים נשארים בבית
לא מגיעים למרחב הציבורי

(כולל גן, ביה״ס, לימודים ועבודה)

כדי להקטין סיכויי הדבקה
יש לשמור על היגיינה לפי ההנחיות:
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משפט שדה
הדין י בבית  שופטים  חמישה  ושבים 

תם  ישראל.  מדינת  של  לצדק  הגבוה 
המחוקקים  החלטת  אודות  הדיון 
דברי  שהרעיפה  כנסת  חברת  לפסול 
שבח והלל על רוצחי יהודים. בסמכות 
בוחרים  מוגבלת,  הבלתי  שבידם 
הציבור  נציגי  הכרעת  את  להפוך  החמישה 
ולהכשיר את היבא יזבק, זו שמסרבת להתנצל 

על תמיכה בטרור נגד יהודים.
היהודים  מדינת  פני  הם  אלו  רבותיי,  ובכן 
בעידן של ליקוי מאורות. למזלנו איננו נזקקים 
לפי  השופטים  אלו  על  יהבנו  את  להשליך 
אנו  הבורא  של  חסדיו  ברוב  הגויים,  ערכאות 
אשר  הקדושה  ותורתנו  התועים  מן  נבדלים 
חיינו.  אורחות  את  קובעת   - לרגלנו  נר  היא 
שחיים  יהודים  ממיליוני  להתעלם  אסור  אבל 
סביבנו ומובלים לפי פחת בידי אלו המתיימרים 

"לשמור על הסף".
אור  שופכת  יזבק,  בעניין  בג"צ  הכרעת 
אותה  ידי  על  שהתקבלו  החלטות  שורת  על 
לנבכי  פעמית  חד  הצצה  ומעניקה  חונטה, 
וקו המחשבה של קומץ האנשים ששמו  ליבם 
האזרחים  על  פקטו  דה  לשלוט  למטרה  להם 
הפשוטים. ההיגיון שמנחה את עוטי הגלימות 
הללו, התברר לא אחת, הוא הפוך מזה המתקבל 
על הדעת. במקרה זה, הציבו לעצמם השופטים 

מראה וחשפו את פרצופם האמיתי.
בג"צ  שופטי  שיקולי  על  לתהות  במטרה 
התגובות  על  מבט  העפתי  הבזויה,  בהחלטתם 
בקרב אנשי מדינת תל אביב, אשר ציפו בדיוק 
כשהתפרסמה.  כפיים  ומחאו  זו  להחלטה 
של  כבודו  אתמול  ניצל  קול  של  חודו  "על 
מוערך  משפטי  כמוסד  העליון  המשפט  בית 
להתמודדות  הקשור  בכל  הבינלאומי,  במישור 
של דמוקרטיה עם סכסוכים לאומיים ואיומים 

בטחוניים", נכתב בעיתון 'הארץ'.
חושבים,  לאנשים  העיתון  אנשי  של  לדידם 
שברחוב  במערכת  הנושבת  הרוח  לפחות  או 
השאלה  המדומה,  הבינלאומי  הכבוד  שוקן, 
'מה יגידו' חורשי רעת ישראל באירופה וביתר 
על  בחשיבותה  עולה  האנטישמיות,  תפוצות 
טרור  תומכת  מהכשרת  שיוצא  הנוראי  המסר 

לשמש חברת כנסת.
ואפרופו, בדיקת המצדדים בעד ונגד פסילתה 
אך  מפתיע,  אינו  שאמנם  נתון  מעלה  בבג"צ 
קביעות  את  בעייתי  באור  מעמיד  בהחלט 
על  נמנים  יזבק  בפסילת  התומכים  השופטים. 
אלו מהם הנחשבים 'שמרנים', בעוד המתנגדים 
הם ליברלים בעיני עצמם, שמכירים את פתקי 

מרצ והרשימה המשותפת מקרוב.
מוכנים  אינם  העליון  ששופטי  המחשבה 
את  לערב  מבלי  עניין  של  לגופו  להכריע 
שינה  להדיר  אמורה  האישיות,  עמדותיהם 
בי  היה  לו  כפיהם.  ניקיון  על  שסומך  מי  מכל 
אימון במערכת המשפט, הייתי מוטרד לחשוב 
לאג'נדה  בהתאם  רק  פועלים  הסף'  ש'שומרי 

והאינטרס הצר שעומד לנגד עיניהם.

צביעות נוסח בג"צ

שיחת הטלפון הראשונה שעשיתי עם פרסום 
החלטת בג"צ היתה, איך לא, למיכאל בן-ארי. 
של  הביאושים  לפירות  קורבן  נפל  האחרון 
לכל  לסמל  כורחו  בעל  והפך  העליון  ביהמ"ש 

מה שצבוע בקו המחשבה של השופטים.
הגובה  הדין  בית  לא  זה  מופתע.  לא  "אני 
לצדק – זה הבית של המחבלים. אומרים לערביי 
יהודים  תרצחו  יהודים,  לרצח  תסיתו  ישראל 

ותקבלו לגיטימציה", סח בן-ארי בתסכול.
יו"ר 'עוצמה יהודית' לשעבר, שהתמודדותו 
לבית המחוקקים נבלמה בשערי העליון, נשמע 
לכבוש  מצליח  לא  הוא  עמי  בשיחה  טעון. 
האיפה  על  קשות  טענות  בפיו  כעסו.  את 
הבלתי  והמאמץ  בבג"צ  בו  שנהגו  ואיפה 
נלאה שהושקע בכדי לחסום בעדו את הגישה 
יהודים  אלפי  של  בשמם  הישראלי  לפרלמנט 

המזדהים עם עמדותיו.
בן-ארי איננו חוסך בשבט לשונו כלפי נשיאת 
העליון אסתר חיות. היא, צריך לומר, התייצבה 
יזבק  להתמודדות  שהתנגדה  המיעוט  בעמדת 

לכנסת. "הכל הצגה", סבור איש שיחי.
להכשרת  רוב  שאין  מזהה  היתה  חיות  "אם 
התמודדותה  בעד  מצדדת  היתה  היא  יזבק, 
ומאפשרת לה לרוץ לכנסת", הוא טוען בבטחה. 
בו  נהגו  בעניינו,  שעסקה  בעתירה  לדבריו, 
לחומרא וחיפשו בכל דרך עילות למנוע ממנו 

התמודדות לכנסת.
על  המאבק  בן-ארי,  דוגמת  אנשים  עבור 
עיצוב דמותה של המדינה הוא קריטי ובהתאם, 
הולך  מהכישלונות  האכזבה  על  התסכול  רף 
וגדל ככל שהמציאות הישראלית מחמיצה להם 

פנים. 
נפקד  לא  מנדלבליט  אביחי  של  שמו 
משיחתנו. בדומה לשופטי העליון, חוות דעתו 
את  כינתה  אשר  יזבק  התמודדות  את  הכשירה 
הרן,  משפחת  רוצח  קונטאר,  סמיר  המתועב 
בתואר 'שאהיד'. במקרה אחר, חוות הדעת של 
בן-ארי  מרזל,  על  קלון  אות  הטילה  היועמ"ש 
וגופשטיין מרשימת עוצמה יהודית. מנדלבליט 
שפתיים  לזות  למנוע  קל  מאמץ  ולו  עשה  לא 

והותיר רושם כמי שנוקט בצעדים דומים לאלה 
של חבורת שופטי העליון, אליה הוא משתוקק 

להצטרף בכל מאודו.
מצהיר  קיומית",  במלחמה  נמצאים  "אנחנו 
מולנו  שעומד  "מי  הטון.  את  ומחריף  בן-ארי 
הם חמאס, היבא יזבק ובית המשפט העליון", 
אומר חבר הכנסת לשעבר, שקולו הושתק על 
נגד  לעתירה  שהביאו  מהסיבות  פחות  הרבה 

הח"כית הערבית.
יזבק  של  לפסילתה  העתירה  את  שיזם  מי 
מהתמודדות בבחירות, הוא חבר הכנסת אופיר 
בג"צ,  הודעת  לאחר  בשיחתנו  מהליכוד.  כץ 
שתלה  משום  מההחלטה  שהופתע  טוען  הוא 

תקוות שבמקרה הזה השופטים ינהגו אחרת.
"תוך כדי הדיון בבג"צ חזרה בי האופטימיות 
כששמעתי את הביקורת והשאלות הנוקבות של 
של  שהתשובות  העובדה  ואת  חיות,  השופטת 
אך  אותה,  מספקים  לא  יזבק  של  ההגנה  צוות 

לצערי הם סיפקו 5 שופטים" משתף כץ.
רוני  בפני  התוצאה  על  "התנצלתי  לדבריו, 
בפיגוע  שנרצח  הי"ד  הרן  דני  של  אחיו  קרן, 
יצטרך  שהוא  כך  על  סליחה  ביקשתי  בנהריה. 
בשיחה  לי  אמר  קרן  בכנסת.  יזבק  את  לראות 
מסר  איזה  בלב  סכין  לו  שתקעו  לזה  שמעבר 
האם  העליון?  המשפט  בית  שופטי  מעבירים 
להיות  גם  אולי  לגיטימי?  זה  בטרור  לתמוך 

מחבל ולרצוח יהודים זה לגיטימי?".
כץ משרטט את דרכי הפעולה שגיבש בכדי 
"בכנסת  בעתיד.  הביזיון  של  הישנות  למנוע 
הבאה צריך לתקן את חוק היסוד שגם אנשים 
להתמודד  יכולים  לא  מחבלים  שמהללים 
בג"ץ  שופטי  לצערי  בכנסת.  ולכהן  בבחירות 
לא מתייחסים לכל הסעיפים בחוק כמו תמיכה 
רק  ומתייחסים  ישראל  במדינת  מזוין  במאבק 
ולעשות  לפעול  מתכוון  אני  הגזענות.  לסעיף 

תיקון בחוק".
הצדק  חוסר  אודות  דבריו  להיטות  לנוכח 
ביקשתי  המשפט,  מהיכל  שבוקע  המשווע 
כי  המביכה  לעובדה  התייחסותו  את  לשמוע 
למרות  הארוכות,  הליכוד  שנות שלטון  במשך 
הכוח העצום שהיה נתון בידם, הם מעולם לא 

ערכו ניקוי אורוות במערכת המשפט.
ממשלת  דווקא  לאחור,  במבט  להיפך, 

שהתבצעו  עוולות  שטשטשה  היא  הליכוד 
לתפקידים  המינויים  ובמסגרת  בג"צ  במתחם 
המשפטים  שרי  הזו,  למערכת  הקשורים 
לדורותיהם הנציחו את המצב האבסורדי שהפך 
בישראל.  המשפט  בעולם  המקובלת  לנורמה 

אם תהיתם, תשובה לא קיבלתי.

 מבחן הבחירות
פעילותו  את  לציין  ניתן  הליכוד  לשבח 
הראויה של שר המשפטים הטרי אמיר אוחנה. 
התסבוכות  של  בעטיין  ואולי  גדול,  באיחור 
המשפטיות של נתניהו, נזכרו במפלגת השלטון 
הימנית שאוחזת בהגה בעשור האחרון להפנות 
זרקור למזימות שמתבצעות במחשכים ולהציב 

אדם כמותו בחזית המאבק.
בגרון.  עצם  כמו  בעיניהם  נראה  אוחנה 
המהלכים הילדותיים שנקטו אנשי הפרקליטות 
לנוכח המינוי של ממלא מקום פרקליט המדינה, 
את  שמאפיין  הנקמני  לאופי  נדירה  עדות  הם 
הפקידים באחד המשרדים שמשפיעים על חיי 

הפרט והכלל בצורה משמעותית.
לקראת  הרחב  בציבור  העייפות  סימני  את 
ממרחקים.  לזהות  ניתן  הקרבות  הבחירות 
אותו  ולפתק  מכור  שהמשחק  היא  ההרגשה 
הביצה  כאשר  משמעות.  כל  אין  בקלפי,  נטיל 
הפוליטית הופכת טובענית יותר ויותר, העניין 
בו אנו מוצאים בבחירות לכנסת המינים נעלם 

והוא נותר נחלת חסרי מעש מן הרחוב.
החפצים  כאלו  מאיתנו  יש  זאת  בכל  אם 
אל  לצאת  עצמם  להטריח  כדי  סיבה  למצוא 
הקלפי, מלבד הזכות הגדולה להישמע להוראת 
הרי  יורונו,  אשר  ככל  ולעשות  ישראל  גדולי 
שלפנינו הכרעה חשובה, כזו שעומדת למבחן 

במערכת הבחירות הקרובה.
שכרון הכח שגלום בין אנשי 'אכיפת החוק' 
עשוי חלילה לגבור אילו ממשלת ישראל הבאה 
לבטח  האחרונים  לבן.  כחול  בראשות  תהיה 
יעשו יד אחת עם הפקידים במטרה להתיר את 

הרסנים האחרונים שבולמים אותם להתפרע.
אחת האמרות המוכרות לגבי עבודת מערכת 
לאט".  טוחנות  הצדק  ש"טחנות  היא  המשפט 
הרחוק,  לעבר  רלוונטית  אולי  היתה  זו  אמרה 
פעם,  שלא  מוכיחה  המציאות  שכיום  מכיוון 

הצדק לעולם לא יוצא משם.
לרגע אחד נניח את הזעם המוצדק על שלטון 
זרי  על  לנוח  ארוכות  שנים  שהעדיף  הימין 
וניתן להם  ולא לטפל בבעיה המהותית,  דפנה 
צ'אנס אחד נוסף לחולל את השינוי המתבקש, 
הסכנה  את  תחמיר  מפני שממשלת שמאל  ולו 

עשרת מונים.
התקווה כי אולי התהליך שעובר על המערכת 
שינוי  יחולל  הנוכחי,  המשפטים  שר  בידי  הזו 
כזה  צדק,  למשפט  לחתור  לה  ויגרום  מהותי 
שאינו מפלה בין דם יהודי לנוכרי, שאינו מבחין 
בין איש ימין מהגבעות לאיש שמאל מצפון תל 
שוב  לעשות  אותנו  תשכנע  וזו  ייתכן  אביב, 

מאמץ ולהשפיע על תוצאות הבחירות.

המהלכים הילדותיים שנקטו אנשי הפרקליטות לנוכח המינוי של ממלא מקום פרקליט המדינה, הם עדות נדירה לאופי הנקמני שמאפיין את הפקידים 
באחד המשרדים שמשפיעים על חיי הפרט והכלל בצורה משמעותית

"

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il
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מאת: מנחם הירשמן

פופוליסטיים  צעדים  שורת  שהובילה  לאחר 
נגד קדשי ישראל, בהם תחבורה ציבורית בשבת 
אביב  תל  עיריית  בפרהסיה,  חילולה  תוך  קודש 
דוכני  הצבת  לאסור  האחרונה  בתקופה  החליטה 
שנטל  מי  בעיר.  חינוך  למוסדות  סמוך  תפילין 
אחריות על ההחלטה המתריסה, הוא חבר הנהלת 
העירייה ראובן לדיאנסקי, אשר מכנה את פעילות 

הנחת התפילין ליהודים כ"מיסיונרית", עפ"ל.
לפגוע  נועדה  המקוממת  העירייה  החלטת 
חב"ד,  וחסידי  שלוחי  של  הקודש  בפעילות 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  לתקנתו  בהתאם 
מליובאוויטש זיע"א לזכות יהודים במצוות הנחת 
תפילין, בין היתר על מנת להצילם מההגדרה של 
"קרקפתא דלא מנח תפילין" עליהם נאמר שהם 

"בכלל פושעי ישראל בגופם" רחמנא ליצלן.
אדם שפנה לאחרונה לעירייה בבקשה להציב 
את  להציב  "אין  לפיה  התשובה  את  קיבל  דוכן, 
הדוכן במרחב הקטן מ- 100 מ"ר מבית ספר, גן 
אשר  אחר  מוכר  מוסד  או  קהילתי  מרכז  ילדים, 
חדשה,  בהנחיה  מדובר  קטינים".  בעיקר  משרת 
שעד כה לא נכללה במסגרת האישורים שהונפקו 

על ידי העירייה. 
הוא  הזו  ההחלטה  על  שחתום  מי  כאמור, 
לאחרונה  שהוביל  ירוקים',  'חילונים  סיעת  יו"ר 
להחלטה עירונית חדשה בנושא, לפיה לא יונפקו 
ודוכני   - בכלל  דוכנים  להצבת  אישורים  עוד 
תפילה בפרט, במרחק של לפחות 100 מטר מבתי 
ספר, גני ילדים, מרכז קהילתי או מוסד מוכר אחר 

שמשרת בעיקר קטינים.
דתית  האנטי  המפלגה  את  שמוביל  לדיאנסקי 
בתי  בסביבת  גם  ילדינו  על  להגן  "עלינו  טען 
והגנים שלנו מפני כל סוג של רוכלות או  הספר 
שלנו  הילדים  חשיפת  את  למנוע  ויש  תעמולה, 
על  נגן  כך  חינוך.  ממוסדות  בצאתם  או  בדרכם 
לרבות  שונים,  גורמים  מצד  שידול  מפני  ילדינו 

גורמים מיסיונריים", עפ"ל. 
הצבת  לאסור  ת"א  עיריית  החלטת  בעקבות 
בעיר  הספר  לבתי  בסמוך  ותפילין  תפילה  דוכני 
יהדות  למען  הדתית  הציונות  במטה  קוראים 
באופן  בנושא  להתערב  החינוך  לשר  התורה 

מיידי.
אביב  תל  "העיר  הוסיפו,  דתי  הציוני  במטה 
במדינת  טריטוריה  לאקס  ויותר  יותר  הופכת 
פועלת  בשבת  הציבורית  התחבורה  ישראל. 
כששר  הגבלה  ללא  בעיר  האחרונים  בחודשים 
על  לחתום  מסרב  סמוטריץ  בצלאל  התחבורה 
תקנות שיעצרו את פעילות התחבורה הציבורית 
החליטה  ת"א  עיריית  ועכשיו   - בעיר  בשבת 
הצבת  ולאסור  היהדות  בקודשי  שוב  להילחם 

דוכני תפילה ותפילין בסמוך לבתי הספר". 
למען  תאבק  "ימינה"  שמפלגת  הזמן  "הגיע 
החינוך  שר  לכנסת.  אותה  ששלח  הדתי  הציבור 
על  מידי  באופן  להתערב  חייב  פרץ  רפי  הרב 
ולומר  תבוטל  הזו  המסוכנת  שההחלטה  מנת 
להפסיק  חייבים  אנחנו  כאן.  עד   - חולדאי  לרון 
להתבייש ולפעול למען חינוך יהודי אמיתי למען 

ילדי ישראל. יש זמנים שבהם אסור להתפשר".
בן  איתמר  עו"ד  יהודית,  עוצמה  רשימת  ראש 
גביר, אמר בתגובה להחלטת עיריית תל אביב, כי 

עיריית תל אביב נגד הנחת תפילין לבני נוער
בצעד תקדימי החליטו בעיריית ת"א לאסור על הצבת דוכני הפצת יהדות ליד מוסדות לימוד בעיר 

הנחת תפילין. תמונת אילוסטרציה

נץ
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

עוצמה יהודית

 בחירות
בפעם הרביעית

או

 אמרנו וצדקנו: רק עם עוצמה יהודית, יהיה רוב
61 לממשלה ימנית. כחול לבן לא יישבו עם נתניהו, 

ליברמן לא יישב בממשלה עם החרדים והגושים 
בסקרים לא משתנים. האפשרות היחידה למנוע 

בחירות רביעיות: 4 המנדטים של עוצמה יהודית.

