


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



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



בחולון בת ים ד' שבט תש"פ 430/1/20 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

לביקור וברכה מיוחדים זכו ילדי הגן התורני של בת ים, בביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בבני-ברק

ילדי 'דרך אמונה' בבית שר התורה
מאת: אלי כהן

גן-חיידר  ילדי  ביקרו  שני  ביום 
שר  מרן  של  בביתו  אמונה'  'דרך 
קנייבסקי,  חיים  רבי  הגאון  התורה 
רב  המוסדות;  הנהלת  עם  יחד 
ונאמן  גבאי;  משה  הרב  המוסדות 

ביתו ר' יהונתן אלחרר.
נכדו של שר התורה סקר בפני הרב 
את התפתחות המוסדות והתפתחות 
כן,  כמו  ים,  בבת  האברכים  קהילת 

ומרתקות  מעניינות  שאלות  הועלו 
הורים  מה  ביניהן:  חינוך,  בענייני 
הגן  בגילאי  ילד  עם  ללמוד  צריכים 
כדי להחדיר בו אהבת תורה? הגר"ח 
החומש  לימוד  כי  השיב  קנייבסקי 
בגיל זה מקנה אהבת וידיעת התורה.

לגבי  השאלה  הועלתה  כן  כמו 
המוסדות, שהורים חוששים לשלוח 
את הילד למוסד חדש יחסית בעיר. 
בעיר  המוסדות  את  המכיר  הרב, 
ההורים  את  ובירך  המליץ  ים,  בת 

דרך  למוסדות  ילדיהם  את  שישלחו 
רבה  והצלחה  נחת  שיראו  אמונה 

בחינוך הילדים.
לחברי  ברכתו  את  שלח  הרב 
הנהלת העיר ובראשם ראש העירייה 
מקומו  וממלא  ברוט  צביקה 
במוסדות  תמיכתם  על  יריב,  אלי 
בעיר  התורה  לבני  עזרתם  ושבזכות 

יזכו לברכה בכל פועלם.
הילדים סיירו בבית הרב וכל ילד 

התברך יחד עם אביו באופן אישי.

מאת: אלי כהן

נכסים במחסן בבת  כינוס  צו  ביצוע  ביום שלישי, בעת 
ים בהתאם לצו של בית המשפט, נכנס מבצע הצו למחסן 
ומיד  כסמים  החשודים  שתילים  עשרות  לראות  והופתע 

התקשר לדווח למוקד 100 של משטרת ישראל.
עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרים ותפסו שתילי 
קנאביס במשקל 60 קילו ברוטו, ציוד לגידול הסמים ואלפי 

שקלים.
הוחלט  חקירתו  ובתום  נחקר  תקוה(  פתח   ,76( החשוד 
על שחרורו בתנאים מגבילים ובכללם מעצר בית. החקירה 

בעניינו נמשכת.

הרב בר שלום נגד ראשי ערים: 
"יפוררו את הרבנות"

מאת: אלי כהן

נגד  למתקפה  יוצא  ים  בת  של  הראשי  רבה 
מינוי רבנים על ידי ראשי ערים, ומזהיר כי מדובר 
בפרצה שתכניס בעתיד רפורמים למערך הרבנות 
'יום ליום', הרב אליהו  בישראל. על פי חשיפת 

בר שלום שיגר מכתב למועצת הרבנות הראשית 
על מנת לדון בסוגיה.

מינוי 'רבני הערים' באופן עוקף משרד הדתות, 
מדיר לאחרונה שינה מעיניהם של רבים מבכירי 
הראשית  הרבנות  ובמועצת  בישראל  הרבנים 
לישראל. אחד מהם הוא רב העיר בת ים, הגאון 
השבוע  בתחילת  ששיגר  שלום  בר  אליהו  רבי 
הראשית  הרבנות  מועצת  לחברי  דחוף  מכתב 
והרבנים הראשיים לישראל ובו הוא מתריע מפני 

מדרון חלקלק שלא ניתן לעוצרו.
ראשי  מפני  במכתבו  מזהיר  שלום  בר  הרב 
והוא  הרבנות".  את  ש"יפוררו  הדתיים  הערים 
אף מציין כי "אנחנו רק בתחילת הקרחון. בעוד 
שנבחרו  לרבנים  ערך  עוד  יהיה  לא  שנים  חמש 

כדין".
שוגר  המכתב  ליום',  ב'יום  הפרסום  פי  על 

שלום  בר  הרב  העלה  האחרונה  שבשבת  לאחר 
הרבנות  ממועצת  חברים  בפני  הנושא  את 
אכן  הנושא  כי  והודו  בצוותא  ששהו  הראשית 

מטריד את מנוחתם. 
האחרונות  "בשנים  שלום,  בר  הרב  לדברי 
הרפורמים  נגד  נלחמים  הם  באשר  הערים  רבני 
זרות אשר מאיימות לחדור לתוככי  רוחות  ונגד 
הרבנות, וב"ה עושים זאת בהצלחה, מה שקורה 
זה שלאחרונה עוד ועוד ראשי ערים ממנים רבנים 
בלי קריטריונים ועל פי שיקול דעתם והדבר הזה 

יכול להוות אסון. 
אם  אבל  דתיים  ערים  בראשי  מדובר  "הפעם 
להם  שנוחים  רבנים  ולמנות  לעקוף  מותר  להם 
מה  משנה  ולא   – ואחרים  כאלו  משיקולים 
השיקולים – מדוע שראש עיר שאינו שומר תורה 
עיר  היום ראש  רפורמי חלילה?  "רב"  ימנה  לא 

צריך רב רק בשביל טקסים ממלכתיים או מכירת 
חמץ וכדומה, ומי יערב לנו שלא תאירע תקלה 

שכזו?".
בטוח  "אני  להדגיש:  ממהר  שלום  בר  הרב 
שרבני הערים שמונו בדרך זו עד כה הם יראים 
ושלמים, גם בעיר בת ים מונה הגאון רבי יעקב 
רוז'ה ידידי היקר, אולם אינני מדבר עליהם כלל. 
הם לא הנושא, מה שאמור להטריד את מנוחתנו 
זו הצורה והשיטה, חשוב לזכור שרב עיר שנבחר 
בבחירות עובר הליך מפרך שנועד לוודא שהוא 
מייצג את כלל תושבי העיר, אבל מינוי של רבנים 
באופן פרטי ללא פיקוח ובקרה עלול לפורר את 
מעמד הרבנות. המצב הזה בו אנחנו נמצאים הוא 
לא  שנים  חמש  בעוד  אולם  הקרחון  תחילת  רק 
ראש  וכל  כדין  שנבחרו  לרבנים  ערך  עוד  יהיה 

רשות יוכל לעשות הישר בעיניו".

יריית הפתיחה למרכז שי"ל בבת ים, לוותה ביריד ראשון מסוגו, בהשתתפות נציגי כל משרדי "הבירוקרטיה"

מספר ראשי ערים עקפו באחרונה את הרבנות הראשית, והכתירו באופן עצמאי רבנים ראשיים לעצמם • רבה של בת ים החליט להיאבק בתופעה

חדש: מרכז ייעוץ למיצוי זכויות, חינם

הגיע לבצע כינוס נכסים 
וגילה מעבדה מסוכנת

הדרך. אני גאה להיות תושבת העיר".
וזוהי רק יריעת הפתיחה לפעילות שי"ל אשר 
יפעל שלושה ימים בשבוע. המענה ינתן בתחומים 

)חד- עצמאי  הורה  שבראשן  משפחות  הבאים: 
הוריים(, חובות, יחסי עבודה, משפחות לילדים 
בימים  יפעל  שי"ל  ועוד.  מיוחדים  צרכים  עם 

יום   ,16:00-19:00 השעות  בין  ראשון 
יום   ,09:00-12:00 השעות  בין  שני 

שלישי בין השעות 09:00-12:00.