"כיהודי חוזר בתשובה ההחלטה של עיריית תל 
אביב למנוע הצבת דוכני תפילין סמוך לבתי ספר 
בעיר, כואבת לי במיוחד. אין מה לפחד מהפצה 
צריך  לא  וחולדאי  העיר  ברחבי  יהדות  עוד  של 

לחשוש מעוד יהודי שחזר בתשובה".
אלפי  אחרי  יהודית  מדינה  כאן  להקים  "זכינו 
שנות גלות, וארץ ישראל היא לא אירופה. לכן, 
תפילין  בבוקר  יניחו  שנערים  בעיה  שום  אין 
מרצונם החופשי ומר חולדאי לא צריך להיאבק 

בזה", הוסיף.
להחלטת  בתגובה  נמסר  'ימינה'  ממפלגת 
עיריית ת"א, "בושה שעריית תל אביב מתייחסת 
לתפילין כאל דבר שצריך להגן על ילדי ישראל 

מפניו".
קודשי  אל  המבזה  "היחס  המפלגה,  לדברי 
ישראל ממשיך את הניתוק של מדינת תל אביב 
מהקונצזוס הישראלי שמחובר ומכבד את הזהות 

היהודית שלו".
עירית  "שוב  בתגובה,  נמסר  'בצלמו'  מארגון 
הודיעה  השבוע  שרק  "הליברלית"  אביב  תל 
מוסלמיות  לנשים  מיוחד  כושר  מכון  שתפתח 
אותה  דתיים.  ליהודים  דווקא  מתנכלת  בהפרדה 
שתיקה  שוברים  דוכני  שמאפשרת  העיריה 
טרור  אירועי  ומארחת  צה"ל  בחיילי  הפוגעים 
נפעל  ספר.  בבתי  לילדים  לדאוג  נזכרת  פתאום 

בצורה משפטית למנוע את הדיקטטורה הזאת".
רבני קהילות, עמיחי אליהו, תקף  איגוד  יו"ר 
את ההחלטה: "התחרות מי מגיע לימים חשוכים 
מפלגת  ליו"ר  במרכז  הערים  ראשי  בין  יותר 
הזויה  היא  ליברמן,  אביגדור  ביתנו  ישראל 
ככולה  רובה  ישראל,  מדינת  בחילה.  ומעוררת 
אוהבי יהדות ושומרי מסורת ורק קומץ קטן בעלי 
ממון משקיע את כל כולו למען מיסמוס המדינה 
היהודית והדמוקרטית מכעיס ומצער לראות אדם 
כעם  כחברה,  שלנו  קיומנו  בסלע  לפגוע  הפועל 

וכמדינה".
כל  "אין  לנושא:  עיריית תל אביב-יפו הגיבה 
הנהוגה  העירונית  במדיניות  או  בהנחיות  שינוי 
העירייה  אוסרת  ממילא  ובמסגרתה  שנים  מזה 
הצבת דוכנים או כל פעילות ציבורית, מסחרית, 
דתית או חברתית במרחק של 100 מטר ממוסדות 

חינוך.
חייבים  שהוא,  גורם  כל  של  דוכנים,  "ככלל 
לחוק  בהתאם  הציבורי  במרחב  שימוש  בהיתר 
להציב  הבקשה  הגשת  בעת  העירוני.  העזר 
המשרתים  מוכרים  למוסדות  בסמוך  דוכנים 
מרכז  ילדים,  גן  ספר,  )בית  קטינים  בעיקר 
קהילתי וכו'( נבחנת סמיכותו למוסד. בשים לב 
לנסיבות העניין, העירייה בוחנת אם להתנות את 
מתן ההיתר להצבת הדוכן במיקום אחר ובאיזה 

מרחק, כך שכאמור לא חל כל שינוי במדיניות".
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שפם  מסולסל  טורקי  סוחר  עזיז,  על  לספר  יודעים  ירושלים  זקני 
ומפולפל, שנהג לפקוד את השוק הישן בעיר ולהציע את שקי תבואתו 
לאופים היהודים המקומיים. מאחר וחשבון לא היה הצד החזק שלו, 
התנהל העסק כך: בשלב ראשון של המסחר, היה עזיז פורק את סחורתו 
במחסני המאפיות, כשעל כל שק ושק נותן לו הקונה אגוז. בשלב השני, 
הוא   – למוכר  עזיז  שהחזיר  אגוז  כל  ועל  לחנות  נכנסים  השניים  היו 

קיבל תשלום במטבעות זהב, כערכו של שק חיטה.
ממנו,  עיניו  את  מסיט  הבית  שבעל  עזיז  כשהרגיש  לפעם,  מפעם 
האגוז  על  אושר  וכולו  לכיסיו,  האגוזים  אחד  את  להגניב  ממהר  היה 

ש'הרוויח'.
רבים ממכם מגחכים למקרא המשל, מן הסתם לא מעט כבר נתקלו 
בו בעבר בגרסאות שונות, אלא שחלק מהמלגלגים על עזיז - נוהגים 
ומשונים,  שונים  חשבונות  שנוקטים  אלה  אותם  כל  כמותו.  בדיוק 
 - החרדיות  המפלגות  עבור  מהצבעה  להימנע  מתכוונים  הם  בשלהם 
אבל  אגוז,  ש'גנבו'  לרגע  מרגישים  הם  אולי  עזיז',  ב'תסמונת  לוקים 

בתמורה הם מפסידים את כל דמי השק...
ככלל, מאז החלה מערכת הבחירות השלישית, צצו כפטריות אחרי 
הגשם "חרדים עובדים", כנציגי קבוצה מקופחת הדורשת יחס מיוחד 
לעבוד  באמת'  'על  שנאלצים  וחרדים  מאחר  לקולותיה.  בתמורה 
ש'עובדים'  כמה  שישנם  מסתבר  דא,  לכגון  פנויים  אינם   - לפרנסתם 

בלהיות 'חרדים עובדים'.
פלוני  ח"כ  עם  מפגישה  דיירים,  לאספת  בית  מחוג  עוברים  הם 
להתוועדות עם שר אלמוני, כששתי המפלגות החרדיות )ולא רק הן( 
ממהרות להוציא הודעות מצולמות עם הבטחות תמיכה בקצב שאינו 

מבייש את התפשטות נגיף הקורונה.
תוצאות  של  וחישוב  נתון  כל  לפי  החגיגה,  את  לקלקל  לי  תרשו 
בחירות אפריל ובמיוחד ספטמבר, רובם ככולם של החרדים העובדים 
הצביעו למפלגות החרדיות, מי ליהדות התורה ומי לש"ס, בלי הבטחות 

מיוחדות ובלי קונצים.
הסיבות לכך מגוונות, הן בשל תחושת האחריות הכללית שאפפה את 
הציבור וההבנה שהמאבק הנוכחי נגד היהדות בהובלת 'ישראל ביתנו' 
- גדול יותר מכל ויכוח שכונתי כזה או אחר, הן בשל הנהגתו של מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שאיחדה את הציבור החרדי וליכדה את 

השורות.
היו  הקודם  בעשור  בעוד  בהרבה,  פשוטה  המהותית  הסיבה  אבל 
שונים  בקשיים  ונתקלו  העבודה  לשוק  שיצאו  רבים  חרדים  צעירים 
לימוד  למוסדות  הילדים  מקבלת  החל  הטבעית,  בסביבתם  ומשונים 
וכלה בתופעות חריגות ומבישות יותר, הרי שכיום, הבעיה כמעט איננה.

היטב  ומגובשות  מסודרות  קהילות  אינספור  פזורות  הארץ  ברחבי 
ואפילו  זה  אחר  בזה  נפתחים  לילדיו  מוסדות  העובד,  החרדי  לציבור 
ייעודיות כבר הוקמו עבורו. גם אם הח"כים החרדים  רשתות כוללים 
קידשו מלחמה על הממ"ח שהורתו ולידתו בחטא, הם מסייעים לכל 
השאר בכל דרך אפשרית, אם כי - באופן הגיוני לגמרי – כדאגה משנית 

אחרי עולם התורה ותקציביו.
לפיכך, סוגיית החרדים העובדים היא פיקציה שמתחזקת בהצלחה 
סיבוב  בחירות  לרגל  הפרשנים  והגיגי  החדשות  מהדורות  את  יתירה 
אחר  מקורי  פיקטיבי  נושא  למצוא  נזדקק  שלא  בתקווה  הבעל"ט,  ג' 

לקראת סיבוב ד'.

ימינה פנה

את  לחרוש  נתניהו  רוה"מ  החל  שעבר,  בשבוע  כאן  שנכתב  כפי 
ישראל לאורכה ולרוחבה, תוך שהוא ממקד את עיקר חיציו בכחול לבן 
ובליברמן, אך לא חוסך את שבטו גם מ'ימינה', ומזהיר כי בנט ושקד 

יצטרפו ביום שאחרי לממשלה בראשות גנץ.
ומזכירים  כהגדרתם,  הנגמ"ש",  בתוך  ה"ירי  על  זועמים  ב'ימינה' 

לכל המעוניין שבפעם האחרונה היה זה דווקא נתניהו שניהל מו"מ עם 
כחול לבן, בזמן שהם נותרו נאמנים לגוש עד כלות.

רצוי להזכיר שגם מבחינת 'כחול לבן' מהווה 'ימינה' סחורה פגומה, 
שהרי פרץ וסמוטריץ' בכל מצב יימנעו מהצטרפות שכזו, וספק כמה 
חברי כנסת יוכלו בנט ושקד לגרור עמם, מה גם שהמחיר הנקוב עבור 
תוכל  לא  וזאת  והמשפטים,  הביטחון  תיקי  הפחות  לכל  יהיה  הצמד 
'כחול לבן' לקבל. מן הסתם, בהינתן והתיקו בין הגושים ייוותר על כנו 
3 שבועות, יתמקדו שם בניסיון לשבור את הגוש באמצעות  גם בעוד 

סיפוח הסיעות החרדיות או פיצול הליכוד.
מאחר ונתניהו מודע היטב לחשבון הפשוט הנ"ל, אין מנוס מלהניח 
שהסקרים שבפניו מראים שבכל מצב 'ימינה' תעבור את אחוז החסימה, 
לאבדן  כל חשש  ואין  כיד המלך,  רב  יהיה  אדר  חודש  אם משתה  גם 
מנדטים לגוש. משכך, הוא מעדיף לצמצם ככל שניתן את ימינה לטובת 
בשינוי  ולנפנף  לבן'  מ'כחול  מנדטים  יותר  להשיג  כדי  הן  הליכוד, 
קואליציוני  במו"מ  ושקד  בנט  של  מכוחם  להפחית  כדי  והן  המגמה, 

עתידי, אם אכן ירכיב את הממשלה.
אבל גם הזוג הימני רחוק מלטמון ידיו בצלחת, עבור שניהם – בדגש 
על בנט – באה תוכניתו של טראמפ כמים קרים על נפש עייפה. העיכוב 
מספק  לישראל,  המיועדים  השטחים  לסיפוח  הלבן  הבית  של  הכפוי 
להם דלק לעיקוף מימין, והם מזכירים כמעט דבר יום ביומו את ההכרח 
להחיל ריבונות על היישובים היהודים ביו"ש עוד טרם הבחירות, שמא 

יהיה מאוחר.
כי  אדומים  במעלה  בחירות  בכינוס  השבוע  הבהיר  שכבר  נתניהו, 
"אנחנו עובדים עם האמריקאים על שרטוט המפות", לאמור, לא יהיה 
נוספת,  סיפוח לפני הבחירות אלא אם תיתנו לי את המנדט לקדנציה 
ייאלץ לעשות חושבים בשבוע האחרון. שכן אם ברצונו להפעיל את 
אחד  שלב  לפחות  בפועל  לבצע  יצטרך  הוא  במלואו,  הקשית  אפקט 
דבי  מחתנא  קלושה  מחאה  במחיר  גם  המאה,  בתוכנית  משמעותי 

נשיאה.

בג"ץ בשירות נתניהו

סקרים  בלשון המעטה. מלבד  לבן',  'כחול  היה השבוע של  לא  זה 
על  לליכוד  יתרון  והעניקו  האחרונים  בימים  שהתפרסמו  ראשונים 
מפלגת הקוקפיט, וחוץ מהנזק התדמיתי בבריחתם של חברי המפלגה 
כששר  בדיוק   – הביטחוני  המצב  על  שיזמו  בדיון  הכנסת  ממליאת 
'סערת  את  וחולל  בלשונו  הנדל  ח"כ  מעד  להשיב,  עלה  הביטחון 
על  לפרוט  במטרה  וש"ס  הליכוד  בידי  תום  עד  שתמוצה  הדרבוקות' 

עבודה בעיניים

אבי גרינצייג / על סדר היום

קמפיין שחייב להתקדם. בני גנץ | צילום: דוברות הכנסת

סוגיית החרדים 
העובדים היא 

פיקציה שמתחזקת 
בהצלחה יתירה את 
מהדורות החדשות 

והגיגי הפרשנים 
לרגל בחירות סיבוב 

ג' הבעל"ט, בתקווה 
שלא נזדקק למצוא 

נושא פיקטיבי מקורי 
אחר לקראת סיבוב ד'
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נערכים למשתה. בנט ונתניהו | צילום: עמוס בן גרשום לע"מ

 עם כל הרצון הטוב, לא 
יכולים נציגי 'ישראל ביתנו' 
וגם אחוז נאה מחברי 
הכנסת של 'כחול לבן' 
לשבת בממשלה שנשענת 
על תמיכתה של יזבק, 
תומכת טרור מוצהרת. 
לצערם, הרשימה הערבית 
לא תתפרק לחלקים והם 
ייאלצו לקבל את כולה 
כמקשה אחת. כך, על 
פניו, נמנע מכחול לבן כל 
סיכוי תיאורטי להרכיב 
את הממשלה הבאה 
ללא שותפים מגוש הימין 
ונסללה הדרך לבחירות 
בקיץ תש"פ

הרגש המזרחי ולעורר את השד העדתי, ובצדק.
אבל את מכת המחץ לחלומות ראשות הממשלה של גנץ, נתן 
נגד  שופטים  חמישה  של  ו'מפתיע'  דחוק  שברוב  בג"ץ,  דווקא 
מטעם  לכנסת  יזבק  היבא  של  מועמדותה  את  הכשיר   - ארבעה 

סיעת בל"ד במסגרת הרשימה הערבית המשותפת.
וזאת יש להבין, עם כל הרצון הטוב, לא יכולים נציגי 'ישראל 
לשבת  לבן'  'כחול  של  הכנסת  מחברי  נאה  אחוז  וגם  ביתנו' 
בממשלה שנשענת על תמיכתה של יזבק, תומכת טרור מוצהרת. 
לצערם, הרשימה הערבית לא תתפרק לחלקים והם ייאלצו לקבל 
את כולה כמקשה אחת. כך, על פניו, נמנע מכחול לבן כל סיכוי 
תיאורטי להרכיב את הממשלה הבאה ללא שותפים מגוש הימין 
ונסללה הדרך לבחירות בקיץ תש"פ, אלא אם יתרחש הנס וגוש 

הימין-חרדים יגיע ל61 מנדטים.
הקלה  בנפילה  להיאחז  ניתן  לתקווה,  סיבה  שמחפש  למי 
מן  מנדטים.  ל6-7  בסקרים  שהידרדר  ליברמן,  השבוע  שחווה 
הראוי לזכור שבסיבוב הקודם זכה איווט למספר דו ספרתי בחלק 
מהסקרים, שתורגם לבסוף לשמונה מנדטים בלבד. בהינתן ואכן 
מסתמנת מגמת נפילה ב'ישראל ביתנו', ובהנחה הטבעית שרוב 
להיות  בבית, עשויה מפלתו  יישארו  או  ימינה  ישברו  הנוטשים 
הסובייטי  שהקור  בתקווה  החרדיות,  המפלגות  של  תשועתם 

ששרר השבוע לא יקפיא את המצביעים בבתיהם באדישות.
על הדרך, רשם גוש הימין הישג נוסף בניצוחו של השר אוחנה, 
שמינה על אפו וחמתו של היועמ"ש מנדלבליט מ"מ לפרקליט 
המדינה, את עו"ד דן אלדד, במה שכבר הספיק לגרום לפיצול 
גם  שגלשו  המשפט  במדמנת  פנימיים  ולסכסוכים  בפרקליטות 

לתקשורת ונחשפו לעיני כל ישראל.
את  הנמרץ  המשפטים  שר  סימן  היעד,  את  לכבוש  סיים  אך 
מח"ש,  התנהלות  את  שתחקור  ועדה  מינוי   – הבאה  המטרה 
בעיקר בעקבות המחאות הסוערות של בני העדה האתיופית על 
למחצה,  רובוטי  בהליך  מנדלבליט,  ישראל.  משטרת  התנהלות 
מיהר לקפוץ ולהתנגד בנימוק שמדובר בהבטחת בחירות לח"כ 

יברקן, נציג העדה שערק כזכור משורות 'כחול לבן' לליכוד.
אם יורשה לנו לבקש מכבוד השר, גם הציבור החרדי 'זכה' לא 
אחת לספוג מנחת זרועם של בריוני משטרת ישראל, ולהתעלמות 
כמעט מוחלטת במח"ש. תואיל נא ועדת החקירה לזמן את בני 
דם  זוב  עד  רוזנברג, שהוכה  יענקי  המיוחד  הנער  משפחתו של 
המסקנות  את  ותסיק  במדים,  קלגסים  בידי  בעומר  ל"ג  בליל 

המתבקשות. הגיע הזמן.

קמפיין חולה

כי הוא מתכוון לחשוף  גנץ  בני  הודיע ח"כ  בתחילת השבוע 

פרסם  במתח,  תישארו  שלא  כדי  נתניהו,  של   "5000 "תיק  את 
ובו הטענה  'כחול לבן',  גנץ למחרת את הקמפיין החדש מבית 
מערכת  קריסת  בגלל  שנה  בכל  בישראל  מתים  איש   5,000" כי 

הבריאות".
יותר  רחוק  דבר  שאין  מתברר  פשוטה  מבדיקה  האמנם? 
בעולם,  מהטובות  היא  בישראל  הבריאות  מערכת  מהמציאות, 
יכולה  ישראל  שממשלת  מה  בכל  ולבטח  היבט,  בכל  כמעט 

לעשות בנידון.
נפתח בדירוג העולמי של סוכנות בלומברג שפורסם אשתקד, 
החיים  באיכות   )!( בעולם  עשירית  ישראל  את  מיקם  ואשר 
והבריאות הכוללת, צמוד צמוד לשווייץ, שבדיה ונורבגיה, ומעל 
מדינות כמו קנדה, צרפת, בריטניה ואפילו פינלנד הפסטורלית. 
בישראל  החיים  תוחלת   ,OECD-ה של  נוסף  דירוג  לפי  אגב, 

נמצאת במקום ה11 בעולם )!(
עוד בנתוני ה-OECD: מספר המתים ממחלות לב בישראל 
חצי מה112 הממוצעים  כמעט  אלף,  כל מאה  על  איש   64 הוא 
אוסטרליה.  או  גרמניה  משווייץ,  ופחות  הארגון,  מדינות  בכלל 
בריאות  מערכת  על  כשמדברים  במיוחד  חשוב  נתון  והנה 
ממשלתית – רק 4.7% מהנזקקים לכך, מוותרים על ייעוץ רפואי 
בכלל   10.5% של  ממוצע  לעומת  כספית,  עלות  חישובי  בשל 

מדינות הארגון, מקום חמישי.
יותר  )מעט  בישראל  החולים  בבתי  לנפש  המיטות  מספר  גם 
מדינות  מארה"ב,  יותר  גבוה  איש(  אלף  כל  עבור  מיטות  מ3 
סקנדינביה ובריטניה, מאידך, מספר ימי האשפוז פר חולה נמוך 
יחסית, במה שמצביע על טיפול איכותי וניצול יעיל של מיטות 

האשפוז הקיימות.
למי שחושש מבריחת מוחות ונטישת רופאים, כדאי לספר שבין 
ושכר  השנים 2008-2017 עלה שכר הרופאים בממוצע ב59%, 
הרופאים המומחים בכ-80%, כמעט פי שלוש מעליית השכר של 
כלל השכירים במשק. ולסיום, בחזרה לנתוני בלומברג, שבמדרג 
נוסף מלפני כשנה וחצי, שקללה את יעילות מערכת הבריאות של 

ישראל במקום השישי בעולם. וכל מילה מיותרת.
ב'כחול לבן' אולי בונים על ניצול סערת הרגשות של חולים 
בתקווה  יותר,  לקבל  שיכלו  שמרגישים  משפחותיהם  ובני 
אפילו  ואולי  מחאה,  והצבעת  להתמרמרות  יוביל  שהקמפיין 
הישראלי  לקוות שהמצביע  רק  נותר  הימין.  מגוש  קולות  לניוד 

פיקח דיו מכדי לבסס את הצבעתו על סיסמה שדופה.
בהערת אגב, מי שנחשב לאחד המוקשים בדרכה של מערכת 
הרופאים  שכר  למען  שנאבקת  ההסתדרות  היא  הבריאות, 
חולים.  ובבתי  התרופות  בסל  השקעה  חשבון  על  והעובדים 
יו"ר ההסתדרות עד לא מזמן, אבי ניסנקורן, הוא כזכור )למרות 
לבן'...  'כחול  ברשימת  חמישי  מקום  בקמפיין(  היטב  שהוחבא 
וזה עוד לפני שמזכירים את השנתיים בהן כיהנה יעל גרמן, אף 
היא תוצרת כחול לבן, כשרת הבריאות. או בקיצור, ב'כחול לבן' 

חייבים להתקדם, לקמפיין מדויק יותר...

חלוקת שלל מוקדמת

הגוואלד  קמפיין  במקום  גישה,  משנים  בליכוד  ובינתיים, 
הכיוון  את  שם  אימצו  האחרונה,  הבחירות  במערכת  שנכשל 
ההפוך דווקא, "אנחנו הולכים לנצח" – זה יהיה המסר שישדרו 
ובהן  שערכו  עומק  בדיקות  אחרי  שנשארו,  בשבועות  במפלגה 
המצביעים  ושנית,  אפשרי,  אכן  זה  ראשית,  דברים.  שני  גילו 
סיכויים,  בעל  מועמד  של  אופטימי  למסר  להתחבר  מעדיפים 

מאשר למסר פסימי של מועמד המבקש חבל הצלה.
זה גם הרציונל שעומד מאחורי נטישת הקמפיין המקורי שעסק 
קמפיין  אימוץ  ובמקומו  רוה"מ,  את  המשפט  מערכת  ברדיפת 
על  בדגש  והבינלאומית,  המקומית  בזירה  בהישגיו  שיתמקד 
הקשרים ההדוקים עם טראמפ ופוטין, תוכנית המאה, שחרורה 

של נעמה יששכר ועוד.
מי שמתקשים להתאפק ודורשים לחלק את השלל מוקדם מדי, 
הם שני מועמדים פוטנציאליים לרשת את ההנהגה ביום שאחרי 
הארוכה,  הדרך  אצה  לברקת  ברקת.  וניר  גלנט  יואב   – נתניהו 
יותר מדי זמן הוא חכפ"ש )חבר כנסת פשוט( והגיע  מבחינתו, 
הזמן להשתדרג לעמדת שר, ומה טוב יותר מהדחת יריבו משכבר 

משה כחלון והחלפתו.
בשבוע האחרון ניסו מקורביו לפרסם שוב ושוב כי עוד קודם 
על  שהוכחש  פרסום  אוצר,  שר  לתפקיד  ברקת  ימונה  הבחירות 
ידי אנשי כחלון ומקורבי רוה"מ. כנחמה פורתא נזכיר לניר שעד 
הקמת הממשלה בלאו הכי נטול שר האוצר סמכויות כלשהן, ומי 

שמכהן כשר האוצר בפועל הוא החשב הכללי, רוני חזקיהו.  
השני שלוטש עיניים לקפיצה פוליטית משמעותית, הוא יואב 
גלנט, הביטחוניסט הנחשב בשורות הליכוד, שראה בעיניים כלות 
את נפתלי בנט נכנס ברוב טקס למשרדו בקריה, ומבין היטב כי 
הדרך לראשות הממשלה של מי שהגיע מקריירה צבאית, דורשת 

לפחות תקופת מעבר במשרד הביטחון.
גלנט, מחוכם מברקת, אינו מדליף שמועות על מינויו הצפוי 
את  במישרין  לתקוף  זאת  במקום  ובוחר  דרישותיו,  או  לתפקיד 
בנט על תפקודו כשר ביטחון. כך, הוא מרוויח פעמיים. הן את 
קרבתו ואמונו של נתניהו שכאמור סימן את בנט כמטרה לשאיבת 
מנדטים, והן את מיתוגו מחדש כ'קול' הביטחוני בשורות הימין.

יורשים  שמטפח  כמי  ידוע  לא  נתניהו  כי  רק  לשניים  נזכיר 
בעשור  החזיקו  הליכוד  בשורות  בודדים  אך  וכי  פוטנציאליים, 
היו  כלל  ובדרך  הנחשקים,  והאוצר  הביטחון  בתיקי  האחרון 
אלה טיפוסים אפרוריים דוגמת יעלון ושטייניץ, שלא איימו על 

הבכורה.
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היא  האחרונים  מהימים  העיקרית  המסקנה 
שנתניהו רוצה לנצח את הבחירות הרבה יותר ממה 
שבני גנץ רוצה. מהרגע שנפתחה מערכת הבחירות 
השלישית הוא לא נח לרגע. במהלך הפריימריז על 
ראשות הליכוד חתר נתניהו למגע עם השטח. הוא 
נכח במספר אירועים בכל ערב, פגש אלפים ולחץ 
ידיים למאות אנשים שהרגישו שהם נוגעים באבק 
נתניהו  זמן.  הרבה  להם  היה  שלא  משהו  כוכבים, 
רבים  אנוש,  ביחסי  לחלש  נחשב 
במחיצתו  לעבוד  שסיימו  מאלו 
נהפכו  חלקם  דלת,  בטריקת  עזבו 
המתנהלים  בתיקים  מדינה  לעדי 
נגדו בימים אלו, אבל את החיבור 
אחד  אף  הליכודי  הבייס  עם  שלו 

לא יקח ממנו.
האיש אשף בהופעות ציבוריות 
וממרום גילו ושבעים שנותיו הוא 
בכנסים  ההמונים  את  משלהב 
כעת  שעושה  צעיר  מתמודד  כמו 
ראש  להיות  הראשון  הניסיון  את 
ממשלה. ביבי מכיר את הלך הרוח 
של בוחריו והוא יודע לפרוט להם 
וגם  ביותר  הרגישים  הנימים  על 
שחור  עתיד  עם  אותם  להפחיד 
במקרה שגנץ ירכיב את הממשלה. 
צריכים  לא  כבר  הם  מזה  יותר 
אקטיביים  לפעילים  להיהפך  כדי 

בשטח.
בוחריו  את  סופר  לא  נתניהו 
עולמו  ותפיסת  מהפריפריה 
הכלכלית אותה קידם בעת שהיה 
פגעה  שרון  בממשלת  אוצר  שר 
נחשב  הוא  ועדיין  בהם,  בעיקר 
האולטימטיבי  למנהיג  אצלם 
הלימון  את  בגין.  של  ולממשיכו 
אל  תום.  עד  נתניהו  סוחט  הזה 
להוסיף  יש  הכלכלית  הסוגיה 
ולמרות  הביטחונית,  הסוגיה  את 
מתושבי  גבוה  שאחוז  העובדה 
על  נמנים  עזה  ועוטף  הדרום 
גורר  נתניהו  הליכוד,  מצביעי 
מבית  הבלונים  טרור  מול  רגליים 
בהם  ובימים  החמאס  של  היוצר 
מעביר  הוא  רגליים  גרירת  אין 
המגיעות  כסף  של  מזוודות  לעזה 

מקטאר.
נתניהו  של  האסטרטגי  הצוות 
מופעי  את  לשחזר  לעצמו  נשבע 
הפעם  וגם  נתניהו  של  הבחירות 
הוא מתזז מידי ערב מכנס בחירות 
אחד למשנהו. אין אזור בו הוא לא 
עורך לפחות כנס אחד, אין עיר משמעותית שנתניהו 
מדלג עליה. בכל הכנסים הוא מתחיל עם מה שתפס 
"אם  זהה:  הסיפא  אבל  התקשורתי  היום  סדר  את 

נוציא מאתיים אלף מצביעים שישבו בבית בסיבוב 
ממשלה  ונקים  מנדטים  ואחד  לשישים  נגיע  השני 

ימנית", דברי נתניהו.
מנהלי קמפיין הליכוד ביצעו בדיקות עומק בעיקר 
באזורים המוגדרים ימניים ובהם חלה נסיגה במספר 
המצביעים ואליהם הם מכוונים את עיקר הקמפיין. 
היעד של נתניהו הוא שישים ואחד מנדטים לבלוק 
הימין ללא ליברמן ובשביל זה הוא חייב למקסם את 
אחוז ההצבעה הימני ואת זה הוא עושה באמצעות 
שיקים  זה  יהיה  שגנץ  מהאפשרות  הפחדה  קמפיין 

ממשלה.
להופעותיו  תשובה  אין  לבן'  'כחול  של  לצוות 
של נתניהו וכשגנץ כבר יוצא לאחת כזו הוא חוזר 
עם שלל של תקלות מביכות המטילות צל כבד על 
הטלפרומטר  ממבוכת  החל  מדינה.  לנהל  יכולתו 
שאינו מסוגל לנאום בלעדיו וכלה במבוכת השכחה 
היום  יום  איזה  להיזכר  כשניסה  אותו  שפקדה 
אירועים שהעלו  בוושינגטון, שני  נאם  יום  ובאיזה 
את מפלס הרחמים כלפי האיש. אל המבוכות הללו 
הפחדה  קמפיין  שכל  העובדה  את  להוסיף  צריך 
שהם דוגמים כדי לחזק את ההצבעה לכחול לבן רק 
מחזק את נתניהו. האלקטורט מעדיף את מה שנראה 
גנץ  על שתי ההגדרות,  עונה  וביבי  ויציב  מוכר  לו 

אפילו על אחת מהן לא עונה.
מאנשיו  מקבל  ביבי  סקרים,  ונושם  שחי  כאחד 
שמפלגת  רואה  הוא  ובהם  יומי  בסיס  על  נתונים 
'ימינה' לא נמצאת בסכנת נפילה אל מתחת לאחוז 
החסימה ולכן אין בעיה בשליפת הקשית ובשתיית 
הקולות. עוד 1,400 קולות למפלגת ימינה בסיבוב 
בסבב  היום  היתה  לא  ישראל  ומדינת  הראשון 
הסבב  את  צלחה  לא  'ימינה'  שלישי.  בחירות 
יצא  אליו  הקולות  שתיית  מסע  בגלל  רק  הראשון 
היטב,  מתוכנן  'גיוועלד'  קמפיין  באמצעות  נתניהו 

של  התיעוב  בגלל  בעיקר  שהחל  מסע 
משפחת נתניהו לצמד שקד ובנט.

ביבי למד את הלקח והוא יודע שהוא 
החסימה  אחוז  מעל  'ימינה'  את  צריך 
גדולה  ש'ימינה'  יודע  גם  הוא  אבל 
עצבים  מורט  סחטנות  מסע  פירושה 
לקואליציה  לעריקה  טוב  סיכוי  עם 
ניהלו  'כחול לבן'. בנט ושקד כבר  עם 
שיחות עם גנץ ואנשיו, ובכנס בחירות 
כך  על  סיפר  נתניהו  בחיפה  שהתקיים 
שהם מקיימים שיחות עם יועצו הבכיר 
בכר  ישראל  האסטרטג  גנץ  בני  של 
זה  השניים.  של  אישי  לידיד  הנחשב 
אותו בכר שהיה האסטרטג של נתניהו 
בכר   .2009 בשנת  הבחירות  במסע 
אחד  מכל  יותר  טוב  נתניהו  את  מכיר 
החולשה  נקודות  את  מכיר  הוא  אחר. 
בעשור  היחיד  גם  והוא  נתניהו  של 
האחרון שלא עזב אותו בטריקת דלת, 
שליח  אליו  להריץ  לנתניהו  שגרם  מה 
הוא  אך  הראשון  הבחירות  סבב  לפני 

ענה בשלילה.
גובה  את  להרים  כדי  הכל  עושים  ושקד  בנט 
לאתגר את  הניסיונות שלהם  נתניהו.  מול  הלהבות 
נתניהו עם יוזמות ימניות וללא תיאום עם הממשל 
"כולם  למדורה.  שמן  מוסיפים  רק  האמריקאי 
הולכים על הראש של הציונות הדתית, יש לנו כולה 
שבעה מנדטים", אמר בנט השבוע בנאומו במליאה. 
בהמשך דבריו אמר בנט: "רוצים שהציונות הדתית 
תישאר 'ילדי הכאפות' של המדינה, רוצים שנישאר 
ישיבת  בתחילת  תורה  דבר  שאומר  המדע  שר 

הממשלה ואחר כך שותק". 
לרגע  עצר  לא  הבמה  את  לנצל  שהחליט  בנט 
ככה  וחלל,  מדע  שר  לנו  "היה  נתניהו:  את  ועקץ 
לכו  ענייני המדינה  בניהול  לנו  אותנו, אמרו  אהבו 
הצדה. היום יש שר ביטחון עם כיפה, אנחנו בקבינט 
לנו  היה  שנים  עשר  לפני  עד  תוצאות.  ומביאים 
ראש ממשלה עם נאום בר אילן. אני הצגתי תכנית 
ריבונות ופתאום מדברים ריבונות", ושוב הדליק את 
חברי הליכוד כשהוא לוקח לעצמו קרדיט מלא על 
השיח הימני בשבועות האחרונים ועל כך שגרר את 
ראש הממשלה לפעול כפי שמצופה ממנו. התיעוב 
בין הצדדים הוא הדדי והפינג פונג הזה לא יסתיים 
גם אם תקום ממשלה. לנתניהו נשאר לקוות שברגע 
להיפטר  חזונם  את  יממשו  לא  ושקד  בנט  האמת 

ממנו ויעדיפו ממשלה בראשות גנץ. 