מאת: אלי כהן

מרכז  לפתיחת  אירוע  התקיים  רביעי  ביום 
התקיים  האירוע  )שי"ל(.  לאזרח  יעוץ  שירות 
בירך  אשר  יריב,  אלי  העיר,  ראש  מ"מ  במעמד 
על הפתיחה ואמר כי שי"ל הוא שירות משמעותי 
- הנגשת השירות  לעיר, והינו חלק מחזון העיר 

לתושב. עוד בירכו: סמנכ"לית רווחה וקהילה - 
זיו חורב; ירדני דיתה - מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים; ואסתי סיני - מפקחת שי"ל הארצית.
תשלום  ללא  מענה  הנותן  מרכז  הינו  שי"ל 
בתחום של מיצוי זכויות לתושבי בת ים ע"י צוות 
בשיתוף  לפועל  יצא  הנוכחי  המיזם  מתנדבים. 
פעולה של האגף לשירותים חברתיים – היחידה 

העבודה  ומשרד  ים  בת  בעיר  קהילתית  לעבודה 
והרווחה.

מיצוי  יריד  התקיים  הפתיחה  אירוע  במסגרת 
זכויות הראשון מסוגו בעיר בת ים בו לקחו חלק 
גופים מוניציפליים וממשלתיים אשר הגיעו לתת 
מידע והכוונה לתושבי העיר בנוגע לזכויותיהם. 
משרד  לאומי,  ביטוח  ביריד:  שנכחו  הגופים 

רב  ואכיפה  ארנונה  מחלקות  והבינוי,  השיכון 
סיוע  לפועל,  הוצאה  עליה,  קליטת  תכליתית, 
משפטי, וחברות האחראיות על סיוע בשכר דירה.

בת  "כתושבת  ציינה:  המתנדבות  אחת  ליזהף 
ים קיבלתי המון מהרשות וכעת יש לי אפשרות 
הצוות  של  בעזרתו  שצריך  למי  חזרה  לתרום 
כל  לאורך  המתנדבים  בנו  שתומך  המקצועי 



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 



ד' שבט תש"פ 630/1/20 בחולון בת ים

סניף ה'אגודה לתרבות הדיור' 
נבחר למצטיין שנת 2019

מה חיפשו המתנדבים של 
בת ים בחופי הכינרת?

מאת: אלי כהן

הדיור,  לתרבות  האגודה  של  ים  בת  סניף 
נבחר כסניף מצטיין מקרב ערי מחוז תל אביב 
על  נבחר  ים  בת  סניף   .2019 לשנת  והמרכז 
בקרב  והמקצועית  הנאמנה  המסורה,  פעילותו 
דיירי הבתים המשותפים ועל הענקת שירותים 

ללא דופי.
בתחומים  הסניף  של  הצטיינותו  צוינה  עוד 
ופיזיים שהביאו לפריחה  חברתיים, קהילתיים 
מטרות  למימוש  האגודה,  בפעילות  ושגשוג 
וקיומה  האגודה והחדרת המודעות בנחיצותה 
לשבח  צוינו  בנוסף,  ים.  בת  תושבי  בקרב 
אשר  הסניף  צוות  ע"י  הניתנים  השירותים 
הבתים  וועדי  החברים  במספר  לעלייה  הביאו 
הנהנים משירותי הסניף וקידום באופן ניכר את 

שיפוצי הבתים ושיפור חזות העיר.
סניף האגודה לתרבות בעיר פועל להטמעת 
הרכוש  על  לשמירה  הפעולה  ודרכי  המודעות 
הדרכה  החיים,  איכות  ולהעלאת  המשותף 
ויצירת  המשותף  הבית  עניני  של  תקין  וניהול 
מערכת שכנות נאותה. בין יתר השירותים הוא 
הדרכה,  בו  החברים  הבניינים  לוועדי  מעניק 

מקלטים  בנושא  ייעוץ  והנדסי,  משפטי  ייעוץ 
המבקשים  משותף  בית  לדיירי  הלוואות  ומתן 

לערוך שיפוצים בבניין המגורים.
סניף  למנהל  הוענקה  ההצטיינות  תעודת 
יוסי מאיר, ומזכירת הסניף, חנה  בת ים, עו"ד 
יאיר, בכנס הארצי השנתי של האגודה, שנערך 
הדיור  לתרבות  האגודה  מנכ"ל  בהשתתפות 
והמרכז  אביב  תל  מחוז  מנהל  צדוק,  ראובן 
דורון ישראלי וחברי הוועד המנהל מאיר דקל 
מנהלי  עשרות  חלק  נטלו  בכנס  שרף.  ואורי 
הסניפים  הוכרזו  ובמרכזו  הארץ  מכל  סניפים 

המצטיינים.
מעניקה  העירונית  ההתחדשות  במסגרת 
הדיור,  לתרבות  האגודה  בשיתוף  העירייה 
הבתים  לוועדי  והלוואות,  ליווי  ייעוץ, 
בנייני  את  מסיבי  באופן  לשפץ  המעוניינים 
לתהליך,  נכנסו  כבר  רבים  בניינים  מגוריהם. 
חיזקו את יסודות הבניין ושינו את מראהו ללא 

היכר.
ים,  בבת  הדיור  לתרבות  האגודה  משרדי 
מזמינה  העירייה   .21 נינצה  ברחוב  נמצאים 
לתרבות  לאגודה  להצטרף  נוספים  בתים  ועדי 
הדיור וליהנות ממגוון שירותים בתשלום סמלי 

שנתי.

מאת: אלי כהן

השתלמות  שבת  התקיימה  האחרונה  בשבת 
ים  בת  סניף  הצלה'  'איחוד  למתנדבי  וגיבוש 

במלון 'כינר גליל' שעל חוף הכינרת.
במהלך  מרתקות  מהרצאות  נהנו  המתנדבים 
השבת, בשלל נושאים מטובי המרצים, בחדרי 
ערך,  יקרות  מתנות  למתנדבים  חיכו  המלון 

שנתרמו ע"י בעלי עסקים ועמותות המעריכים 
את תרומת מתנדבי איחוד הצלה בת ים לקהילה.

יהודה מזרחי, ראש סניף בת ים: "אני רוצה 
להודות לעיריית בת ים, המועצה הדתית בת ים, 
חנויות  ורשת  יהודית  עין  חברת  שקל,  עמותת 
זו,  שבת  להצלחת  הרב  הסיוע  על  לבית,  אור 
המטרה היא לתת כלים וכח למתנדבים להמשיך 

להציל חיים בהתנדבות 24/7 למען הקהילה".

הסניף הבת ימי של האגודה שנועדה להדריך, לייעץ, ולקדם וועדי 
בתים בבניינים משותפים, זוכה לכבוד על תפקוד משובח

ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות 
של הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי מזמין אתכם לפנות למרכזי
יד מכוונת ולקבל:

 
• ייעוץ והכנה מרופאים מומחים

• סיוע בהכנת התיק הרפואי
• הדרכה אישית לקראת ההופעה לפני

הוועדה הרפואית
• שיחת וידיאו און ליין עם רופא מומחה

בואו לממש את הזכויות שלכם, ולקבל שירות
באחד מהמרכזים לפי בחירתכם מבלי שתשלמו

אפילו שקל אחד!

יד מכוונת

*2496 לקביעת פגישה חייגו



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

אשפרישיר 
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300משלוחים לבית הלקוח

מבצעי 
השבוע

מצטרפים למועדון של אשפר ונהנים מהטבות בלעדיות

 VIP קרטון עוף טרי

בקר טחון - טחינה במקום

כבד עוף צלוי טרי

הודו אדום קפוא

נוה ציון

נוה ציון

עדה חרדית/שארית/הרב רובין/ר' דוב לנדו-מסורת

נוה ציון/עדה החרדית/הרב רובין

2590 2690

2990

4990

לק"ג לק"ג

מוגבל ל-4 ק"ג

מוגבל ל-2 קרטונים בלבד!