קמפיין בצבע חרד"ל
בשבוע  התורה.  יהדות  על  עובר  טוב  לא  משהו 
ועל  ההחלטות  קבלת  דרך  על  כאן  נכתב  שעבר 
הקשיים שמערימים חלק מעוזרי הח"כים על הצוות 
מגיע  זה  הפעם  הקמפיין.  את  המנהל  האסטרטגי 

תוכנית המאתיים

ביבי למד את הלקח 
והוא יודע שהוא צריך 
את 'ימינה' מעל אחוז 
החסימה אבל הוא גם 
יודע ש'ימינה' גדולה 
פירושה מסע סחטנות 
מורט עצבים עם סיכוי 
טוב לעריקה לקואליציה 
עם 'כחול לבן'. בנט 
ושקד כבר ניהלו שיחות 
עם גנץ ואנשיו, ובכנס 
בחירות שהתקיים 
בחיפה נתניהו סיפר 
על כך שהם מקיימים 
שיחות עם יועצו הבכיר 
של בני גנץ האסטרטג 
ישראל בכר הנחשב 
לידיד אישי של השניים. 
זה אותו בכר שהיה 
האסטרטג של נתניהו 
במסע הבחירות בשנת 
.2009

גואל ועקנין

לאן נעלמו 
המצביעים? 
פרופ' קמיל 
פוקס
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מכיוון הציונות הדתית שנהפכה למחוזרת ע"י ח"כי 
גדול  חרד"לי  ציבור  שישנו  סוד  זה  אין  המפלגה. 
הקרובות.  בבחירות  להצביע  למי  לו  שאין  מאוד 
ראויים  מייצגים  ובשקד  בבנט  רואים  לא  הם 
לדמות  הנחשב  הכהן  חי  דוד  הרב  לעמדותיהם. 
שהעמדת  סובר  הזה  הקהל  בקרב  מובילה  רבנית 
אשה חילונית זה גובל בחילול ה'. תמיכה בעוצמה 
יהודית ובאיתמר בן גביר בזמן שיש סקרים שמראים 
באה  לא  גם  החסימה  אחוז  את  עוברים  לא  שהם 
בחשבון ובעיקר בגלל תוצאות הבחירות האחרונות 

שהתוצאה שם דיברה בעד עצמה.
התורה  יהדות  להכנס  ניסתה  הזה  הוואקום  אל 
כשמפעיל המהלך היה סגן שר החינוך מאיר פרוש. 
האיש מוכר בחוגי הימין ולא מהיום ואם בכל מערכת 
בחירות הוא מנסה למשוך קולות של ימניים חרדים 
כדוגמת חב"ד, אין סיבה שלא יעשה את זה גם מול 
החרד"לים. "אנחנו עושים פעילות לאורך כל השנה 
בקרב הקהל הציוני דתי וטבעי שנעשה הסברה גם 
התורה  ביהדות  בכיר  לי  אומר  הבחירות",  לקראת 
התועלת  האם  שלי  מהשאלה  מתחמק  שהוא  תוך 

מצדיקה את העלות.
יהדות  של  הבחירות  מטה  שפירסם  בהודעה 
התקבלו  התורה'  'יהדות  "ראשי  נכתב:  התורה 
הערב אצל הרב דוד חי הכהן שליט"א ראש ישיבת 
'נתיבות ישראל' וראש קהילת 'אורות התורה' בבת 
הכהן  חי  דוד  הרב  הדתית.  הציונות  וממנהיגי  ים 
הקרובות  בבחירות  גם  תמיכתו  על  יודיע  שליט"א 
מטות  תקים  קהילתו  התורה.  'יהדות  ברשימת 
בחירות להשפיע על חלקים גדולים בציבור הציונות 

הדתית להצביע עבור יהדות התורה".
בסבב  התורה  יהדות  שקיבלה  התמיכה  לאור 
יהיה.  כך  הפעם  שגם  היה  טבעי  הקודם,  הבחירות 
'יהדות  לאנשי  טבעי  נראה  שהיה  שמה  מסתבר 
בבת  הרב  של  בחצרו  טבעי  נראה  היה  לא  התורה' 
ים והודעה נגדית לא איחרה להגיע וכך נכתב בה: 
יהדות  של  הכנסת  חברי  את  ללשכתו  הזמין  "הרב 
התורה, ושוחח איתם על המשך תמיכתנו במפלגה 
וכאן  בשטח,  כוחנו  את  ראינו  הקרובות.  בבחירות 
של  לקחו  ושומעי  הפעילים  לכל  להודות  המקום 
בגבורה אחרי עמדת  נפשות  ועשו  מו"ר שהתגייסו 
הרב. בגלל המצב שהגיע לפתחנו תכנית המאה של 
פתרון  ולמצוא  בנושא  לעסוק  נדרש  הרב  טראמפ, 
שנמצאות  הבעייתיות  בנקודות  להתמודדות  נכון 
בידוד  פלשתינאית,  מדינה  הקמת   - הנ"ל  בעסקה 
עם  להפגש  צריך  אלו  בימים  הרב  ועוד.  ישובים 
של  הרבנים  מועצות  חברי  והרבנים,  הת"ח  גדולי 
יהדות התורה ע"מ לשמוע מהם את עמדתם בשביל 

הכרזת תמיכה אפשרית במפלגה".
בשיחה עם גורם בכיר בסביבת הרב הכהן נאמר 
ואין  התורה  יהדות  אצל  עובדים  לא  "אנחנו  לי: 
תמיכה אוטומטית, אנחנו ממתינים לתשובות בנוגע 
לעמדתם בסוגיית תכנית המאה". אותו בכיר הוסיף 
התורה  ליהדות  שווה  שלנו  "התמיכה  בנחרצות: 
עשרים אלף קולות חדשים כי היא גרמה גם לחב"ד 
בכיר  גורם  עם  בשיחה  התורה".  ביהדות  לתמוך 
ביהדות התורה הוא אמר לכותב השורות: "אפשר 
האלקטורט,  את  שיגדילו  חיבורים  לעשות  וצריך 
אבל הקמת מטה ציוני דתי ביהדות התורה זה כבר 

צעד אחד יותר מדי ומיותר".
בורקסים  צלחות  על  קמפיין  ישיבות  למעט 
דבר  שום  עשו  לא  עדיין  התורה  ביהדות  מלאות, 
אבודים  מצביעים  ולהחזיר  לנסות  כדי  אמיתי 
ואחרות.  כאלו  מסיבות  להצביע  יצאו  לא  שפשוט 
מרכזיים  פעילים  עם  יושבים  ואנשיו  שדרעי  בזמן 
התורה  ביהדות  הארץ,  ברחבי  המטות  ראשי  ועם 
עדיין רבים על הסלוגן של הקמפיין. יו"ר ש"ס רוצה 
לגדול גם הפעם ולהגיע למנדט העשירי ואף הציב 
לאנשיו שבכל עיר מספר יעד הגדול ממספר הקולות 

אותו הביאו בסבב הבחירות השני. 
דרעי  אריה  אמר  הראשון  הבחירות  סבב  לאחר 
לאחד ממקורביו: "התבגרתי, זה כבר לא בשבילי, 
למרוץ  יותר  בנוי  לא  ואני  כוחות  אותם  את  לי  אין 
מעיר לעיר", לו"ז הסיורים הצפוף שלו מראה שהוא 

שכח מהאמירה הזו.     

פוקס ניוז
בחירות  במערכת  מעניין  יותר  דבר  שאין  כמעט 
בהם  משקיעים  התקשורת  ערוצי  סקרים.  מאשר 
מאות אלפי שקלים לאורך כל מערכת בחירות ולכל 
עובד  הוא  איתה  המדיה  את  יש  הוא  באשר  סוקר 
למדגם  עד  שבועי  בסיס  על  סקרים  עורך  הוא  ולה 

המיוחל במוצאי יום הבחירות.
פוקס  קמיל  הוא  מוכרים  היותר  הסוקרים  אחד 
לעת  מעת  מתפרסמות  שלו  הסקרים  שתוצאות 
בערוץ 13 ומשם עושים את דרכם אל רחבי הרשת. 
רבות  שנים  שעובד  ומכובד  ותיק  בסוקר  מדובר 
בתחום והוא נחשב למורה דרך בחוג לסטטיסטיקה 

באוניברסיטת תל אביב.
איכשהו נראה שמידת הענווה לא נמצאת בארסנל 
שלו  המוחלטת  והאמת  שלו  הטובות  המידות 
בתוצאות הסקרים לא נפגעת גם אל מול המציאות 
השונה. במהלך סוף השבוע הקודם פורסם בחדשות 

13 סקר בו גוש הימין מאבד מנדטים לגוש השמאל 
רק  השמאל  גוש  לטובת  והפער 
שזהו  בהחלט  יתכן  וגדל.  הולך 
אבל  הנ"ל  בסקר  האמיתי  הסיפור 
תפס  וטובים  רבים  ועוד  אותי 
מספר המנדטים אותו העניק לש"ס 

ושעמד על שבעה מנדטים.
זכתה  הראשון  הבחירות  בסבב 
בסבב  מנדטים,  לשמונה  ש"ס 
נוסף  במנדט  טיפסה  היא  השני 
לאחר שהוסיפה לעצמה לא פחות 
וקיבלה  קולות  אלף  משבעים 
ושלושים  מאות  משלוש  למעלה 
הבן  וכאן  חדשים.  קולות  אלף 
פוקס  פרופ'  של  לשיטתו  שואל, 
מי  קולות?  אותם  נעלמו  לאן 
המפלגה שזכתה בכל אותם קולות 
מהסיבוב הראשון ומהסיבוב השני 
אלף  כתשעים  על  ביחד  שעומדים 

קול?
שמבין  בסביבה  אחד  אין 
שתוצאת  וחושב  פוליטיקה  מעט 
התוצאה  אכן  תהיה  הסקר 
הבחירות,  ליל  במוצאי  הסופית 
שורש  את  להבין  בניסיון  אבל 
מבכירי  אחד  עם  ישבתי  התוצאה 
המודלים  את  המכיר  האסטרטגים 
הסוקרים  שימוש  עושים  בהם 
לתוצאה  שלו  והתשובה  השונים 
למגוחכת  נחשבת  רבים  שבעיני 
היתה פשוטה. "קמיל חייב להכניס 
ניתן  ספרדי,  ציבור  יותר  לסקר 
שאלות  באמצעות  זה  את  לבצע 
לא  נשאלים  שיוציאו  דמוגרפיה 
תהיה  התוצאה  ואז  רלוונטיים 
באשר  לשאלתי  יותר".  מדויקת 
לתשובות  ההתייחסות  לחשיבות 
ענה  הוא  בשטח  למציאות  ביחס 
לי: "סוקר הוא אמנם לא אסטרטג 
תבונה  להפעיל  חייב  הוא  אבל 
על  גם  הדעת  את  ולתת  אישית 
המציאות הקיימת בשטח ולשקלל 

אותה".
פוקס  פרופ'  בשביל  מקווה  אני 
שתי  את  ליבו  לתשומת  שיקח 

ההמלצות.

מחזרים אחרי הקול החרד"לי. הרה"ג דוד חי הכהן עם סגן השר מאיר פרוש

בשיחה עם גורם בכיר 
בסביבת הרב הכהן 

נאמר לי: "אנחנו לא 
עובדים אצל יהדות 
התורה ואין תמיכה 
אוטומטית, אנחנו 

ממתינים לתשובות 
בנוגע לעמדתם בסוגיית 

תכנית המאה". אותו 
בכיר הוסיף בנחרצות: 
"התמיכה שלנו שווה 

ליהדות התורה עשרים 
אלף קולות חדשים כי 
היא גרמה גם לחב"ד 

לתמוך ביהדות התורה". 
בשיחה עם גורם בכיר 

ביהדות התורה הוא אמר 
לכותב השורות: "אפשר 

וצריך לעשות חיבורים 
שיגדילו את האלקטורט, 

אבל הקמת מטה ציוני 
דתי ביהדות התורה זה 

כבר צעד אחד יותר מדי 
ומיותר"
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דירות 
למכירה

יז’ שבט - יט’ שבט תשע”ט
12/02-14/02/2020  

אלעד

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אומן

 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. 2,750,000 
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

 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

בני ברק

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

יח"ד בק"ד של 40 מ"ר 
המושכרת ב- 3,500 ש"ח 

מאווררת, נוף פתוח, 
חניה צמודה בטאבו 

2,800,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

+5 חדרים 

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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,300,000 גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

בית שמש

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

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

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

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

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

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

ק"ד, מעלית + חניה 
2,780,000 ש"ח

_____________________________________________)04-07ל(052-2580348

 8 חד', שמורה, 
170 מ"ר + 200 מ"ר 

גן, אופציה ליח"ד, 
2,750,000 ש"ח

_____________________________________________)05-8א(052-8308841 שמואל

פנטהאוזים ודירות גן

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה 
עם 2 כניסות נפרדות, 

+ מעלית. בק"ד, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח. בק"ה, 
פנטהאוז במפלס אחד, 
4 חד' )מעל 100 מ"ר(, 
+ מרפסת 70 מ"ר, נוף 
מהמם שמשקיף על כל 

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

אין ביניינים צמודים לדירה. 
3,300,000 ש"ח בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 5.5 חדרים, 150 מ"ר, 
משופצת מאוד, ק"ב, פונה 
לשדרת גושטנקורן, חנייה 

בטאבו, 2,800,000
_____________________________________________)05-08א(054-5770150

 דירת 70 מ"ר פלוס דירת 
30 מ"ר, סה"כ 100 מ"ר, ק"א, 

כניסה פרטית, 1,850,000 
_____________________________________________)5-7ש(ש"ח, תיווך ב"ב 050-9094402

 ברוזובסקי, קומה ג', 
עורפית, 6 חדרים, משופצת 

כחדשה בסטנדרט גבוה, 
מרפסת, יחידת הורים וחנייה 

_____________________________________________)05-08א(054-4205595

דירת 2 חד', 
לל"ת, בפושקינא 

27 אומן

למכירה באומן

052-4414833

באר שבע
 דירה מחולקת ל- 2, רמה 
בית מלון, רחוב שאול המלך, 

מושכרת 4,800 נטו מחיר 
_____________________________________________)07-07(מציאה משה 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 יח' 
חדשות, משוכרות 8,500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-07(שכונה א' משה 054-3255667

 מבחר דירות החל מ- 300 
אל"ש ומבחר דירות לחלוקה 

במחירי מציאה משה
054-3255667)07-07(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד', קומה ראשונה, 86 
מטר, מעולה לחלוקה, במחיר 

_____________________________________________)07-07(מציאה משה 054-3255667

2-2.5 חדרים

 דוד רזיאל, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 94 מ"ר, קומה 4, 

אזור מתחרד 1,270,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(רויאל נכסים 054-3191310

 הרצל 3 חד', בנוי 55 
מ"ר, קומה 4, אזור מתחרד 
945,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)07-07(_____________________________________________

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

054-3191310)07-07(_____________________________________________

 הגפן 2.5 חדרים, שיפוץ 
יסודי, בנוי 60 מ"ר, קומה 3, 
אזור מתחרד 835,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(רויאל נכסים 054-3191310

 ברח' רבי עקיבא 63 
דירות 4,5 חד' בבנין חדש - 

_____________________________________________)06-07ל(שינפלד 03-5785777

 קוטג' מעוצב ברמה 
גבוהה, 6 חד', 2 מפלסים, 

אופ' לקומה שלישית. 
"ארזי נדל"ן"

_____________________________________________)06-09א(052-6127937

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

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

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

אופקים
 בהזדמנות! דירות, 

בתי-קרקע, קוטג'ים, פנטהאוז, 
וילות, במחירים אטרקטיביים. 