לק"ג

טרי

טרי

טרי חברי מועדון

קפוא
פילה סלמון נורבגי

עדה חרדית

קרטון עוף

מחיר כזה עוד לא היה!

חדש!

1990עדה חרדית/נוה ציון

3790

2190

3990

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

קפוא

קפוא

קפוא חברי מועדון

קפוא חברי מועדון

6 עופות מפורק לשניצל

ק. עוף טרי מפורק לשניצל
2690שארית/הרב רובין 2790

לק"ג לק"ג

טרי חברי מועדוןטרי

6 עופות מפורק לשניצל

3 ק"ג 128

קרטון כרעיים/שוקיים
2990נוה ציוןחזה/ירכיים

200 גר'

טרי

לק"ג

במוצר זה לא תהיה אפשרות 
למשלוחים, הקניה בחנות בלבד

כ"ט טבת-ד' שבט 26-31.1

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



ד' שבט תש"פ 830/1/20 בחולון בת ים

''תמורת שום מחיר בעולם - לא ניתן 
לנתניהו לאשר מדינה פלסטינית''  ''מתקשה לשכוח את 

תמיכת דרעי באוסלו"
מאת: מנחם הירשמן

אחרי שראש הממשלה נתניהו ויו''ר כחול לבן בני 
גנץ נפגשו עם נשיא ארה''ב טראמפ על הסכם השלום 
במפלגות  גורמים  מזהירים  התיכון,  למזרח  שלו 
הציונות הדתית אשר מימין לליכוד מפני פינוי שטחים 

והקמת מדינת פלסטינית כתוצאה מהתוכנית. 
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומרים אותם גורמים כי 
ביהודה  ההתיישבות  על  הריבונות  להחלת  ''המהלך 
כל  שאחרי  הזמן  הגיע  ובאמת  מבורכת,  ושומרון 
השנים שמדברים על זה שזה אכן יצא לפועל בתמיכת 

הקהילה הבינלאומית''. 
כל  ''עם  מוסיפים,  ''אבל'', 
לא  הריבונות,  להחלת  הכבוד 
ניתן להקים מדינה פלסטינית 
ולוותר על שטחי ארץ ישראל 
שבעולם,  מחיר  שום  תמורת 
צריך  נתניהו  הממשלה  וראש 
לדעת זאת. לעולם לא נתפשר 
על ארץ ישראל'', הם אומרים 

ל'קו עיתונות'. 
הליכוד  בעוד  כי  הפוליטית,  במערכת  ההערכה 
של  השלום  בתוכנית  לתמוך  צפויים  לבן  וכחול 
לנתניהו  מחכה  בימין  במפלגות  דווקא  טראמפ, 
גם  יכללו  אשר  התוכנית  ביישום  קשה  אופוזיציה 

וויתורים מצידה של ישראל.  
שעות ספורות לפני הצגת תכנית המאה הוזמן ראש 
מועצת שומרון יוסי דגן ע"י ראש הממשלה לפגישה 

בבליר האוס שבבית הלבן. 
לוין,  יריב  השר  בנוכחות  שהתקיימה  הפגישה, 
את  "מצאתי  דגן,  אמר  בסיומה  וחצי.  כשעה  נמשכה 
בפני  הצבתי  לפרטים,  יורד  קשוב,  הממשלה  ראש 

של  האדומים  והקווים  החששות  את  הממשלה  ראש 
המתפרסמים  הדברים  ושומרון,  ביהודה  ההתיישבות 
- לב  ובראשם הקמת מדינת טרור ביו"ש  בתקשורת, 

מדינת ישראל".
לדברי ראש המועצה האזורית שומרון, ''הדברים לא 
נסגרו עדיין ולא ייסגרו עד הרגע האחרון, ואנחנו כאן 
וכדי  הממשלה  ראש  את  לחזק  כדי   DC בוושינגטון 
לחזק גם את נשיא ארה''ב טראמפ, כדי שייצא מהדבר 
היהודים  ההתיישבות  מרחבי  כלל  על  ריבונות  הזה 
לסכן  שעלולים  דברים  חלילה  ולא  ושומרון  ביהודה 
ישראל  מדינת  של  קיומה  את 
ואת ההתיישבות. נעקוב כולנו 
יחד  ונפעל  בעירנות,  יחד 
שלמות  ישראל,  ארץ  למען 

הארץ ובניינה".
בהודעה  במקביל, 
יו"ר  של  בשמו  שפורסמה 
אלחייני,  דוד  יש"ע  מועצת 
בנוגע לתוכנית המאה,  נכתב 
כי "אנחנו מוטרדים מאוד. לא 
מדינה  של  הקמתה  שתכלול  לתוכנית  להסכים  נוכל 
וסכנה  ישראל  מדינת  על  איום  שתהווה  פלסטינית 

גדולה לעתיד". 
נאפשר  לא  כי  מצהירים  "אנו  בהודעה:  נכתב  עוד 
על  ויתור  של  במחיר  גם  פלסטינית  מדינה  הקמת 
אנו  הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה,  במרחבי  ריבונות 
לא  הכנסת  וחברי  השרים  הממשלה  מראש  דורשים 
פלסטינית  מדינה  הקמת  בתוכו  הכולל  הסכם  לקבל 

בכל אופן שהוא".

מאת: מנחם הירשמן

ש''ס  יו''ר  של  הקמפיין  רקע  על 
מהימין,  פוליטיקאים  נגד  דרעי  אריה 
על  מימין  לביקורת  שלו  וההתייחסות 
תמיכתו בהסכם אוסלו, מותח יו''ר עוצמה 
עם  בשיחה  בן-גביר  איתמר  עו''ד  יהודית 

ביקורת  עיתונות'  'קו 
חריפה על דרעי.

לדבר בן גביר הוא 
את  מאוד  ''מעריך 
של  החדשה  דמותו 
שאכן  ומקווה  דרעי 
מטעויות  למד  אריה 
של  הניסיון  אך 
את  לטשטש  דרעי 
ההיסטוריה ולהשכיח 
שבגללו  העובדה  את 
אוסלו  הסכם  עבר 

הוא   - רבין  בממשלת  ישב  שדרעי  בזמן 
זלזול באינטלגנציה של הציבור בישראל.

לדברי בן-גביר בשיחה עם 'קו עיתונות', 
"ייתכן שנתניהו צריך אריה חזק, אבל אריה 

צריך איתמר חזק כדי לשמור על הימין".
עצמו  זצ''ל  יוסף  עובדיה  הרב  ''מרן 
העיד בהקלטה שפורסמה לפני כמה שנים, 

זה אריה דרעי שדחף לא להתנגד  היה  כי 
להסכם אוסלו, ודרעי עצמו העיד עד לפני 
כמה שנים כי בזכותו הסכם אוסלו עבר", 

אומר בן-גביר. 
זכויות  עוד הוסיף בן גביר, "לדרעי יש 
שש"ס  אסור  אבל  יקר,  איש  והוא  רבות 
לליכוד  מימין  היחידה  המפלגה  תהיה 
מדרון  יגרור  זה  כי 
ימינה  חלקלק.  גם על 
לא  זו  שמילה  הוכח 
אם  ולמעשה  מילה 
אין עוצמה יהודית אין 

ימין אמיתי בכנסת".
הגיע  דרעי  כזכור, 
בבקעת  לסיור  השבוע 
חברי  עם  יחד  הירדן 
והתייחס  סיעתו 
אוסלו  על  לביקורת 
ואמר  לשקד  כשפנה 
הנתונים  את  שתלמד  לה  מציע  ''אני  כי 
הממשלה  ישיבת  לפרוטוקול  ושתיכנס 
ההסכם,  נגד  שהייתי  היחיד  שאני  ותראה 
נמנעתי.  יוסף  עובדיה  הרב  בהוראת  ורק 
אז  התנגדה.  ש"ס  כל  ב'  אוסלו  בהסכם 

קודם כל שתלמד את ההיסטוריה".