_____________________________________________)07-10ל(דינה 050-8257676

 דירה, ק"ק, 130 מ"ר + 
יחידה להשכרה + חצר גדולה, 

שיכון ג' תיווך BA יזמות 
054-4980159 דורון

)07-07(_____________________________________________

 בהאי-גאון, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, משופצת 

ומפוארת + 2 יח"ד 
יוקרתיות )אפשרי לרכוש 

גם בלי היחידות(
 052-2452820

_____________________________________________)07-07("מקסימום נדל"ן"

 בבלעדיות במשולם רהט 
3 חדרים + 2 יחידות, קומה 

1, משופצת ומרוהטת "פנחס 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

 בר' עקיבא ראב"ד, 
107 מטר + אופציה, 

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

054-8454533)07-07(_____________________________________________

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

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

B.D.A 07-07(תיווך(_____________________________________________

 באזור שקט מבחר 
דירות 3 חדרים בגמר בניה 

1,650,000 ***6 ח' + חצר 
2,700,000 ***וכן דירות 

מקבלן בבניה 3/4 ח' אבי 
B.D.A 07-07(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ב, חזית, 
95 מ"ר + מעלית וחניה + 

חנות ומחסן, 2,890,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 באזור קובלסקי, ק"א, 
170 מ"ר, 5 ח' משופצת + 

יח"ד, 2,400,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)07-07(- נכסים" 03-5791514

 באזור טרפון דופלקס 
מחולק ל- 4 ח', משופצת + 
יחידה מושכרת, 2,300,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בפ.כץ, 50 מ"ר, ק"ג 
+ הרחבה גדולה בצד ובגג, 

1,350,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בדבורה הנביאה 
+3, ק"א, חזית, גדולה 

****באדמו"ר מגור 4.5, ק"א 
_____________________________________________)07-07("תיווך - אריה" 053-3172172

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

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

052-3344721)07-07(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)07-07(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו( לכל מטרה, 

3,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)07-07(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

מפוארות, 4 חד' + גג 
ענק + 2 יח' מפוארות 

מושכרות לסגירה מיידי! 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)07-07(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות 

אחת 4 חד' גדולה עם 
יחידת הורים + 2 יחידות 
של 2 חד' משוכרות הכל 

מפואר מחיר משתלם 
מאוד אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)07-07(_____________________________________________

 בזבוטינסקי דופלקס, 
ק"ג בלעדי! מול השומר, 

מחולקת לשתי דירות 
נפרדות של 3 חד' כל 

אחת, עסקה מדהימה 
רק ב- 1,750,000 מיידי 
מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(בועז 050-4156080

 במשולם ראט בט"מ 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"ב 
חדשה!!! 1,050,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בבית יוסף יח"ד, 
2 חד', כ- 35 מ"ר, 
אופציה, מפוארת, 

830,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, משופצת 
מהיסוד, 1,650,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2.5 
חד', כ- 60 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, 1,190,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

מרווחת ויפה 1,400,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בברוט 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, קרקע, 3 
כ"א, היתרים לצדדים 

1,290,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

3 כ"א, משופצת 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ג, 
טריפלקס, חניה, מעלית, 
270 מ"ר מפוארת!!! 3 
חניות 3,250,000 נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

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

050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

1,490,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 באברמסקי 4 חד', 
80 מ"ר, ק"ד, מעלית 
ו- 2 יחידות מושכרות 

2,270,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה -050
3000121)07-07(_____________________________________________

 במשולם ראט 50 
מ"ר, ק"ב, היתרים 

מיידים, א.ענקית 
1,850,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

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

054-3979123)07-07(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת גן 
5 חד', מושקעת ברמה 

גבוהה, עורפית ושקטה, יח' 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
נגישות לתחבורה ומרכזי 

קניות לפרטים צוות דודי נגר 
050-9693307)07-07(_____________________________________________

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

מעלית, חזית, 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בלעדי!!! בקובלסקי 
דופלקס 200 מ"ר, 

6 חדרים, מושקעת, 
גג פתוח, מעלית, 

2,400,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(בועז 054-8474843

 באבני נזר דופלקס 200 
מ"ר, מעולה לחלוקה! "מוטי 

_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

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

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

כאלה! הראשון בתיווך
054-3050561)07-07(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"א, 5 חד', 
115 מ"ר, שמורה, 2,000,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 באברמסקי, ק"ב, 5 חד', 
120 מ"ר + מעלית וחניה 

+ אופציה, 2,150,000 ש"ח 
גמיש "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 באזור ניסנבוים 7 ח' 
ענקית )קומה שלמה(, ק"א 

+ מעלית, 4 כ"א, חזית, 
3,300,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 באזור בן פתחיה 5 ח' 
יפהפיה, משופצת + מעלית, 

2,300,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בפארדו נדירה! 5.5 
ענקית, יפהפיה, סלון 

ומטבח גדולים + סוכה 
גדולה + מטבח פסח, ק"ג 
+ מעלית, 2,790,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בצבי בחרדי בלעדי 5 
חד', ק"א, חזית, כ- 125 
מ"ר, מושקעת, מרווחת 

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון 5 חד', 
120 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א 

+ סוכה, 2,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בויזניץ רימון 6 
חד', 150 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"ב, חזית, משופצת, 3 כ"א 
_____________________________________________)07-07(א. פנחסי 03-5799308

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)07-07(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! 
בשיכון ה' פנטהאוז חדש + גג 
מוצמד, 2,100,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)07-07(יישוב הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)07-07(_____________________________________________

 בלעדי במינץ 5 
חדרים, 120 מ"ר נטו, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
משוקעת, סוכה + חניה 

+ מחסן, 2,260,000 
ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בגולומב צד ב"ב, 
חדשה מקבלן, 4 חד', 

סלון ענק, מטבח 
גדול, יחידת הורים, 

חזית, ק"ב, מעלית, 
2,320,000 ש"ח

_____________________________________________)07-08ל(050-4124012

 ברח' התנאים )גבול 
ר"ג(, 4 חדרים, 100 מ"ר, 

ק"א, חזית, 3 כ"א )רק 
6 דיירים(, חניה כפולה, 

דירה ענקית במיקום 
מושלם!! 052-2452820 

_____________________________________________)07-07("מקסימום נדל"ן"

 בבלעדיות מציאה בשבטי 
ישראל, 4 חד', 100 מ"ר, 

קומה ראשונה, חזית, במצב 
טוב, 1,750,000 ת.מ.א. נכסים 

054-8479063)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
באבוחצירא, 4 חד', 90 מ"ר, 

נוף לגינה, 1,420,000 ת.מ.א. 
_____________________________________________)07-07(נכסים 054-8479063

 מציאה, במנחם בגין, 4.5 
חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 

משופץ, "פנחס נכסים"
055-6789653)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בשבטי ישראל 
4 חדרים, קומה 1, 100 מטר, 

1,750,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)07-07(_____________________________________________

 באזור שיכון ה', כ- 96 
מטר, 4 חדרים + מעלית, 

מטבח חדיש, אפשרות לבניה, 
2,150,000 גמיש אבי

B.D.A 07-0)07-07(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

מ"ר, מ.ש/סוכה + 
ח.בטאבו + 10 מחסן, 

2,100,000 בלעדי "משגב 
_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

 א.השניים כ- 4 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"א + 

מעלית, מ.מהיסוד, 2 
חניות בטאבו, א.להרחבה, 
1,510,000 בלעדי "משגב 

_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

 א.השניים 4 חד', 
מעלית, 3 כ"א + סוכה, 
כ- 110 מ"ר, אדריכלית 

+ ח.בטאבו, א.מ/שמש 
+ מחסן, 1,830,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)07-07(_____________________________________________

 א.סוקולוב כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 

מ"ר, שמורה + סוכה, 
1,560,000 בלעדי "משגב 

_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא כ- 4, כ- 
73 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
קומה ג', א.בג.בטון 73 
מ' )א.ליחי"ד(, ש.בנו, 

1,340,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

 לחטוף! בצירלזון 4 חד' 
חדשה, מושקעת מאוד, ק"ב, 
עורפית, רק 2,050,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(הראשון בתיווך 054-3050561

 הקודם זוכה! בדנגור, 
4 חד', ק"ד, גג בטון, 

1,330,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בהראשונים, ק"ב, 4 חד', 
80 מ"ר, משופצת, 1,550,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)07-07(_____________________________________________

 באזור ס.אזר 4 ח' משופצת 
קומפלט, ק"ג, 1,870,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)07-07(_____________________________________________

 באזור חבקוק, חדשה, 4.5 
גדולה + מרפסות, 125 מ"ר, 

משוקעת "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)07-07(_____________________________________________

 באזור גניחובסקי, ק"א, 
חזית, 4 ח', 100 מ"ר, משופצת 
+ מעטפת 40 מ"ר, 1,840,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)07-07(_____________________________________________

 באזור יגאל 4 ח' יפהפיה, 
בנין מטופח, ק"ב + מעלית, 

3 כ"א, 2,095,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)07-07(_____________________________________________

 4.5, ק"א, ע"ע חזית, 
בזכריה / צפניה, מושקעת, 
2,200,000 "תיווך - אריה" 

053-3172172)07-07(_____________________________________________

 ברמחל, בנין חדיש, ק"ב, 
4 חד', 95 מ"ר, מושקעת 

+ מעלית "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)07-07(_____________________________________________

 ביחזקאל, ק"א, 4 
חד', 100 מ"ר, משופצת, 

2,100,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 באהרן דב, ק"ב, 4.5 
חד', 120 מ"ר, מפוארת, 

2,290,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

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

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

050-4999465)07-07(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)07-07(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' חזיתית 
בבניין חדש + מעלית וחניה, 
3 כ"א, רק 2,050,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבניה בכהנמן מול רח' בן 
דוד 4 חד' + מ. שמש, מפרט 
עשיר, קבלן אמין, 1,850,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הנביאים 
4 חד', ק"ד + א. בגג בטון, 
חזית + חניה, משופצת + 

פיר למעלית 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור נחמיה בטאבו 
משותף 4 חד', 80 מ"ר, 

ק"ג + א. בגג בטון, חדשה 
1,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
בן זכאי 4 חד' + מרפסות, 

ענקית, 105 מ"ר + אופציה 
40 מ"ר כולל רישיון, ק"א 

+ חניה 2,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג, 

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

050-4999465)07-07(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בנחום 
4 חד', ק"ג, 1,950,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בדנגור בלעדי! 4 
חד, ק"ק, מרווחת, 105 

מ"ר, מפוארת + חצר 
ענקית מרוצפת מגודרת 
ופרגולה לסוכה ענקית, 

שווה לראות, 1,790,000 
פינוי גמיש! אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(בועז 050-4156080

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 באזור האדמו"ר מגור, 
110 מ"ר, ענקית, ק"א, 4 כ"א, 
סוכה ענקית, 2,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(אפיק נכסים 03-5791514



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

יז’ שבט - יט’ שבט תשע”ט  12/02-14/02/2020

ירושלים

טבריה

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל 
דירה 1,075,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 בסמוך לקרית שמואל 128 
מ"ר, 4 חד', קו 6 + מעלית 
+ נוף לכנרת 700,000 ש"ח 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)07-07(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

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)07-07(_____________________________________________

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)07-07(_____________________________________________

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)07-07(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

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

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

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

גבעת שמואל

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 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 

+5 חדרים

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

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

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

חדשה! לא ניתן לקחת 
משכנתא 1,050,000 

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

03-5797756)52-52(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

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

30 מ"ר בכניסה פרטית + 
מרפסת מושכרות ב- 3,700 

ש"ח 750,000 ש"ח תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)07-07(_____________________________________________

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

ק- 3.5 ואחרונה, ללא, עם 
אופציה עתידית לבניה על 

הגג 1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

יחידות דיור

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

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

_____________________________________________)07-10א(אחורית 050-7638194

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

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

לרציניים בלבד! 
058-7911289
050-4496600

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

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

1,580,000 גמיש
_____________________________________________)04-07ש(053-3157972

 באורליאן בהסכם 
שיתוף דירת 3 חד', 

60 מ"ר, חדשה, ק"ג, 
870,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

דופלקסים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מדהימה, במקום מרכזי, 
משופצת קומפלט, מ.סוכה, 

בטאבו, קומה א', במחיר 
_____________________________________________)07-10א(מצויין 052-7656210

3-3.5 חדרים

נתיבות
+5 חדרים

 דירת 5 חד', קומה 
8, 6 + מעלית שבת, , 
במערב נתיבות, חדש 

מהקבלן, מיידי, 970,000 
ש"ח מורן-

_____________________________________________)5-8ש(054-4607607

עמנואל
4-4.5 חדרים

 4 חד' + אופציה בגג, ק"ג, 
מושכרת, ברח' בעש"ט, מיקום 

_____________________________________________)06-07(טוב 050-3838826

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 בשיכון ה', 4.5 חד', 
ק"ב + מעלית + חזית, 

א"א לקחת משכנתא 
)בעיות פרצלציה( 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

גמיש בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בבן פתחיה 4.5 חדרים 
משופצים ומרווחים, 

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

אופציה להרחבה 30 מ"ר 
2,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 בבורוכוב 70 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה + שלד של 25 
מ"ר + גג בטון, אופציה 

לבניה וחלוקה, בניין 
חרדי, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בניסנבוים המבוקש 
והשקט 4 חד' מפוארים 

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

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

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

יפות, 1,580,000 אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)07-07(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בלעדי! 4 חד' מפוארת, 
מדהימה, ק"ב, חזית + 
חניה בטאבו + מעלית 

+ אישורי הרחבה 
משולמים מיידי רק ב- 

1,690,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(בועז 050-4156080

 בשיכון ה' 4 חד' ענקית 
+ אופציה ל- 40 מ"ר, 3 כ"א, 

משופצת, ממוזגת, ק"ב, 
מתיווך, 2,250,000

_____________________________________________)07-10א(052-7130328

 ברבי עקיבא, 3 חדרים, 
חזית, קומה ב' אחרונה, 

גג בטון, בתהליך פינוי 
בינוי 052-2452820 

_____________________________________________)07-07("מקסימום נדל"ן"

 בתנאים, ליד הבנים, 
משופצת מהיסוד, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, ק"ב, עורפית 
ושקטה, מוארת ונעימה, 
1,600,000 ש"ח "נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(בחיוך" 054-3970200

 ביונתן, 3.5 חד', קומה 
ראשונה, שלשה כיווני אויר, 

במצב טוב, בהליך פינוי בינוי, 
1,400,000 ת.מ.א. נכסים 

054-8479063)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב, 3.5 
חדרים, 70 מ"ר, ק"א, חזית, 
סוכה, מעלית, ממ"ד וחניה. 

_____________________________________________)07-07(תיווך 050-4122744

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
3 חדרים, 70 מ"ר, קומה 

2, חזית, 2 כ"א, משופצת 
ומרווחת, אופציה להרחבה 

ולמרפסת סוכה. תיווך
050-4122744)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור 3 
חדרים, קומה 3, פינתית, 

משופצת, בשלבי התרים לעוד 
40 מטר במחיר מציאה "פנחס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

 במנחם בגין 3 חדרים + 
הרחבה לעוד 30 שלד, קומה 
2 בגג בטון 1,390,000 סופי 

_____________________________________________)07-07("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + ריהוט חדיש + מחסן 
2,000,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 07-07(תיווך(_____________________________________________

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

סוכה 1,800,000 אבי
B.D.A 07-07(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 א.בנימין אברהם, 3 
חד', ק"ב, 74 מ"ר + 

א.ותוכניות צד וג.רעפים 
74 מ', מ.מהיסוד, 
1,440,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)07-07(_____________________________________________

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

ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה, 1,350,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)07-07(_____________________________________________

 למבינים!! 
א.המכבים, 3 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 
הרחבה צד 45 מ"ר + 
כ- 110 בג.בטון בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)07-07(_____________________________________________

 א.בירנבויים, 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, מעטפת 

ל- 110 + חצר 25 מ"ר, 
משופצת, 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)07-07(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! 
אופציה מידית + 

עתידית, רק 1,330,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 
חד' + 70 מטר הרחבה 

קיימת ומושלמת! 
למגורים + תשואה! 

"אביחי מתווכים"
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 ברבי עקיבא בנין פנימי, 
ק"ג, 3 חד', 75 מ"ר + מעלית, 

1,595,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 בחפץ חיים, ק"א, חזית, 
3 חד', 75 מ"ר + אופציה, 

1,690,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 בהרצל, ק"ג, 3 חד', 
בנין חדש + מעלית וחניה, 

1,490,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 בבנימין אברהם, ק"ב, 
חזית, 3 חד' + אופ' בצד ובגג, 
1,550,000 ש"ח גמיש "מוטי 

_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 בקוטלר, ק"א, חזית, 
3 חד', 80 מ"ר, משופצת 

+ מעלית "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)07-07(_____________________________________________

 בטבריה, ק"א, חזית, 3 
חד', 80 מ"ר, 1,600,000 ש"ח 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)07-07(_____________________________________________

 מציאה נדירה!!! 
באדמו"רי-אלכסנדר מחולקת 

ל- 2, רק 1,100,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באהרונוביץ' 3.5 חד' 
ענקית ומשופצת, חזיתית, 

ק"ב, 1,820,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנורדאו 3 
חד' חדישה + מעלית וחניה, 
1,450,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)07-07(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בפרל )קרוב 
למינץ(, 85 מ"ר, 3 
חדרים + מרפסות, 
ק"ב, חזית + חניה, 

1,550,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בחרל"פ 
3.5 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, ק"א, חזית + 
אופ', 1,460,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, חזית, ק"ג 
ואחרונה )גג בטון 
+ אופ'( + חניה, 

1,660,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 במצליח בלעדי! 
מציאה, 3 חד', ק"א, 

לגינה + אופציה ענקית, 
אפשר לראות המחיר 

לסגירה 1,300,000 
בלבד מיידי אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(בועז 050-4156080

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

בניין מעולה ליד נורוק 
1,410,000 מיידי אפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא בלעדי! 
3 חד' משופצת, ק"ג + 
סוכה אחרונה, גג בטון, 
אופציות גדולות, בניין 

מעולה, במחיר מעולה 
1,330,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(בועז 050-4156080

 באזור זכרון מאיר 3.5 
חד', 80 מ"ר + א. להרחבה, 

ק"א + חניה, משופצת, 3 כ"א 
1,690,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! באזור אחיה 
השילוני 3.5 חד', 85 מ"ר, 
משופצת, חדשה, ק"א + 

מעלית + חניה, 3 כ"א, 
אופציה + היתר 11 מ"ר 

1,880,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 70 מ"ר, משופצת, ק"ג + 

א. בצד ובגג 1,580,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 73 
מ"ר + א. לבניה בגג + היתרי 

בניה 1,550,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

אופציה לחדר נוסף 1,550,000 
 בדוד המלך, בבלעדיות, _____________________________________________)07-07(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

2.5 חד', 62 מ"ר בסמוך חצר 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)07-07(_____________________________________________

 בטרומפלדור 
בלעדי! 2.5 חד', ק"ג 
אחרונה + אופציות, 
מציאה, לחטוף, רק 
ב- 1,200,000 ש"ח 

מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)07-07(_____________________________________________

 בהנגב בלעדי! 3 חד', 
ק"ב אחרונה, משופצת, 
מדהימה, מחיר לסגירה, 
רק ב- 1,250,000 אפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)07-07(_____________________________________________

 באזור רמבם מרכז 2 חד', 
50 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 
כחדשה + אופציה, 1,400,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג בהזדמנות 
יח' דיור למכירה, 27 מ"ר, ק"ד 

+ נוף + מעלית 580,000 
_____________________________________________)7-8ש(ש"ח גמיש 054-9896378

 בהזיתים-ביאליק בלעדיות 
דופלקס גג, קו1', 5 חד', 185 

מ"ר + חניה "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)07-07(דסקל 050-5926021

 ביצחק-מודעי בבלעדיות 4 
חד', קו7', 110 מ"ר, מרפסת 

שמש + חניה "מאגדים" - 
_____________________________________________)07-07(משה דסקל 050-5926021

 4 חד', בניין חרדי, קומה 
נוחה, במצב מצויין, 970,000 

_____________________________________________)07-10א(053-3101598

 במגדלי המלכים, דירת 
נופש, קו ראשון לים, מרוהטת 

ומאובזרת, מרפסת שמש, 
נוף מדהים לכנרת ולגולן 

058-7663012)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

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

053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חדרים, 
120 מ', נוף מדהים + מרפסת 

סוכה, 560,000 ש"ח
054-6437000)07-07(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות אונגוואר 4 חד' 
)86 מ"ר נטו!(, חדש מקבלן 

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,220,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)07-07(_____________________________________________

 ברמת שרת בבנייני 
האבן 3 חדרים מרווחת + נוף 
מרהיב, בלעדי לתיווך "צימוקי" 

02-5638221)07-07(_____________________________________________

עפולה
 למכירה דירה מחולקת 

ל- 2, מכניסה 4,000 בחודש, 
רק r.b 550,000 תיווך

052-6224648)07-07(_____________________________________________

 2 השומר קרית אלון, דו 
משפחתי במפלס 1, מושקע 
מאוד, יח' דיור, מיקום שקט 

ומבוקש לפרטים צוות דודי נגר 
050-9693307)07-07(_____________________________________________

וילות ובתים

 בבנין חדש דירת גן 3 
חדרים, גדולה ומפוארת + 

חצר גדולה, 2,000,000 ש"ח 
050-3528252)07-07(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד 
העם, 5 ח', מעלית, חניה, 

משופצת חלקית, מיידית! רק 
_____________________________________________)07-07(1,650,000 ש' 050-4811122

 "רימקס עוצמה", בסנדר 
חדד, 147 מ"ר, ק1', 5 חדרים 
+ ממ"ד, בניין מטופח לאחר 
תמ"א, משופצת ומרווחת!! 
חובה לראות 054-4295522 

_____________________________________________)07-07(זיו שופמן

 דירת גג 3+1 + גג, 
כ- 100 מ"ר בנוי ו- 40 מ"ר 

גג, קומה 3 עם חניה בטאבו, 
מיידית! 1,480,000 ש"ח 

050-4811122)07-07(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!! 
3 חד' במחיר מציאה + 
תמ"א!!! 4 חד' בגילה 

א' החרדית + תמ"א!!! 
בלעדיות "הולילנד 

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

טבריה

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

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

1-1.5 חדרים

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

השקעות

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

מחסנים

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

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

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

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

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

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

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

קיט 
ונופש

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

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

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

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

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

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

מגרשים

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

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)06-15(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

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

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

טבריה 

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה לחנות, 
משרד, מרפאה 10,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הע"מ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

_____________________________________________)05-08א(חלונות ומעלית 072-2773606

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

_____________________________________________)01-52א(מאובזרות 052-8357813

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

במקום שקט ביותר, 
מיידי!! 3,900 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

יחידות דיור

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

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

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

 בבית וגן 3 חד' מפוארת 
+ מרפסת גדולה, ק"א, מיידי, 

אפש' לתקופה קצרה
_____________________________________________)06-07א(052-7142450

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

וגקוזי', נוף, בנוי 490 מ"ר, 
_____________________________________________)07-10א(לל"ת 054-9792311

 במתתיהו אולם 220 
מ"ר, ק"ב, עם מעלית, 
מתאים לסמינר, כיתות 

לימוד ולתעשיה קלה 
13,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)03-03(בני ברק 054-6506501

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

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

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

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

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

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

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

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

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

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

 דרושה להשכרה 4 חד' 
בהדר גנים שמתפנה ביולי/

_____________________________________________)04-05ח(אוגוסט 052-5285409

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

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

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

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

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

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

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

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

052-7182182)04-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)04-07(מאיר 052-4792888

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)04-07(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה גוש 
3756 חלקה 18 3 דונם חקלאי 

_____________________________________________)04-07(פרטי מאיר 052-4792888

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)04-07(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)04-07(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)04-07(שמעון 052-2457617

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

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

יבניאל

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-06/21(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)4-14ש(077-8228803 058-7121316

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)06-05/21א(051-5777000

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

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

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

כפר ורדים
 בדנגור, 2.5 חד', משופץ, 

מטבח, ריצוף, שרותים 
כפולים, חלונות, הכל חדש, 

מיידי 050-5657978
_____________________________________________)04-07ש(050-6801881

 בשיכון ה' בבר אילן 
קרקע, 1.5 חד', דוד"ש + מזגן, 

_____________________________________________)05-08ל(2,500 ש"ח 050-7101177

עמנואל 

פתח תקווה

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

ש"כ במרכז, 1,700 ש"ח 
054-8446858)05-08(_____________________________________________

 אי"ה, ממוזגת ומתוחזקת, 
מטבח יפה, שכנים מעולים, 
ביהכ"נ ליד 054-8484077 

_____________________________________________)05-08ל(054-8519588

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במרכז 3 ח' משופצת, 
יפהפיה + ריהוט חלקי + 
תוספות, לרציניים בלבד! 

1,900 לח'. 35 דק' נסיעה 
_____________________________________________)05-08ל(מב"ב 054-4517090

 מציאה! דירה להשקעה 
בנתיבות, 3 חד', קומה נוחה, 
_____________________________________________)05-08ל(580,000 ש"ח 052-7624817

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

_____________________________________________)05-15א(גדול מרכזי 054-2321111

משרדים

 5 חד', מרוהטת, מרווחת, 
נקיה, קרוב לשטיבלאך, 

מרפסת גדולה לכנרת והגולן, 
_____________________________________________)4-15ש(מבצעי חורף 050-4124556

 לשבתות/ימים בבעש"ט 
2 חד', 30 מ"ר, מפוארת, 

מושקעת כחדשה!
054-8435119/7

_____________________________________________)05-08ל(054-8503037

2-2.5 חדרים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

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

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

 ברח' שלוש השעות 37, 
בית חדש! ק"ה, צד מזרח, 95 

_____________________________________________)05-08ל(מ"ר, 4 חד' 054-4641408

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

סוכה חדשה גדולה ומהממת 
_____________________________________________)04-07א(052-5994123 050-3800159

 מציאה באברבנאל! 
2.5 חד', מוארת ומאוררת, 
מ.אמריקאי, מעלית, 2,700 

_____________________________________________)05-08ל(ש"ח 050-4196040

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

_____________________________________________)06-09ל(מידי! 054-5634160

 ברח' ירושלים יח"ד, 30 
מ"ר, מרוהטת, משופצת, ק"ב, 

_____________________________________________)06-07ל(2,400 ש"ח 052-7643116

 ביטקובסקי, 4 חד' 
מושקעת, 110 מ"ר, 

ק"ד, מעלית שבת, לטווח 
ארוך. שמעון

_____________________________________________)06-09ל(050-7957487

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בעמישב ליד גני הדר 3 

חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 
_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

אולמות
 בדמשק אליעזר, אולם, 

כ- 40 מ"ר, חדש, מיידי! 
_____________________________________________)06-09ל(למטרה שקטה 054-5634160

 למכירה / השכרה 28 
מ"ר, מרכז מסחרי, אבטליון 

23 באלעד, מיקום מצויין 
_____________________________________________)06-09ל(054-3456791

ירושלים 

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בית שמש

קריית גת

2-2.5 חדרים

בני ברק 

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

ממוזגת + מרפסת סוכה, 
3,600 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)04-07א(052-7120399

קריית ים

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

050-7524914 ו-
050-5242043)05-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בקרית ים, 2 חד', ק"ג, 
משופצת, 580,000 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08א(לל"ת 054-8426290

רחובות

 ברמב"ם קרוב למרכז 
4 חד', 112 מ"ר, קומה 

4/4, ללא מעלית, 
משופצת מהיסוד, 2 
שירותים, 3 מרפסות 
סגורות, חנייה בשפע 

_____________________________________________)06-09א(054-7203964

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בניין חדש בעין גנים 
השקט, 4 חדרים גדולה 

ומפוארת + מעלית שבת 
ומחסן, 1,960,000 ש"ח

050-3528252)07-07(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
ברוטשילד 103! 65 מ"ר, 
קומת קרקע, 3 חדרים, 

שמורה ויפה, משופצת, מחיר 
אטרקטיבי 054-4295522 זיו 

_____________________________________________)07-07(שופמן

 "רימקס עוצמה", 
בתשעים ושלוש 4! 65 מ"ר, 

קומת קרקע, 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, יפייפיה, 

_____________________________________________)07-07(חובה לראות 054-4295522 זיו

2-2.5 חדרים
 מציאה!!! בבילו 

המבוקש, 2 חד', כ- 50 מ"ר, 
קומה 2, רק 920,000 ש"ח 

050-4811122)07-07(_____________________________________________

 מציאה!!! בפינס, 55 
מ"ר, מעולה לכל מטרה, 

קומה 2, רק 970,000 ש"ח 
050-4811122)07-07(_____________________________________________

 באוסשקין! 107 מ"ר, 
ק"א! *בדב גרונר! 2 

חד' חדשות!! "אביחי 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

 בלנדא 4 חד' + מעלית 
וחניה, 6,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

3-3.5 חדרים
 ברחוב ברוט, ק"ק, 3 חד', 
מרוהטת חלקית, חצר גדולה 

_____________________________________________)07-07(פרטי 058-7663012

 בבלעדיות בדב גרונר בבנין 
חדש 3 חד', חדשה מהנילון 

+ חניה פרטית, 4,000 גמיש 
_____________________________________________)07-07(ת.מ.א. נכסים 054-8479063

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

משופצת, קומה ב', 
כניסה מיידית, 3,600 

ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בזבוטינסקי בלעדי 3 
חד', ק"ג, 65 מ"ר, ליד 
רחוב השומר, מיידי ב- 

3,500 ש"ח אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(בועז 050-4156080

 בדניאל, חדשה, מפוארת, 
ק"ק, דוד"ש, ממוזגת + סוכה, 

שרותים כפולים, 60 מ"ר, 
_____________________________________________)07-08ל(4,000 ש"ח 054-8457681

 יחידה 3 חד', כ- 60 מ"ר, 
רח' בית יוסף 3, קומה 5, 
מעלית, מרוהט קומפלט, 
_____________________________________________)7-9ש(4,300 ש"ח 052-7610171

 מציאה! יפיפייה 
ומאווררת, מתוכננת במיוחד, 

כחדשה, באיזור וינזיץ, 
מרוהטת קומפלט, 2,550 

_____________________________________________)07-08(ש"ח 050-5677030

 ברח' הרצוג 2.5 חד' + 
מטבח, ק"א, סוכה, חזית, ללא 
ריהוט, א.לגנרטור, 3,000 ש"ח 

054-8405850)07-07(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, כ- 33 מ"ר, 
2 חד' + מטבח + מרפסת 

מקורה כ- 30 מ"ר, א.לסוכה 
וגנרטור, ק"א, ללא ריהוט, 
_____________________________________________)07-07(2,600 ש"ח 054-8405850

 ברח' דניאל, 2 חד', ק"א, 
מרוהטת, ממוזגת, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ל(052-7683705

 באהרון דב/עמי 2.5 
חדרים מטופחת, חזית, 

ק"ג + חניה, 3,700 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(ללא תיווך 054-4290600

 במרים הנביאה 2.5 
חד', כ- 50 מ"ר, ק"ב, 
מסודרת ויפה, 3,400 

נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בשבטי ישראל להשכרה 
2 חד', כ- 60 מ"ר + מרפסת 
סוכה, מרוהטת, חזית, 3,300 

_____________________________________________)7-8ש(ש"ח לל"ת 052-7140588

 להשכרה יחידה יפה 
ומרוהטת, רחוב נתן הנביא 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)07-07(054-4980159 דורון

 להשכרה יח"ד חדשה,  
40 מ"ר, לקליניקה / משרד / 
מגורים, באזור שבטי ישראל, 

2,500 ש"ח גמיש, לל"ת 
_____________________________________________)7-10ש(053-2709861

 בשדרות אינשטין 
יח"ד 25 מ"ר, מרוהטת, 

מתאים לזוג/בודד, 2,600 
נדל"ן הקריה

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 במגדלי המלכים, 
מרוהטת ומאובזרת, מרפסת 

שמש, נוף לכנרת, פרטי
058-7663012)07-07(_____________________________________________

 ברמת שרת ברחוב 
הרב-שרים, 2 חדרים, מסודרת, 
מרפסת גדולה, לכניסה מיידית 

וגם לתקופה ארוכה לפרטים 
052-2600936)07-07(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

צפת
4-4.5 חדרים

 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 
עם שלוש מזגנים, 2,300 

ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 
_____________________________________________)07-10א(050-6770150

 ברבי עקיבא להשכרה 
לכל מטרה כ- 80 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חדרים, ק"א )כניסה 
פרטית 17 מדרגות( כניסה 
_____________________________________________)07-07(מיידי תיווך 050-4122744

 מחפש חנות בבני 
ברק? דרכינו תקבל את 

הלווי המקצועי ביותר 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)07-07(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)07-07(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)07-07(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות 28 מ"ר + גלריה, 
רבי עקיבא 35, זקוקה לשיפוץ 
 BA ואנחנו משתתפים תיווך

_____________________________________________)07-07(יזמות 054-4980159 דורון

 חדר להשכרה במרכז רבי 
עקיבא רק 1,000 ש"ח כולל 

הכל תיווך BA יזמות
_____________________________________________)07-07(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 25 + 
גלריה ברחוב ירושלים, מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)07-07(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה ברחוב 
טרומפלדור, במיקום מעולה, 

20 מ"ר + קומת גלריה, כ- 15 
מ"ר, מתאים לכל השימושים 

המסחריים, קוסמטיקה, גלריה 
וכו', לפרטים נוספים

050-5834666)07-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)07-10א(03-5709011

 להשכרה בר' עקיבא 
ב"ב, ק"ק, משרדים + 
מחסן, 120 מ"ר סה"כ 
+ חניה צמודה, 5,800 

_____________________________________________)07-08ל(ש"ח 050-4888510

 להשכרה בגבעת 
שאול בנג'רה פינת בן 

עוזיאל, 3.5 חד', כ- 40 
מ"ר למשרד 
_____________________________________________)07-10א(02-5342918

 להשכרה בבני ברק 140 
מ"ר בבנין הכשרת הישוב 

החדש, במחיר היכרות, קומה 
גבוהה + חניות ומחסן תיווך 

_____________________________________________)BA)07-07 יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה במגדלי שקל 
משרד מפואר, 120 מ"ר 

+ מרפסת שמש גדולה + 
2 חניות צמודות, כניסה 
מיידית, מחיר מציאה! 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)07-07(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

יז’ שבט - יט’ שבט תשע”ט  12/02-14/02/2020

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

 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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

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)07-06/21(_____________________________________________

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

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

צילום

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

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

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

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

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

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

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

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

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)06-17(_____________________________________________

 "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

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

 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, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

צפת

צפון

קוממיות

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

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

 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

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

 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.

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

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

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

טיוטה

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

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

 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 הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

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

ייעוץ נישואין

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

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

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

_____________________________________________)03-04ח(052-7139857

 נלקחה בטעות מטריה 
בקו 6 בשעות הבוקר בו' טבת 

_____________________________________________)03-04ח(03-6164553

 נמצא כסף ביום חמישי 
ה' טבת באוטובוס בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(054-8401852

 דרוש תורם לפרוכת לארון 
קודש לישיבה בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(052-7635502

 נמצא רב קו ע"ש 
רעיה מלכה ושעון בתאריך 

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

 אבד נגן MP3 שחור 
באירוע של דרשו לפרטים 

_____________________________________________)04-05ח(052-7661532

 נמצאה שרשרת ברחוב 
אהרונסון בבני ברק ביום שלישי 

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

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

 נמצא כובע של מעיל 
נשים באירוע "דרשו" בבניני 

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

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

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

 מעוניין בפקס נייר טרמי 
)בירושלים( לאברך במחיר מוזל 

_____________________________________________)04-05ח(052-7618093

 מעוניין בספר 
enchanted circle של ליבי 

_____________________________________________)04-05ח(לוזווניק 052-7677306

מכירת רכבים

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

_____________________________________________)5-7ש(052-7153475

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)05-12א(רחבי הארץ 053-4271262

 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

לפגישה חפ' בדיסקרטיות 
לריענון ושיפור
_____________________________________________)05-12א(054-2239350

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

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

 שידוכים לדתיים/חרדים 
_____________________________________________)05-08א(052-9335696

 נאבד בלוטוס בסיום הש"ס 
בארנה ביום ה' פ' ויגש המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)05-06ח(052-7133733

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא בבני ברק 

_____________________________________________)05-06ח(054-8474176

 נמצאה בכותל מטריה 
כחדשה של נשים

_____________________________________________)05-06ח(077-2109292

 נמצא במוצ"ש פרשת 
שמות רב קו בתחנת רענון של 

_____________________________________________)05-06ח(כביש 6 054-8471038

 אבד מעיל בכינוס סיום 
הש"ס לילדי התתי"ם בב"ב 

ביום ה' כה' כסליו
_____________________________________________)05-06ח(054-8412935

 בתאריך 26.01.20 בשעה 
14:00 נשכחה שקית עם פאת 

סרט יקרה באוטובוס קו 422 
מירושלים לבני ברק. סימנים: 
שקית ירוקה עם כובע פונפון 

_____________________________________________)05-06ח(של תינוק 050-8730232

 למסירה ללא תשלום 
ספה מבד בצבע בורדו במצב 

_____________________________________________)05-06ח(טוב מאוד 052-8370535

 דרוש סמסונג יאנג כשר 
_____________________________________________)05-06ח(בתשלום 058-3299505

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
תוצרת hyundai )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