על רקע תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, מזהירים גורמים במפלגות הציונות הדתית בשיחה עם 'קו 
עיתונות' על החשש מהקמת מדינה פלסטינית בלב מדינת ישראל כתוצאה מההסכם • כל הפרטים

בתגובה למתקפות של דרעי על חברי גוש הימין, יו"ר 'עוצמה יהודית' איתמר בן-גביר 
משיב אש בראיון ל'קו עיתונות' • "דרעי מזלזל באינטלגנציה של הציבור בישראל", הוא 

מאשים • מזהיר: "אסור שש"ס תהיה המפלגה היחידה מימין לליכוד"

בימין מציבים קווים אדומים: בן-גביר ל'קו עיתונות': 

נתניהו עם יוסי דגן

איתמר בן גביר

אוריאל צייטלין
צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון, דובר צה"ל

מערכת הביטחון נכנסת לכוננות נוכח המתיחות 
אמש  המאה'  'תוכנית  פרסום  בעקבות  שנוצרה 
)שלישי( בידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. טרם 

צה"ל  מדובר  נמסר  התוכנית,  פרסום 
כי בהתאם להערכת המצב הוחלט על 
תגבור של חטיבת "הבקעה והעמקים" 

בכוחות חיל רגלים. 
אל  ירדו  המערכת  בכירי  במקביל, 
לסייר  בכדי  שלישי  ביום  השטח 
בשטח.  הנעשה  אחר  מקרוב  ולעקוב 
קיים  בנט,  נפתלי  הביטחון  שר 
ביחד  ושומרון,  יהודה  בגזרת  סיור 
כחלק  כוכבי,  אביב  הרמטכ"ל  עם 
של  המאה  תכנית  להצגת  מההיערכות 
קיבל  במהלכה  האמריקאי  הממשל 
תמונת מצב עדכנית על הנעשה בגזרה, 
התכנית.  שבהצגת  המשמעויות  ועל 

בתוך כך, הנחה השר בנט את הכוחות להיערך 
הצגת  בעקבות  מיידית  הסלמה  של  לתרחיש 
שיתוף  בהיעדר  השטח  להתססת  וכן  התכנית 

פעולה מצד הרשות הפלסטינית. 
בתום הערכת המצב אמר בנט כי, "מדינת ישראל 
גבולות  קביעת  של  מכריעים  ימים  בפני  ניצבת 
ההתיישבות  על  הריבונות  והחלת  שלה  הקבע 
איומים  שומע  אני  ושומרון.  ביהודה  היהודית 
אותנו.  ירתיע  לא  דבר  שום  הפלסטיני.  מהצד 
אני מסיים עכשיו הערכת מצב באוגדת איו"ש, 

מערכת  החטיבות.  מפקדי  כל  את  פגשתי 
ממשלת  תרחיש.  לכל  ערוכים  וצה״ל  הביטחון 
להירתע  ולא  החלטות  לקבל  צריכה  ישראל 

מאיומים", כך בנט.
ההיערכות מגיעה לאחר איומים מצד הפלסטינים 

שמסרבים לשתף פעולה עם תוכנית המאה. כך 
למשל יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן החליט 
בפעם הראשונה להזמין את ההנהגה של חמאס 
אמש  שכינס  בדיון  להשתתף  המערבית  בגדה 

ברמאללה.
הרשות  מצד  דופן  יוצא  פעולה  שיתוף  זהו 
וארגון  שלום  שדרכה  שמצהירה  הפלסטינית 
מוקדם  ג'יהאד.  היא  שדרכו  שמצהיר  החמאס 
יותר השבוע דווח כי אבו מאזן, הודיע למצרים 
להביע  לתושביה  תניח  הפלסטינית  הרשות  כי 

את סירובם לעסקת השלום בדרכם. יו"ר הרשות 
אמר לחברי הוועד המרכזי של פת"ח כי "ניצבים 
בתוצאות  לשאת  ועלינו  קשים  ימים  מולנו 

הסירוב, יהיו אשר יהיו". 
הפת"ח  בכירי  עם  סגורות  שבשיחות  דווח  עוד 

את  להסלים  צריכים  "אנחנו  מאזן:  אבו  אמר 
ההתנגדות בכל הנקודות ולהמריץ את הצוותים 
מהרחובות.  לצאת  לא  בתנועה  הצעירים 
שאני  עליי  איימו  טראמפ  עם  לדבר  כשסירבתי 
תארו  אותה  ההתנהגותי  על  גדול  מחיר  אשלם 
כטיפשות. המצב לא יישאר כמו שהיה. אני לא 
שרוצה  הפלסטינים  מהארגונים  מי  בוגד.  אהיה 
לו  נאמר  שלא  ומי  אותו  נברך  איתנו  להיות 
עלינו  לכפות  רוצה  טראמפ  כאן.  לא  שמקומו 

דבר שאנחנו לא רוצים בו".

הטורקית  הידיעות  סוכנות  של  הדיווח  פי  על 
טראמפ  עם  לשוחח  סירב  מאזן  אבו  'אנאדול', 
לסוכנות  אמר  פלסטיני  בכיר  האחרונים.  בימים 
שיחה  לארגן  טראמפ  מצד  ניסיונות  היו  כי 
שנכחו  גורמים  לפי  אותם.  דחה  מאזן  אבו  אך 
בפגישה, יו"ר הרשות הזהיר כי צפויים 
תכנית  על  ההכרזה  לאחר  קשים  ימים 
המחאה,  צעדי  ושבמסגרת  טראמפ 
לא  הפלסטיניים  הביטחון  מנגנוני 
הנחיות למנוע ממפגינים להגיע  יקבלו 
לנקודות החיכוך עם צה"ל, זאת לאחר 
זעם  יום  על  הפלסטינים  שהכריזו 
בוחנים  והם  התוכנית,  הצגת  לקראת 
וצעדים  אמריקנים  מוצרים  על  חרם 
החלטות  לטענתם,  זאת,  עם  נוספים. 
מדיניות יתקבלו רק עם מימוש התוכנית 

ולא בפרסומה. 
בתוך כך, איום נוסף מעניין מגיע מכיוון 
לא ממש צפוי, על רקע פרסום התוכנית. 
דובר ארגון דאע"ש, המכונה אבו חמזה, מאיים כי 
ארגונו יפעל לפגוע ביהודים ובישראל. בהודעה 
שלב  להתחיל  "הכרחי  בטלגרם  שפרסם  קולית 
חדש שבו נתקוף את ישראל והיהודים". לדבריו, 
"נגרום לתוכנית של נשיא ארצות הברית דונלד 
טראמפ להיכשל. נחזיר את מה שגנבו היהודים 
לאנשי  בדבריו  קורא  חמזה  אבו  מהמוסלמים". 
דאע"ש, בייחוד בסיני ובסוריה, לכבוש יישובים 
בעבור  ניסויים  לשדה  אותם  ולהפוך  ישראליים 

"אמצעי הלחימה והטילים שלהם, גם כימיים".

כוננות מחאה 
תגבור כוחות ביו"ש עם פרסום עסקת השלום האמריקנית • השר בנט הנחה את הכוחות להיערך לתרחיש של הסלמה מיידית • אבו מאזן משגר איומים חריפים: " צריכים להסלים את 

ההתנגדות" • דאע"ש מצטרף לאיומים: "נתקוף את ישראל והיהודים" 
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תכנית המאה יצאה לדרך

מאת: ישראל פריי

19:30, המקום:  מוצאי שבת, השעה:  הזמן: 
שמבין  לפני  רגע  גן.  רמת  המכביה,  כפר 
לקראת  גנץ  בני  של  דמותו  מגיחה  לשבילים 
מבטאות  החדשות  מאתרי  ההתראות  ההצהרה, 
גנץ  הפרשנים:  טובי  שלקחו  ההימורים  את 
יודיע – לא נוסע לוושינגטון. רגעים לאחר מכן 
יתברר כי מהמלכודת שטמן לו יריבו המר בנימין 
נתניהו, הצליח גנץ לצאת לא רק בשלום, כי אם 

גם מורווח.
שמנהיגי  כדי  תוך  שעבר,  השבוע  בסוף 
באירועי  ירושלים  חוצות  את  ממלאים  העולם 
ארה"ב  נשיא  הפצצה:  הוטלה  לשואה,  הזיכרון 
את  ימים  תוך  להציג  מתכוון  טראמפ  דונלד 
לבין  ישראל  מדינת  בין  להסדר  המאה'  'תכנית 
של  כדיווח  שהחלה  הידיעה  הפלסטינים. 
עיתונאי חדשות 12 עמית סגל, קיבלה עד מהרה 
הבא  לדבר  והפכה  ארה"ב,  נשיא  מסגן  אישור 

במערכת הבחירות.
ההלם שנחת על 'כחול לבן' היה גדול. שהלא, 
קרב המוחות הגדול מתחולל בעיקר סביב נושאי 
ובעוד  הבחירות.  מערכת  בלבת  שיעמדו  השיח 
ומכוונים  החסינות  הסרת  לדיוני  נערכים  הם 
אגב   – המשפטיים  בענייניו  נתניהו  את  להביך 
בצרכי  העוסקת  שפויה  אלטרנטיבה  הצגת 
החברה – נוחת עליהם רוגזו של הנושא המדיני.

מובהק.  המדיני  בשדה  נתניהו  של  היתרון 
כמדינאי  נרחב  מקרדיט  נהנה  ניסיון,  בעל  הוא 
משכמו ומעלה, הקשר שלו לממשל האמריקאי 
ולנשיא טראמפ הדוק מאי פעם, אך בנוסף לכל 
'כחול  את  חושף  המדיני  בנושא  העיסוק  זאת, 
מרכז  כמפלגת  שלהם:  המובנית  לחולשה  לבן' 
ממחנות  ומאישים  פלגים  מכמה  המורכבת 
ברורה  בלתי  שלהם  המדינית  העמדה  שונים, 
ונחרצת, ומאלצת אותם להתעמת עם העמימות 

המלווה אותם.
שיניהם  בעור  נחלצו  אחדים  ימים  לפני  רק 
מביקורו  החל  זה  הירדן.  בקעת  סיפוח  מסוגיית 
של  הימני  בסמן  מלווה   – בבקעה  גנץ  של 
יתמוך  כי  הצהיר  שם   – יעלון  בוגי  הקוקפיט, 
בסיפוח "בהסכמה בינלאומית", המשיך בראיון 

"הסדר  על  דיברה  שם  גרמן  יעל  ח"כית  של 
באמירות  והמשיך  התנתקות",  על  שמבוסס 
הנדל-האוזר.  חבורת  של  מובהקות  ימניות 
סוגיית  סביב  לבטא  הייתה  הכוונה  מלכתחילה 
מאסטרטגית  כחלק  ימינה  נטייה  הירדן  בקעת 
ימינה הסתיימה בתאונה  הקמפיין, אך השבירה 

מרוסקת.
היו  ארה"ב  משמי  שנחתה  המאה'  ל'תכנית 
ספין  עוד  היותה  על  המעידים  הסימנים  כל  את 
שהעניק  בחירות  מתנת  מין  להפליא,  מתואם 
הנשיא האמריקאי לידידו בישראל. באורח פלא, 
נפל תאריך הזמנתו של נתניהו ליום שלישי, היום 
בו מתקיים בכנסת הדיון הגדול בהקמת הוועדה 

להסרת חסינותו.
לעיתים ספינים מגיעים באריזת מתנה. כשכולו 
כי  נתניהו  הממשלה  ראש  הסביר  צופים,  נופת 
ההזדמנות  בניצול  החשיבות  ולאור  "לבקשתו" 
גם  לפגישה  הזמין  טראמפ  הנשיא  ההיסטורית, 

את עמיתו בני גנץ, והוא מוזמן להצטרף אליו.
על  ה"קוסם"  למנהיג  הריעו  בימין  בעוד 
דממה.  שררה  לבן'  ב'כחול  הטריק,  שליפת 
שעות נקפו ותגובה רשמית לא באה. נוהל 'עוצר 
ראיונות' הוכרז והח"כים אף קיבלו הוראה לבטל 

את השתתפותם באירועי 'שבת תרבות'.
נוספות.  דלק שעות  האור  המטה  במסדרונות 
לסיעור  התכנסו  לבן'  'כחול  של  הקמפיין  אנשי 
מהפלונטר.  יוצאים  איך  לחשב  וניסו  מוחות 
הדעה שהלכה ורווחה ואף התקבלה על כל יושבי 
שתסתיים  במלכודת  מדובר  הייתה:  הקוקפיט 
באסון. נתניהו ישפיל אותך, אין לך שליטה על 
לא  לוושינגטון  להזמנה  היעתרות  הסיטואציה, 
וגנץ  היועצים,  יכולה להוציא אותך טוב, אמרו 
המעצמה  נשיא  של  להזמנה  סירוב  וקיבל.  סבר 
אך  בכך,  מה  של  דבר  לא  הוא  בעולם  הגדולה 
נראה  היה  שבת,  מוצאי  של  הערב  לשעות  עד 
הפוליטיות  הערכות  נושבת.  הסרבנות  שרוח 

והתדרוכים היו בהתאם.
גנץ במסיבת העיתונאים  בני  נעמד  אלא שאז 
עם  והפתיע  החדשות  מהדורת  לפתח  שתוזמנה 
למסע  לוושינגטון  ייסע  הוא  צפויה:  לא  נוסחה 
קצר של 24 שעות, לפגישה אישית עם טראמפ. 
בלי ביבי. ביום שלישי הוא כבר יתייצב בכנסת 

את  הכתה  רק  לא  ההצהרה  החסינות.  לדיוני 
גם מפגן  כי אם  יצירתי,  רעיון  פרי  או  התחזיות 
כוח על יכולת להזיז דבר או שניים בבית הלבן. 
הימין  עם  ברובה  כיום  שמזוהה  זירה  בתוך 
המתנחלי ועם אוהדי נתניהו, הצליחו אנשי גנץ 
על  ברורים  לסיכומים  ולהגיע  מחילות  לחפור 
שיינתן  הכבוד  ומידת  היקפה  הפגישה,  אופי 

לראש המפלגה הגדולה בישראל.
נערכת  הממשלה  ראש  שפמליית  ובזמן 
עיתונאים,  ושיירת  נרחבים  צוותים  עם  ליציאה 
עלה בני גנץ למטוס בדרך לציריך, משם המשיך 
התמונות  יורק.  לניו  קצרה  ביניים  תחנת  אחרי 
מעריציו.  קהל  לטעם  קלעו  מהדרך  המעטות 
בין  גנץ  נדד  האדם,  כאחד  מזוודה,  עם  צנוע, 

הטרמינלים.
טיסתו  את  נתניהו  הקדים  נגד,  כתגובת 
הנשיא  עם  נוספת  פגישה  והשיג  שעות  במספר 
הראשונה  לפגישה  יזכה  שהוא  כך  האמריקאי, 
ואילו  גנץ,  לפגישת  ונראה  סמוך   – שני  ביום 
הפגישה המקורית בשלישי תתקיים בזמן שגנץ 

כבר יהיה בארץ הקודש.
נתניהו  לעין.  בולט  היה  הפגישות  בין  השוני 
התקבל על מדשאות הבית הלבן, כשטראמפ צועד 
עימו נוכח המצלמות ואף נעמד להשיב לשאלות 
אופטימיות  הנשיא  הביע  בדבריו  עיתונאים. 
בסוגיה  מדינית  תכנית  להעביר  ליכולתו  באשר 
הבלתי פתירה במזרח התיכון, והתנער מהניסיון 
גנץ  זה  לו התערבות בבחירות. בשביל  להדביק 