טיולי ג’יפים

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

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

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

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 נמצאה בב"ב בתחנה 
ברח' עזרא שקית עם שמלות 

_____________________________________________)06-07ח(לאירוע 053-4163356

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 למסירה שולחן 140*85 + 
נפתח בצבע וונגה

_____________________________________________)06-07ח(052-7609593

_____________________________________________)06-07ח( גנרטור 500 03-6191468

 חדש! מיקסר 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת ברד 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת פופקורן 490 
_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)06-07ח(054-8431644

 ביקיור לייזר המקורי נגד 
כאבים להשכרה לניסיון לפני 

קנייה ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-4458394

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד 050-4187088

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 220 ש"ח )גמיש( 

_____________________________________________)06-07ח(054-4443635

 מכונת קפה מרפי רצארד 
באריזה 250 ש"ח דוד

_____________________________________________)06-07ח(050-4145583

 למכירה מזגן 2 כח סוס 
במצב טוב תדיראן 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-3337530 אבנר

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)06-07ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה שואב אבק 90 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח ובטרייה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 למכירה תנור בילד אין 
במצב טוב 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)05-13/20ש(050-6333765

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(_____________________________________________

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

 "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

נהריה 

מרכז

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 "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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

 נופש פסח במרכז, 
פנסיון מלא, תוכניה 

מגוונת, באווירה חרדית, 
6,990 ש"ח, בכשרות 
הרב שמואל בורשטיין 

_____________________________________________)07-10ל(שליט"א 058-7179228

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

מיצובישי

שברולט

ניסן

קיה

סוזוקי

 למכירה בהזדמנות טיוטה 
יאריס 2011, אוטומטית, שניה, 

פרטית, מטאלית
055-6775411)07-07(_____________________________________________

 למכירה טיוטה פרימיוס 
2010, 1,800 סמ"ק, 22,000 

_____________________________________________)07-07(שקל, לבנה 050-8930957

 טיוטה ורסו 2012, יד 
שניה, 90,000 ק"מ, רכב 

שמור, 7 מקומות
_____________________________________________)07-07א(054-5908240

 טיוטה פריוס פלוס, 7 
מקומות, רכב היברידי חסכוני 

_____________________________________________)07-07א(מאוד, 2013 054-5908240

 מיצובישי אאוטלנדר 
2016, בעלות פרטית. החל מ- 

_____________________________________________)07-07(90,000 ש"ח לפרטים 3515*

 מציאה!!! ניסן אקס - 
טריל, 7 מקומות, מודל 2018, 

יד ראשונה, 12,000 ק"מ 
בלבד, גג פנורמי, 138,000 

_____________________________________________)07-08ל-(ש"ח 052-7773526

 סזוקי בלנו 2017, יד 
ראשונה, 50,000 ק"מ, 57,000 

_____________________________________________)07-07א(ש"ח 054-5908240

 קיה ספורטאז' 2016, 
בעלות פרטית. החל מ- 

_____________________________________________)07-07(90,000 ש"ח לפרטים 3515*

 שברולט אורלנדו 2017, 
בעלות פרטית ואחריות יבואן. 

מ- 75,900 ש"ח לפרטים 
*3515)07-07(_____________________________________________

 שברולט טראוורס 2017, 
בעלות פרטית. החל מ- 

_____________________________________________)07-07(134,900 ש"ח לפרטים 3515*

 שברולט אימפלה 2017, 
בעלות פרטית, 36,000 ק"מ, 

מ- 139,900 ש"ח לפרטים 
*3515)07-07(_____________________________________________

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

 נמצאו משקפי ראיה 
של נשים בציון הרש"ש ביום 

_____________________________________________)07-08ח(פטירתו 052-7108798

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)07-08ח(בעבר 054-2509001

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)07-08ח(052-2786557

 זוג רמקולים למערכת 
60 וואט בנויים מעץ בהיר 

צליל חזק ונקי 80 ש"ח טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

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

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)07-08ח(052-7180828

 גי' פי אס במצב מעולה 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 050-4110991

 מציאה! מצלמה סמסונג 
כחדשה + נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-4110991

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

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

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

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
460 ל' בצבע לבן 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 מדפסת HP ביתית, סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 למכירה מגהץ קיטור 
מורפי 350 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)07-08ח(053-3364930

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813
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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

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

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 קולנועית!!! זוגית 
+ כיסוי לגשם + סלסלה 

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

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

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

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

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

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית 90 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 בירושלים ספה נוחה 
וקומפקטית, חום יפה, 2 

מושבים, ב- 380 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7665283

 2 מיטות + ארגז מצעים 
+ 2 מזרנים, ראש לכל מיטה, 

עץ מלא 500 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-4906526

 שולחן אוכל מעץ, מדהים 
ביופיו 78*70*111, ניתן 

לפתיחה משני הצדדים )בני 
ברק( 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(כ"א 054-7216671

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)05-06ח(רק 95 ש"ח 050-9089110

 עגלה אמבטיה + טיולון 
אדום שחור כחדשה 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-7125823

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(גמיש 054-8464909

 מציאה! עגלת תאומים 
אינגלזינה במצב מצוין 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 03-5705098

 מציאה! עגלת תאומים 
טיולון במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(03-5705098

 מיטת תינוק צבע עץ 
במצב מצוין 450 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(03-5705098

 פלאפון נוקיה 3310 
למכירה, תומך כשר כולל 

אחריות 250 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-8572523

 סוללה מקורית ל- C2 ב- 
_____________________________________________)05-06ח(40 ש"ח 054-8474176

 כלובים לציפורים 
_____________________________________________)5-6ש(מעולים 054-8527470

במלון המלך כורש, נתניה צמוד לטיילת

גלאט כשר משגיח צמוד

עם 

להרשמה: 
050-3131740 ,03-6880091

 • מתנפחים  • פעילות ענפה לילדים ועוד...
• כרטיסים לילדים לפעילות במדרחוב

• טיולים ועוד

אוצרות חיים פסח

שמעון פרץ 
במופע סטנד-אפ

 הרב חיים זאיד 
שליט"א

הפייטן דוד 
שלמה שירו

הרב שחר לוי 
שליט"א

הרב יצחק פדידה 
שליט"א

 יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים 

סטנד אפ תזונתי 

אורן שלום
אמן החושים

בצלאל הקוסם

לילה שמיני חינם
למזמינים כל החג

מבצע

יר
ע
ה

ד 
ה

 irobot( למכירה איי רובט 
roomba( דגם 966, חדש 

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

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

_____________________________________________)03-04ל(טלפון 054-8449423

 2 בסיסי מיטה מעץ 
כחדשים 350 ש"ח מתאים 

למ.יהודית )בני ברק(
_____________________________________________)06-07ח(050-4159176

 למכירה שולחן + כוורת 
צבע עץ + צהוב בננה במחיר 

מציאה 500 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מיטה משולשת 
+ 2 מזרונים במצב מצוין 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח נייד 052-7636279

 שידות לבנות 150 ש"ח 
כיסא מנהלים 50 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(03-6196964 052-7698994

 שולחן וכיסאות לסלון 500 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)06-07ח(052-7698994

 מציאה! שולחן אור לסופר 
סת"ם לא מתכוונן 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-4425688

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 054-5705546

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-8420684

 שולחן סלון חום כהה, 
שמור, רוחב 130 אורך 60 

ס"מ גובה 45 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(050-4087927

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות כורסת יחיד 
עור צבע חום 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש!!! 052-2786557

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)06-07ח(220 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 052-5737813

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 למכירה ארונית מטבח 
במצב טוב 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 טרמפולינה חדשה לתנוק 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתנוק 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)06-07ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(אוונט 058-3245685

 משאבת חיקוי אוונט 
_____________________________________________)06-07ח(חדשה 60 ש"ח 058-3245685

 COCO עגלת תאומים 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 200 ש"ח 058-3245685

 עגלת בייבי ג'וגר תאומים 
אדום מצויינת 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7617627

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי דו צדדי במצב 

מעולה במציאה 300 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7171872

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(גמיש 054-8464909

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

_____________________________________________)06-07ח(052-7167777

 פלאפון נוקיה 230 במצב 
מצוין 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(050-4110225

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 טוסטר בשרי ענק למנגל 
חדש באריזה!!! 100 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 מכונת קפה דגם ישן ב- 
_____________________________________________)05-06ח(100 שקל 052-6388897

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 60 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח טל': 050-2897977

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)05-06ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מיקסר למכירה 500 ש"ח 
מכונת ברד 500 ש"ח גנרטור 

500 ש"ח 03-6191468
_____________________________________________)05-06ח(054-7773591

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש!!! )בפ"ת( 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-2786557

 תנור קינג דו תאי + כיריים 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

 למכירה מטען נייד 6600 
_____________________________________________)05-06ח(אמפר 35 ש"ח 058-3281474

 רדיטאור 13 צלעות 100 
_____________________________________________)05-06ח(שקל 050-6538266

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח 052-2786557

 למכירה מכונת כביסה 
AEG גרמניה פתח עליון 7 
קילו מצב מצויין 290 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מקרר קטן 
MILLER צבע לבן מצב 

מצויין 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת CRYSTAL )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 1600W שואב אבק 
בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 050-4187088

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
1600W + אביזרים נילווים 

)מתאים במיוחד לניקוי 
מכוניות( בהזדמנות )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)05-06ח(50 052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 למכירה מיטת נוער מצב 
נפתחת מעולה צבע שמנת + 

פלסטיק 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 שידה פוקסי שמנת, 120 
רוחב, גובה 80, 8 מגירות, 

מצב חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)07-10ח(054-3584040

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
90 גובה 90, 8 מגירות, 500 

_____________________________________________)07-10ח(ש"ח מצב חדש 054-3584040

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
50 גובה 60, 3 מגירות גדולות, 

_____________________________________________)07-10ח(עוצב חדש 054-3584040

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 ספה 3 מושבים דמוי 
עור איכותית מאוד רגליים 

נפתחות 500 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)07-08ח(050-4141470

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 ארון כתר תליה לקולבים 
+ 2 מדפים ב- 70 שקלים 

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 שולחן + 6 כסאות ב- 
450 שקל ירושלים

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-8420684

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-8454536

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות 140 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן נמוך 69*69 
מתאים גם לילדים 40 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 שולחן עגול מזכוכית עם 
גלגלים 250 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
מתאים לסוכה 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן מעוצב, 6/8 
כסאות לסלון בשימוש כמה 
חודשים, אפשרות לכסאות 
או שולחן בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)07-10ח(052-4227714

 ספריה מהממת, סנדוויץ, 
2.40 + ויטרינה, חום בהיר, 4 

_____________________________________________)07-10(אלף, גמיש 050-8730232

 סט חדר של רופא, שולחן, 
מיטה טיפולית, וכסאות במצב 

_____________________________________________)07-08ל(מצויין 052-2943081

 חדר שינה קומפלט 
"עצמלא" לבן / ורוד במחיר 

אטרקטיבי, במצב מצויין! 
_____________________________________________)07-08ל(052-7611537

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
_____________________________________________)07-08ח(מעולה 70 ש"ח 052-6140800

 אופניים ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדשים 052-6140800

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

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

_____________________________________________)07-08ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 joie מציאה! טיולון חדש 
ב- 400 שקלים כל הקודם 

_____________________________________________)07-08ח(זוכה 055-6743613

 טרמפיסט + כסא 
בשימוש חצי שנה כמו חדש 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 055-6743613

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 טיולון שחור מצב טוב 
ללא חגורה 100 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(053-3120620

 למכירה טיולון אדום מצב 
טוב מתקפל לתיק 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 למכירה כיסא אוכל גדול 
ורוד יציב מתכוונן 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 052-5737813

 אמבטיה לתינוק צבע לבן 
_____________________________________________)07-08ח(45 ש"ח 053-3155415

 שידת החתלה, שמנת, 
6 מגירות, 700 ש"ח גמיש 

050-8730232)07-10(_____________________________________________

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת 
YOYO ב- 50 ש"ח חדש!! 

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 מציאה! עגלת תאומים 
אינגלזינה במצב מצוין 300 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 03-5705098

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)06-07ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 מציאה! עגלת תאומים 
טיולון במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(03-5705098

 מיטת תינוק מישכל צבע 
עץ במצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(03-5705098

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 לול פלסטיק במצב מצוין 
85/90 ס"מ + מזרן 170 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בני ברק 052-7655652/3

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין, אמבטיה כסופה וטיולון 

ג'ינס ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(050-4116410

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)05-06ח(054-8446728

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

_____________________________________________)05-06ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)05-06ח(054-8446728

 למבינות! עגלה "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון אורטופדי 210 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 052-5737813

 שמיכה פוך לילד/תינוק 
היה בשימוש 35 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 עגלה 3 חלקים אמבטיה, 
כסא רכב 400 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 עגלת טיולון ישנה 3 
גלגלים ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה, לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 170 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7167777

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב / 
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 מציאה פסנתר אורגן אורך 
1.1 מטר רוחב 0.70 מטר 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-4116799

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)07-08ח(050-4157763

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 054-6838654

 אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)07-08ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)07-08ח(053-3124207

 אוסף 560 אסימונים מכל 
השנים 500 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(050-4106788

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות וכד' 

_____________________________________________)07-08ח(170 058-3287846

 אוזניות קשת שחורות 
ללא שימוש כלל 60 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3287846

 תיק לאופניים 25*35 ס"מ 
_____________________________________________)07-08ח(30 ש"ח 058-3287846

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 הליכון חשמלי פישר 
פרייס חדש באריזה 170 

_____________________________________________)07-08ח(במקום 250 053-3108157

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר מסע כבד של פרידי 
דביר ב- 36 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר בעקבות אתהלך 
של אהרון מרגלית ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 למכירה פסנתר ב- 500 
ש"ח כל הקודם זוכה נעמי 

_____________________________________________)07-08ח(054-2013391

 למכירה תיבת דואר 
חדשה עם מפתחות 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 גלילי טפט לקיר מהממים 
חדשים 70 ש"ח כ"א

_____________________________________________)07-08ח(052-7125823

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 52 
אפור כהה כחול מבריק גיזרה 

רחבה 150 ש"ח -053
_____________________________________________)07-08ח(3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 חיסול סלון הכלות ניסגר, 
תכולה 200 שמלות, בודד רק 

_____________________________________________)07-10ל(1,000 ש"ח 052-6011753
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03-6162228
יז’ שבט - יט’ שבט תשע”ט  12/02-14/02/2020

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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 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

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

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

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

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

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

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

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח 058-3233170

 כירים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 חוברות מרוה לצמא 
שנים תשע"ד-תשע"ח 95 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(לשנה 054-8406660

 תוכון מדהים שלא נושך 
כלוב וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(050-4157763

 מגה קליקס כחדש ממש! 
200 חלקים 210 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-7115498

 חליפה לבנים שלושה 
חלקים מידה 3 80 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(050-4156005

 אגרטל קרמיקה מלבני + 
פרחים 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 180 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 זוג תוכונים יפייפים + 
כלוב + ציוד רק 140 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-4169082

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

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

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-427385

 דף פרסי )כלי נגינה( 300 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-8528215

 למכירה בהזדמנות! מטען 
48V חדש! 120 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3214511

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)06-07ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור 50 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 טייפ סלילים סניו 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 050-4106788

 פטיפון פיליפס + 
רמקולים כחדש באריזה 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 050-4106788

 מגזיני זמן קודמים 
למכירה ב- 10 שקלים טלפון 

_____________________________________________)06-07ח(052-7148545

 למכירה סימילאק מהדרין 
900 גרם גיל 0-6 50 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(054-8499373

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)06-07ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון: 
_____________________________________________)06-07ח(052-3466398

 למכירה מדיח כלים במצב 
_____________________________________________)06-07ח(טוב 350 ש"ח 054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח מידה 
XL ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 אריחי ריצוף 100 מ"ר 
120*60 גוון אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8421066

 תיק לסמינר 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)05-06ח(052-2897977

 2 זוגות מגפי גשם לילדות 
מידות 11 ו- 31 )בני ברק( 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד לזוג 054-7216671

 למכירה פסנתר ריגה לא 
כנף 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)05-06ח(054-8471495

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 נעל אלגנטית לנשים 
מידה 39 עקב גבוה 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 קופסאות של חברת 
טפואר + מסננת 160 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(חדש 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כספת גדולה 450 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 מייבש כלים 20
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזרון עבה 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-721667

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 חולצה לבן/אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)06-07ח(בבני ברק 054-8431644

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 משקפי שמש חדש 
חברת "אופטיקנה" ב- 20 

_____________________________________________)06-07ח(שקל 050-8776286

 שעון יד יוקרתי אכותי 
ברמה ב- 200 שקל

_____________________________________________)06-07ח(050-8776286

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)06-07ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג חדש באריזה 100 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4087927

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 מכתב מאליהו ה' חלקים 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 200 ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)06-07ח(050-4157763

 זוג בלונים קטנים לגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

300 ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)06-07ח(052-2786557

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כביסל 4 מגירות מצב 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 450 ש"ח 050-4102263

 וילון הצללה זברה חום 
בהיר 250*160 ס"מ 370 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102263

 סט חליפות אירובי ב- 40 
שקלים בלבד! לפרטים נוספים 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102942

 למכירה ארון אמבטיה + 
כיור במצב מצוין 500 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש באריזה 190 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7653548

 אופני אולפטיקל אופני 
כושר 250 שקל גמיש

_____________________________________________)06-07ח(054-8532498

 סנדיסק צאט כפתורים 
)פיוז( ב- 230 משעה 6:45 

_____________________________________________)06-07ח(055-6768540

 נגן סמארטבס + מגן 
ספר + כרטיס 16 גיגה' ב- 
_____________________________________________)06-07ח(299 בלבד! 058-3292471

 כרטיס 32 גיגה', SD עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3263264

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(054-5385013 בני ברק

 קורקינט 2 רגלים מאחורה 
כחדש צבע שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(ב"ב 054-8561294

 מכשירי קשר נטענים 
איכותיים 120 טדרים קטנים 

130 ש"ח 054-8561294 
_____________________________________________)06-07ח()ב"ב(

 דף ערבי )כלי נגינה( 150 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-8528215

 מתקן לדיסקים 50 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 עגלת קניות מברזל 4 
גלגלים 160 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 אופנים לילדים קורקינט 
בימבה ג'וק 50-170 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 מזודה גדולה 170 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 כספת גדולה 250 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(052-7126306

 2 שטיחים כ"א 100 ש"ח 
גמיש קרש גיהוץ 70 ש"ח 

גמיש שולחן קפה 300 ש"ח 
מראה 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)05-06ח(053-8238627

 ש"ס פנינים מהדורת א"י 
לא היה בשימוש כלל )בב"ב( 

_____________________________________________)05-06ח(320 ש"ח 054-8478649

 נעלי רדבק מצב מצוין 
_____________________________________________)05-06ח(300 ש"ח 058-3299505

 שו"ע הרב 4 כרכים עוז 
_____________________________________________)05-06ח(והדר 100 ש"ח 050-4112327

 סט חידושי הר"ן 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(050-4112327

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-8478897

 סט רמב"ם ישן 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(054-8478897

 סט מקורות רש"י 14 
_____________________________________________)05-06ח(כרכים 50 ש"ח 054-8478897

 סט ספרי ברסלב גודל 
_____________________________________________)05-06ח(סידור 40 ש"ח 054-8478897

 סקט בורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 כיסא לאופניים לילד 70 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)04-05ח(052-2432982

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק + שלט חברת לוגיטק 

_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח נייד 052-2437292

 תיק לפי תקנון הסמינרים 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)04-05ח(050-4157763

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-5656194

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-5385013

 כיריים שחורות בילדאין 4 
להבות )סאוטר( תקינות 350 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-3463482

 חוברות מרוה לצמא שנים 
תשע"ד-תשע"ח 95 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(לשנה 054-8406660

 חלון כחדש + תריס ורשת 
1.39*1.27 )ירושלים( 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 053-3167300

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

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

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

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

 בהזדמנות!!! מעיל 
מגן איכותי לאופנוע/קטנוע, 
כחדשה 450 ש"ח )במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,300 ש"ח( 052-2786557

 מכשיר G.P.S ב- 200 
_____________________________________________)03-04ח(שקל 052-6500658

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש' 054-8409064

 שמלה כחולה מקסי 
לאירוע חדשה ועדכנית! 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש' 054-8409064

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 ספרי ברסלב 5 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות תורת 
_____________________________________________)03-04ח(הנצח 50 ש"ח 054-8478897

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט רמב"ם ישן 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 סט רש"י 14 כרכים 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט ספרי ברסלב גודל 
_____________________________________________)03-04ח(סידור 40 ש"ח 054-8478897

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)03-04ח(90 ש"ח 050-4102264

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)03-04ח(מצוין 450 ש' 050-4102263 

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)03-04ח(050-4102263

 למכירה 3 תוכונים ב- 180 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 054-8578283

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה יז’ שבט - יט’ שבט תשע”ט  12/02-14/02/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ 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
_____________________________________________)07-10ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)03-10א(03-9094566 053-3197448

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

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)03-07ש(054-4499177

 דרושה מדריכת לילה 
בגילאי )25-40( לצעירות 

מתמודדות תמורת מגורים 
בחצר פרטי + תשלום סמלי 

_____________________________________________)05-07ש(בבית שמש 053-4100529

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר/ערב 
_____________________________________________)06-07א(052-6607070

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,
Outlook ועוד. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)06-09א(058-3239723

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

 בת"א דרוש מחסנאי + 
רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, שכר 

- 6,500 ש"ח למתאימים - 
שכר משופר קו"ח למייל

ns@schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)04-09ש(03-6813567 טל: 03-6815066

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)4-7ש(050-8938869

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)04-07א(לשעה 054-6904816

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)04-07(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב 
דרושה מטפלת חרוצה 

לגילאי שנה וחצי, 
משכורת גבוהה, אווירה 

_____________________________________________)4-7ש(חמה 054-5841018

 לרשת בגדי גברים 
דרושים מוכרנים מנוסים, 

משמרות, תנאים טובים
_____________________________________________)04-07ל(054-2327448

054-8132837 לפרטים: 

תחבורה נוחה )מרכז העיר( 
שעות עבודה: 12:45-17:00
ילדים עם  בעבודה  ניסיון 
! מוגבל  משרות  מספר 

אוהבת ילדים? מקומך איתנו!
דרושים אנשי/נשות חינוך
לצהרונים בבתי הספר בפתח תקוה

 דרושות מטפלות למעון 
ילדים בקרית הרצוג, תנאים 

ושכר מעולים 058-4012013 
054-8471166)05-08(_____________________________________________

 לרציניות עם חיוך 
שרוצות להרוויח כסף והרבה 

ומהבית, מכירות בזווית 
שונה עם התפתחות אישית 

_____________________________________________)05-08א(מדהימה 052-7639096

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני וחזרה לפניות 

לקוחות, משרה חלקית, 
בשעות אחה"צ בבני ברק, 

הכרת סביבת המחשב חובה 
050-7997706)05-08(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות לחצי 

משרה עם ותק של 3 שנים, 
תגמול כראוי, רחלי-

_____________________________________________)05-08ש(052-3123218

 בבני ברק, בקובלסקי, 
להשכרה חדר מרוהט, לשותף 
דתי בדירת 3 חדרים, קומה א' 

052-5735013)05-08(_____________________________________________

 גננת / סייעת למעון 
בצפון תל אביב, למלאה, 

שכר מעולה, תחבורה נוחה 
_____________________________________________)05-08א(052-4797776

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)05-08א(054-3454571 054-7680455

 מנהל/ת הפרשת חלה 
באזור המרכז, בסיס + בונוסים 

עד 20,000 ש"ח גלאט ג'ובס 
 073-7055666

www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 מורים/ות, מלמדים, 
מנהלים/ות למגוון משרות 
בתחום החינוך גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 עבודה מהבית: מזכירה 
מוכשרת פרסומאית-גרפיקאית 
לעבודה איכותית גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 דרושים/ות באזור 
ירושלים: משגיח כשרות 
למלון, עובד כללי לישיבה 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 מנה"ח מתחילה לעבודה 
בהפרדה עם חרדית נוספת 
בחברה בת"א גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 דרושים/ות באזור 
המרכז: איש מכירות לחנות 

בב"ב, ניתן לעבור את ה- 
10,000 ש"ח, מזכירה למוסד 

תורני בפ"ת גלאט ג'ובס
 073-7055666

www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 בפתח תקווה / גבעת 
שמואל מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה / צהריים, שכר 
_____________________________________________)6-9ש(גבוה למתאימה 054-7978069

 למעון חדש באזור קוקה 
קולה מטפלת מנוסה, תנאים 

מצויינים 055-6778601    
052-7118997)06-09(_____________________________________________

 עובדת למשרד / חנות 
באלעד, 3 פעמים, -15:30

21:00, תנאים טובים קו"ח 
_____________________________________________)06-09ל(לפקס - 03-616-0006

 לאיטליז בב"ב דרוש 
קצב למשרה מלאה 

+ קופאית, א.לשעות 
גמישות, תנאים טובים 

למתאים 052-6391018 
_____________________________________________)6-9ש(052-3391017

 למזנון חלבי בב"ב דרוש 
עובד רציני לתקופה ארוכה 

_____________________________________________)06-09ל(לשעות הערב 054-8479820

 נהג רשיון ב' הילוכים 
לחלוקה בשעות הבוקר 
מ- 6:00-15:00, עבודה 
קבועה! תנאים טובים! 

_____________________________________________)6-7ש(052-6364614

 דרוש עובד חרוץ ומנוסה 
לנקיון חדרי מדרגות

_____________________________________________)6-9ש(054-2421996

 דרוש נהג חלוקה 
עם רשיון ב' משנת 

2007 מאזור מודיעין לוד 
_____________________________________________)6-9ש(והסביבה 052-8708776

 לחנות רהיטים בב"ב 
דרוש/ה מנהל/ת מכירות 

+ שרות ברמה גבוהה 
קו"ח לפקס

_____________________________________________)6-9ש(077-555-8680

 למוסד תורני בב"ב 
דרוש/ה אחראי/ת דיגיטל 

לניהול אתר וורדפרס, כתיבת 
תוכן, קידום אתרים, פרסום 

ממומן, עריכת וידאו, רשתות 
החברתיות, ניהול ניוזלטר, 

עבודות משרד ומחשב. 
העבודה מהמוסד בלבד! קו"ח 

והמלצות למייל
a5797491@gmail.com

_____________________________________________)06-07(50 ש"ח לשעה 25 ש"ש

באזור גוש דן דרוש נהג/ת

052-5828130

למשרה מלאה / חלקית
תנאים טובים למתאימים

אוטובוס / א.צ.ז

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 פאנית מנוסה מעונינת 
לעבוד במספרה לפאות באזור 

_____________________________________________)52-01ח(המרכז אילנה 052-4458284

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

 מנהלת חשבונות 
מוכשרת ומיומנת מאד 

פנויה למשרה חלקית למשך 
_____________________________________________)05-06ח(חודשיים 050-4139096

 התפנה מנהל אחזקת 
רשת מוסדות בנסיון מקיף כ- 

_____________________________________________)05-06ח(12 שנים 054-8437543

 מנהלת חשבונות, ידע 
באופיס, חשבשבת, אקסל, 

_____________________________________________)05-06ח(באזור ב"ב 058-3246817

 אדם רציני אחראי ונאמן 
בעל נסיון + המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים
_____________________________________________)05-08ח(055-5527391

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)06-07ח(054-8421756

 מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רישיון וכדומה ללא 
_____________________________________________)07-08ח(עבודה פיזית 054-6580174

 תופרת מנוסה מחפשת 
עבודה באזור בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(054-8440338

 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

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בק. אונו למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימה

_____________________________________________)7-10ש(050-4102929

 דרושה מיידי עוזרת בית 
יסודית, אמינה, זריזה, קבועה 

+ המלצות חובה
054-8543214 בערב אחרי 

_____________________________________________)07-10א(20:30

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת 

למשרה מלאה. ניקול
_____________________________________________)07-10ל(050-7250631

 דרושה עובדת במרכז 
ירושלים לחנות סידקית, גלאים 

_____________________________________________)07-10ל(+40 054-8418969

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/

ות ל- 2-3 שעות ביום, 
אפשרות לעבודה מהבית 

_____________________________________________)05-10א(053-3173244

 לחברה קדישא מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית, מענה טלפוני, ניהול 
יומנים, ועוד. 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)07-07(קריירה 072-22-222-62

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים, 

כנסים, וחתונות, 2-3 שעות 
ביום, לא נדרש ניסיון, 35 ש"ח 

לשעה. קריירה
072-22-222-62)07-07(_____________________________________________

 לחברה בירושלים סוכן/ת 
שטח לבדוק את נראות מוצרי 

החברה בחנויות, שכר בסיס 
8,300 ש"ח + רכב צמוד. 

_____________________________________________)07-07(קריירה 072-22-222-62

 למשרד חרדי סמוך לבני 
ברק פקיד/ה לעבודה משרדית 
מול ספקים, א-ה 8:45-14:45, 

6,500 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)07-07(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

בין השעות 10:00 ועד 
לשעה 15:30 לפרטים 
_____________________________________________)07-07(נוספים 052-7652801

 דרוש עובד רווק בלבד 
למחסן ערכים בבני ברק בלבד, 

מ- 15:00 - 18:00, רשיון גיר, 
רגיל חובה, מגיל 22, זריז וחרוץ 

054-2832500 050-4119440)07-08(_____________________________________________

 למסעדה בכפר חב"ד 
דרוש טבח לשעות הבוקר. 

לפרטים צרו קשר:
052-2549947)07-08(_____________________________________________

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 120 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(בבני ברק 054-8431644

 אורגן yamaha במצב 
טוב 300 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)03-04ח(052-2743987

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים 
לילדים 150 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול איכותי רק 110 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 אופני מירוץ 12 הילוכים 
צמיד כביש כידון כפוף גלגל 

_____________________________________________)03-04ח(700 450 שקל 054-3177932

 כסא תינוק לאופניים 30 
שקל קורקינט לילדים עד גיל 7 

_____________________________________________)03-04ח(20 שקל 054-3177932

 גלגלים קדמיים 24 16 
20 ואחורי 14 אינץ 10 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(054-3177932

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-8883274

 למכירה אופניים חשמליות 
48V ללא סוללה ב- 500 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 למכירה מטען לסוללת 
אופניים 48V ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(050-4157763

 כרית תמיכה לצוואר 
חדשה 30 ש"ח טל':

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-4156005

 בהזדמנות גגון לרכב גיפ/
פרטי רק 400 ש"ח במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,200 ש"ח 052-2786557

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 כלי עבודה 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 מחמם מים מהיר 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 סקט בורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 כיסא לאופניים לילד 70 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן קמפינג עם כיסאות 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח 054-4273857

 שולחן מתקפל 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(כחדשה 054-4273857

 אופני BMX לילדים כל 
הגילאים 50 שקל

_____________________________________________)02-03ח(058-3290512

 אופני הילוכים 26 אינץ 
_____________________________________________)02-03ח(150 שקל 058-3290512

 אופני הילוכים 24 הילוכים 
_____________________________________________)02-03ח(50 שקל 054-3177932

 קורקינט לילדים עד גיל 7 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(054-3177932

 גמרא מסכת קידושין ועוד 
_____________________________________________)02-03ח(30 ש"ח 053-3161169

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4157763

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה BRAVO חשמלית 

100 ש"ח 052-2786557 פתח 
_____________________________________________)02-03ח(תקוה

 חליפה לבנים 3 חלקים 
מידה 3 80 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7600336 בבני ברק

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
_____________________________________________)02-03ח(ולישן 50 ש"ח 052-6388897

 אופניים ישנות 50 שקל 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 תוכי "צפור אהבה" + 
כלוב + אוכל + מתקן שתיה 

_____________________________________________)02-03(במחיר מציאה 03-5705404

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצוין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
 ANGELS לנערים תוצרת
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שו"ע הרב 4 כרכים עוז 
_____________________________________________)02-03ח(והדר 100 ש"ח 050-4112327

 סט חידושי הר"ן 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-4112327

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)02-03ח(200 ש' 054-8409064

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 חולצה לבנה/שחורה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

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

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

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

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

xsos  דרושים מוכרים, 
סדרנים, למשמרות, שכר גבוה 

למתאימים, בונוסים ועמלות 
גבוהות, לפרטים:

_____________________________________________)52-01ח(053-3935840 או בחנות



רוח של מבצעים
דרושים/ותנושבת בנתיב החסד

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

בת ים: ניסנבאום 25

שני-שישי
 17-21.2.20
כ"ב-כ"ו בשבט

  

1.6 ליטר
טאצ'

1 ליטר

תפו"א לבן ארוז/
גזר ארוז

בצל/תפוז/
קלמנטינה

בננה/אשכולית
לבנה/אדומה

בטטה מובחרת/
לימון

תפו"ע חרמון

40 גלילים 600 גר'
'מעולה'

מידות: 3-6 קוד: 190536

שעועית/חומוס

לפתן אפרסק

1.7%/3%
שטראוס

3%/0%
150 גר'
תנובה

820 גר'
'מעולה'

קוד: 104116/1041147
1 ק"ג

מיה

מאגדת דנונה יופלה

נייר טואלט טאצ' רטבי אסם פרורי לחם 
400 גר' 'מעולה'/

איטריות שיבולים

מיכלי/גביעי איחסון 
רבע ליטר/חצי ליטר/1 ליטר

חיתולי האגיס חמישיית מגבונים

ברנפלקספתיבר קלאסי

זוג גבינה לבנה

טחינה/כרוב אדום/
מטבוחה/קולסלאו/
חציל/חציל במיונז

1.5 ק"ג
עלית B&Bאנטקוביץ

לא כולל אקסטרה
500 גר'
תלמה

2*850 גר'
תנובה

400 גר'

עוגיות בדלי/לחמניות כוסמין
אוזני המן 500-600 גר'

מארזי תן צ'אפקמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'
8 יח'
מיה

נשנושים 300 גר'/
דג דג 400 גר' קוד: 867176

ד"ר מרק

מארז שוש 10*25 גר'/
צ'יטוס 10*20 גר'/

דוריטוס 10*25 גר'/
תפוצ'יפס קידס

10*20 גר'
עלית

למארז
10

כולל פיקדון
750 מ"ל

כרמל

יין וינו/קונקורד/
ישן נושן

איכות למהדרין
כרעיים/חזה עוף

רביעיית 
שום

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 17-21.2.20

כ"ב-כ"ו בשבט

שלישי-רביעי
 18-19.2.20

כ"ג-כ"ד בשבט

חמישי-שישי
20-21.2.20 כ"ה-כ"ו בשבט

חמישיית טישורביעיית טונה
בשמן צמחי/במים

'מעולה'

249010

לק"ג
590

לק"ג

ליח'

290

890

3 ב-
100

סוכריות פרמידה/
קטנטנות

לקלוקים

לק"ג
390

לק"ג
490

2 ב-

3 ב-

2 ב- 2 ב-

3 ב-2 ב-

1890

1090

890 22

101790

פינוקיות/
רבע לשבע

אשפתון גליל רסק עגבניות

עלית

קוד: 711998
'מעולה'

קוד: 48203  100 גר'
'מעולה'

2 ב-3 ב- 10 ב-
2510 10

לק"ג
690

790

2 ב-3 ב-
2010

למארז
1590

99014901690
ליח'

990

2 ב-
1590

3 ב-
1090

לק"ג
3490

2590

ליח'
1590

2 ב-
990

1290
למארז
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