נמצא פה, אמר.
בני  הספיק  בארה"ב,  ששהה  הקצרה  ביממה 
גנץ לצאת לריצת בוקר סמוך ונראה לבית הלבן, 
הצהרת  לשמוע  העיתונאים,  אחריו  דלקו  שם 
שלו  הראשונה  לפגישה  הכניסה  לפני  כוונות 
היה  דקות לאחר הריצה  עם הנשיא האמריקאי. 
לפגישה  בדרכו  הדורה,  עניבה  חנוט  כבר  גנץ 

הגורלית.
דקות  מ-40  יותר  והתארכה.  הלכה  הפגישה 
הפגישה,  ובסיום  טראמפ,  עם  גנץ  שוחח 
לסדרת  זכה  גנץ  נסקה.  לבן'  ב'כחול  האופוריה 
דבר  האמריקאי,  הנשיא  עם  מכובדות  תמונות 
שלא יכול היה להעלות על דעתו, תמונות אשר 
עשויות לשרת אותו במסע הבירות ולמתג אותו 

כמנהיג רציני. 'הבית הלבן' אף צייץ מהחשבון 
מחויכים  וגנץ  הנשיא  בה  נאה  תמונה  הרשמי 
ונינוחים. גנץ וטראמפ החליפו מתנות, והאורח 
הטרי,  המדיני  יועצו  את  לנשיא  הציג  הישראלי 
אשל,  אמיר  האלוף  לשעבר  האוויר  חיל  מפקד 
הזה  "האיש  ברצינות:  ספק  בהלצה  ספק  ואמר 

ביקר בכל המזרח התיכון בלי דרכון...".
הפגישה,  לאחר  מיד  שהעניק  בהצהרה 
מהגוני,  עץ  וריהוט  אמריקאי  דגל  כשמאחוריו 
חלק  ואף  טובה  פגישה  על  לנשיא  גנץ  הודה 
שבחים לתכנית המאה שהציג. גם כאן הלך גנץ 
בין הטיפות כשאמר כי יקדם את התכנית לאחר 
שייבחר, תוך הסכמה עם השותפים ועמי האזור. 
מכריע  גורם   – הירדנים  עבור  לפה  היה  גנץ 
בקרוב,  יבוא  לא  הנראה  שככל  שלום  בהסכם 
ואף העלה את סוגיית התחמשות האויבים מצפון 

ואת החיילים השבויים בעזה.
את  גנץ  ניצל  רבה,  ביקורת  שספג  בצעד 
ההצהרה לתקוף את נתניהו והזכיר כי הוא חוזר 
ממשלה  ראש  החסינות.  בהסרת  לדון  לכנסת 
שעומד מול כתבי אישום לא יכול קבל הכרעות 
מדינה  להנהיג  יכול  ולא  משמעותיות  מדיניות 
והזכיר  גנץ,  אמר  משפטו,  לניהול  במקביל 
לשעבר  הממשלה  ראש  על  דבריו  את  לנתניהו 
הטחת  סיטואציה.  באותה  שעמד  אולמרט 
ביקורת ביריב פוליטי תוך כדי מסע מדיני בחו"ל 
גנץ  נגד  נמתחה  כך  ועל  מקובלת,  ללא  נחשבת 

ביקורת.
יצוין כי מעט לפני הפגישה עם טראמפ, הפיצו 
של  מהעבר  ציטוטים  נתניהו  בסביבת  גורמים 
במטרה  טראמפ,  הנשיא  בגנות  צור,  רונן  יועצו 

להביכו ולהכשיל את הפגישה.
מתוכנית שלום מצופה להשתלט על הכותרות 
הפגישות  גם  כי  לציין  ראוי  אך  העולמיות, 
הגדולות  המפלגות  ראשי  שני  עם  המתוגברות 
ממש  של  אחיזה  לתפוס  הצליחו  לא  בישראל, 
בפני  עומד  טראמפ  האמריקאי.  בשיח  אפילו 
שם,  רבים  שמבחינת  כך  בסנאט,  ההדחה  דיוני 
את  להטות  בכלל  נועדה  שלו  התכנית  הצגת 
עסוקים  מכל  ויותר  החשוב,  מהדבר  השיח 
האמריקאים בימים אלה באבל על אגדת ספורט 

ובתו, שנהרגו בהתרסקות מסוק.

בעוד מנהיגי העולם שהו בישראל לציון יום השואה הבינלאומי, התפרסמה הידיעה על כוונת נשיא ארה"ב טראמפ לזמן לוושינגטון את נתניהו ואת 
גנץ לדון בתוכנית המאה שאמורה להתפרסם • נתניהו קיווה שהנסיעה לוושינגטון תגרום לביטול הדיון במליאת הכנסת להקמת ועדת הכנסת, 

אבל גנץ, בתרגיל פוליטי משלו החליט להיפגש עם טראמפ ביום שני ולחזור לדיונים במליאה ביום שלישי • בתגובה משך נתניהו את בקשת 
החסינות והפך את הדיון בכנסת לחסר משמעות

על רקע משיכת בקשת החסינות מצד נתניהו, טראמפ הציג את התוכנית המדינית

תמונה שהיא הישג. טראמפ עם יו"ר כחול לבן )צילום: אלעד מלכה(טראמפ ונתניהו עם המשלחת הישראלית בבית הלבן )צילומים: דוברות הבית הלבן(
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מסך מפוצל

עצבים ש מרוטות  עות 
בטרם  נתניהו  על  עברו 
על  וויתור  כתב  הגיש 
בקשת החסינות. בדיעבד, 
החסינות  סאגת  התבררה 
עבור  מתקתקת  כפצצה 
אמנם  היום  סדר  לבן.  כחול  בשירות  הליכוד, 
לא  תועלת  שום  אך  החסינות,  מדיוני  הוסט 
ראש  של  הרגיש  בעצב  מהעיסוק  צמחה 

הממשלה.
נתניהו ליריבו המר תמונת  ידיו, העניק  במו 
ניצחון, כזו שככל שנמעיט בערכה, יש בה כדי 
לתת אמירה חיובית אודות יכולותיו המדיניות 
יותר מאלף  של גנץ. בעולם שבו תמונה שווה 
מעשים, הצליח מנהיג 'כחול לבן' להתארגן עם 

תאוותו בידו.
ועדיין, מוקד תשומת הלב נסוב סביב עסקת 
המאה. עבור נתניהו, תכנית זו היא חרב פיפיות. 
של  הוורודים  חלומותיו  גלומים  הזו  בחבילה 
החששות  גם  מחתא  בחדא  אך  הימני,  הבייס 

הכבדים ביותר.
שנתניהו  בטוח  לא  כלל  זו,  רגישה  בתקופה 
טראמפ.  של  המתנה  לנוכח  במחול  פוצח 
את  לנטרל  היא  רה"מ  של  העיקרית  משימתו 
הסכנות שטמונות בתוכנית המאה האמריקנית. 
העסקה  גיבוש  סביב  העניינים  בסוד 
וגנץ מהקרקע  האמריקנית שניתקה את נתניהו 
בדרכם לוושינגטון, היה שגריר ישראל בארה"ב 
מעורבותו  במסגרת  אורן.  מייקל  ד"ר  לשעבר, 
שימש  טראמפ,  ממשל  של  המאה  בתוכנית 
שכרוכים  הרלוונטיים  לנושאים  כיועץ  אורן 
עלומים  לפרטים  השנים  ברבות  ונחשף  בה 

שקשורים בתוכנית.
מאוד".  טובה  "התוכנית  אורן,  של  לטעמו 
את דעתו בנושא, הוא שטח באוזניי תוך שהביע 
סיפוק מופגן מפרסומה. אורן מגדיר את עסקת 

טראמפ כ"מתווה הטוב ביותר שנוכל לקבל".
"שמחתי לשמוע שבני גנץ נסע אף הוא לבית 
הלבן בכדי לשמוע על פרטי התוכנית", משתף 

אורן. 
בחשו  לדורותיהם  האמריקנים  הממשלים 
וגילו  הישראלית-פלסטינית  בקדירה  עמוק 
אובססיבית,  לעיתים  דופן,  יוצאת  מעורבות 
חסרי  ומפגשים  סרק  ועידות  שהעסיק  בחיכוך 

תוחלת.
היא  הנוכחית,  בתוכנית  שמסתמנת  התפנית 

הפלסטינים  של  בדעתם  התחשבות  היעדר 
שנים,  כמה  "לפני  מדרישותיהם.  והתעלמות 
דאגתם  את  שמעתי  הלבן,  בבית  כשהייתי 
והתנגדתי  הפלסטינים  בידי  ההצעה  מדחיית 

לאמירה הזו", מספר אורן.
לדברי השגריר לשעבר, "עם הפלסטינים לא 
היה ניתן אף פעם לעשות תהליך. הם לא אמרו 
כן גם לאולמרט וברק. צריך לעשות הסכם דו 
צדדי עם העולם הערבי שגם הפלסטינים יצאו 
נשכרים ממנו, משום שהם יקבלו השקעות ענק, 
לדור  עתיד  יצירת  הפלסטיני,  המשק  פיתוח 
הבא וגם מידה מסויימת של עצמאות. לא יהיה 
לביטחונה  שאחראית  ריבונית  במדינה  מדובר 
מדינות  עם  הסכמים  על  לחתום  מסוגלת  או 

אחרות, אבל אופק מדיני".
זה מה שטוב  ואכזרי, אבל  "זה נשמע קשה 
גם להם וגם לכל המזרח התיכון. היתרונות של 

המתווה ייטיבו לכל האזור", נלהב אורן.
ביילין,  יוסי  ניצב  המתרס,  של  השני  בצד 
מחנה  מסמלי  לשעבר,  ושר  מרצ  ראש  יושב 
האחרונות  שבשנים  המדיני  הנושא  השמאל. 
שקע בתרדמת העמוקה, ממשיך להטריד אותו 
כבימי הסכם אוסלו, אותו הגה יחד עם שותפי 

סוד עמם נועד בצורה לא פורמאלית.
בין  משמעותי  פער  אין  ביילין,  של  להבנתו 
לאורך  מוושינגטון  שהגיעו  השונות  התוכניות 
אומרים  לא  שליטה,  אומרים  "אם  השנים. 

ריבונות", סח לי השר לשעבר.
על  כשמביטים  רצינית  לא  "התוכנית 
הדרישות שקיימות בו. העולם כולו יתנגד לזה 
ואפילו הימין ידחו על הסף את ההצעה משום 
יסכימו להקמת מדינה פלסטינית", טוען  שלא 

ביילין.
ידי  על  המאה  לתוכנית  נדרש  הייתי  "אילו 
הנשיא טראמפ כנציג מדינת ישראל, לא הייתי 
משיב בחיוב או בשלילה", מצהיר ביילין. הוא 
מתאר את השיחה שהיתה מתקיימת בינו לנשיא 
הייתי  טראמפ,  אדון  אותך  צריך  "לא  ארה"ב, 
אנחנו  שלכם.  בתיווך  צורך  לנו  אין  לו.  אומר 

יודעים מצוין איך לדבר איתם".
לדברי בכיר השמאל לשעבר, לו היה משיב 
להם  מסביר  היה  ריקם,  האמריקנים  פני  את 
רק  זה  יכול להתקבל.  "מה שאתם הצעתם לא 
יכול להוביל בסוף לאלימות. באופן עקרוני זה 
יכול להיות חיובי כבסיס למשא ומתן. זה הדבר 

הסביר ביותר".

מסבב  החשש  נימת  את  מפיו  כששמעתי 
האלימות שחלילה יפרוץ בעטיה של התוכנית, 
יכולתי להתאפק. בזכרוני קצר הטווח צפו  לא 
מטרור  והאזהרות  אינתיפאדה  מפני  האיומים 

אלים אשר התבררו שוב ושוב כעורבא פרח.
החמורות  האזהרות  את  לביילין  הזכרתי 
הנשיא  העביר  בטרם  הלבן  לבית  ששוגרו 
לירושלים.  השגרירות  מתחם  את  טראמפ 
שהותירה  למציאות  התייחסותו  את  ביקשתי 

שגיחכה מול האיומים.
אבחנה,  לעשות  מבקש  לשעבר  מרצ  יו"ר 
והפלסטינאים  זה  את  תקבל  סתם  ישראל  "אם 
לא יקבלו, לא נראה אלימות. אבל אם ישראל 
את  נאבד  אנחנו  צדדיים,  חד  לצעדים  תלך 
בין  הפעולה  שיתוף  את  נאבד  וירדן.  מצרים 
ביילין.  מזהיר  הפלסטינית",  לרשות  ישראל 

אחרי שרשמנו, נמתין לתגובת החיים עצמם.
"לגבי האלימות אני מקווה שלא תהיה. אם 
שמה  מבינים  שוב  אנו  זה,  כל  את  רוצה  ביבי 
החסינות  אלא  הביטחון  לא  זה  אותו  שמעניין 

שלו", טוען ביילין.
האמריקני  לממשל  השמאל  נציגי  של  ביחס 
של  מקורטוב  יותר  למצוא  אפשר  הנוכחי, 
כמוכיחים  עמדו  הם  שנים  במשך  צביעות. 
בשער והטיפו לנו על חשיבות הקשר הישראלי 

עם הממשל בוושינגטון. 
כל  על  נחש  כנשוך  קפצו  השמאל  אנשי 
האמריקנית  בדעה  כזלזול  שהתפרשה  אמירה 
גינוי  הודעת  לכל  ברצינות  להתייחס  ודרשו 
שיצאה מהבית הלבן על מרפסת שיצאה בפאתי 

רמת שלמה.
הפכו  ניחרים,  גרונות  אותם  ופלא:  הפלא 
בכבוד  להיזהר  שדרש  מי  דווקא  עורם.  את 
האמריקאים, אלו שהזהירו מפני צונאמי מדיני, 
הם שבועטים ברגל גסה בנשיא ארצות הברית 

ובשרי ממשלתו באופן הפוגעני ביותר.  
שנשקף  באבסורד  שיחי  בן  את  שיתפתי 
את  הפך  מצדו  הוא  בשמאל.  דרכו  מממשיכי 
הקערה והפנה אצבע מאשימה למדיניות הימין. 
"החשיבות של הקשרים עם ארצות הברית היא 
גדולה מאוד. הדבר הנורא הוא שישראל דורכת 
לשמור  צריכה  היתה  ישראל  הדמוקרטים.  על 

על יחסים טובים עם שתי המפלגות בארה"ב. 
מעוניינים  שהרפובליקנים  בטוח  לא  "אני 
כלפי  השיח  בישראל.  השמאל  עם  בקשר 
מסכם  ראוי",  הוא  השמאל  במפלגות  טראמפ 

ביילין.

יועץ אחיתופל
זה כבר הפך לנוהל קבוע. כמו משימת העל 
שהציבה לעצמה מערכת אכיפת החוק בישראל. 
והתנשאות,  יהירות  זחיחות,  של  בשילוב 
המשפטי  והייעוץ  הפרקליטות  אנשי  מגייסים 
כדי  ומשאביהם  מרצם  מלוא  את  לממשלה 
לשחוק עד דק את שאריות האימון שעוד נותרו 

בהם בשוליים.
התבצע  הנכסף,  ליעד  בדרך  האחרון  הצעד 
נדרש  מנדלבליט  המשפטי  כשהיועץ  השבוע 
מהרשימה  יזבק  היבא  ח"כ  פסילת  לסוגיית 
המשותפת, זו שהעניקה רוח גבית לטרוריסטים 

רוצחי יהודים.
למנוע  בבקשה  שהוגשה  עתירה  בעקבות 
ליזבק  מנדלבליט  פנה  לכנסת,  לרוץ  ממנה 
בבקשה שתבהיר את דבריה בעבר, שהתפרשו 

כתמיכה בטרור נגד יהודים.
עד כאן הכל בסדר, אילולא העובדה שאותו 
פסילת  בסוגיית  דעת  חוות  הגיש  מנדלבליט 
מיכאל בן-ארי, ברוך מרזל ובנצי גופשטיין, אז 
והבהרות  הסברים  לקבל  דרש  לא  מה,  משום 
הזכות  את  מהם  שלל  ודברים  אומר  ובלי 

להיבחר.
כי  והצהירה  היועמ"ש  לבקשת  נענתה  יזבק 
היא "עומדת מאחורי כל הדברים". חרף דבריה 
בסלחנות  בה  נהג  מנדלבליט  המקוממים, 
תמוהה והכשיר את התמודדותה לכנסת. ובכן: 
אדם  בחיות  מפורשת  תמיכה  שהביעה  אישה 
הפעם  לכנסת,  שוב  תיבחר  יהודים,  שרצחו 
היינו  ישראל.  ממשלת  של  היועמ"ש  באישור 

כחולמים.
הקבורה  בארון  האחרון  שהמסמר  מכיוון 
של אימון הציבור במערכת אכיפת החוק ננעץ 
"המערכת"  לומר שאנשי  יהיה  נכון  זה מכבר, 
בוחרים לנעוץ אותו עמוק יותר, באופן שיהיה 
שאמות  כל  לעיני  ברור  ושיהיה  הפיך  בלתי 

המידה שלהם מעוותות מיסודן.
של  בגורלה  יעלה  מה  לקבוע  ניתן  טרם 
הבחירות  בוועדת  תתקבל  היא  כיצד  העתירה, 
שגם  בזהירות  להעריך  ניתן  אבל  המרכזית 
הכיפה  חובש  ליועץ  בדומה  העליון,  שופטי 
את  להכשיר  הדרך  את  ימצאו  השחורה, 
נמצאת  יזבק  זאת,  בכל  לכנסת.  התמודדותה 

בצד הנכון של המפה.

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il
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כשהם  מרהיב,  משחק  האחרון  בשבוע  ניהלו  וגנץ  נתניהו 
זה. תחילה  זה על ראשו של  נקודות  וקולעים  לסירוגין  תוקפים 
עלה על הלוח רוה"מ, כשבתזמון מדויק, עם סיום כינוס פורום 
השואה הבינלאומי, אחרי יממה של נאומים ממלכתיים בחסות 
האנדרטה של פוטין, פורסם כי טראמפ לא מתכוון להמתין יותר 
עם 'תוכנית המאה' - והוא יזמן את נתניהו וגנץ לוושינגטון כבר 

בתוך שבוע, לפגישה משותפת ביום שלישי.
בכחול לבן לא נשארו חייבים והודיעו מיד כי עצם ההזמנה של 
גנץ מלמדת שטראמפ רואה בשניים יריבים שקולים והוא נערך 
נתניהו  בבלפור.  להתגורר  יעבור  שלהם  שהמועמד  לאפשרות 
הגיב במהירות הבזק, במסיבת עיתונאים משותפת עם סגן הנשיא 
מייק פנס, שנערכה )איך לא?( בשגרירות האמריקאית בירושלים, 
ידי פנס, כי הוא זה  טרח להדגיש את העובדה שאושרה גם על 
שביקש שגם גנץ יוזמן... כשהמסר ברור: גנץ לא יוכל להתנהג 
הסרת  הליך  את  לקדם  בכנסת  לחייליו  ולאפשר  בקטנוניות 
החסינות, בזמן שהוא יושב על ספסל אחד עם נתניהו בבית הלבן.

אולי עקב הפזילה לקהל הדתי בסיבוב הנוכחי, היססו בכחול 
גנץ   – הבא  המהלך  פורסם  צאתה  עם  ורק  השבת,  במהלך  לבן 
מוכן לנסוע, אך רק בתנאי שייפגש עם הנשיא בנפרד מנתניהו, 
ויום לפניו. הנימוק הרשמי: גנץ מעוניין להספיק לשוב לישראל 
אישרו  הלבן  בבית  החסינות...  ועדת  הקמת  בדיוני  ולהשתתף 
המתוחכם  החילוץ  את  בקוקפיט  חגגו  קט  ולרגע  הפרטים  את 
שגם  כשהתברר  רב,  זמן  ארכה  לא  השמחה  אבל  מהמלכודת, 
בתחילת  כבר  ימריא  הוא  ואף  בלו"ז,  להתגמש  יודע  נתניהו 
השבוע וייפגש עם טראמפ עוד קודם לגנץ. בנוסף, אולי בעקבות 
רוה"מ  קיבל  נתניהו,  לבקשת  ואולי  הלבן  בבית  הסחיטה שחוו 
תסוקר  נתניהו  עם  הפגישה  בעוד   – כבונוס  עונשין  נקודת  גם 
למצלמות ויימסרו הצהרות משותפות, בפגישה עם גנץ לא תותר 

כניסת עיתונאים.
נוספת  מלכודת  להציב  בליכוד  טרחו  מספיק,  לא  זה  כל  אם 
מן  דהוא  מאן  העלה  המזרחי  בחוף  נחיתתו  לאחר  ורגע  לגנץ, 
האוב אמירות ישנות וחדות כצור שפרסם אחד מיועציו הקרובים, 
פחות  ללא  טראמפ  את  השווה  ובהן  למסע,  אליו  נלווה  שאף 
מהצורר היטלר. נתניהו עצמו טרח לסובב את הסכין כשבהצהרה 
המשותפת עם הנשיא ציין את התאריך ומשמעותו )יום השואה 
נגד  נאבק  כך שהוא  על  בחמימות  לטראמפ  והודה  הבינלאומי( 

שואה איראנית נוספת, חלילה.
ועדת  הקמת  הליך  בהשלמת  להתנחם  חפצו  לבן'  ב'כחול 
הכנסת שתדון בהסרת חסינותו של נתניהו, לאחר שהקואליציה 
שיאו  הגיע  אז  או  מהדיון.  שתיעדר  הודיעה  אחד,  כאיש  כולה, 
של הניצחון האמריקני מבית נתניהו, רגע אחרי שדלתות המטוס 
נתניהו שהוא מושך את בקשת החסינות,  הודיע  גנץ,  על  נסגרו 
והשאיר את יו"ר 'כחול לבן' המתוסכל מתרחק ממעמד האירוע 
המרכזי של הצעת המאה, בדרך לדיון משמים על הקמת ועדה 

שתדון בחסינותו של חיים כץ.
ועדיין, נתניהו לוקח סיכון, הסיבה בגללה כחול לבן חפצו בכל 
מחיר להסיר את חסינותו בהקדם היא בכדי להניח את התשתית 
נגדו עוד לפני הבחירות, בתקווה שגם אם  להגשת כתב אישום 
לאחריהן,  רוב  וישיג  ייאמן  הבלתי  את  יעשה  ימין-חרדים  גוש 
הממשלה  הרכבת  את  להטיל  ניתן  לא  כי  ויודיע  בג"ץ  יתערב 
על מי שכבר הוגש נגדו כתב אישום. יתכן כי נתניהו רגוע בשל 
בית  כי  עלה  מהן  מלצר  השופט  שהשמיע  קודמות  התבטאויות 

המשפט לא צפוי להתערב בכגון דא.
מי שכבר ספג כתב אישום השבוע, הוא ח"כ דוד ביתן, שלפי 

חומרת האישומים עשוי להכיר את הכנסת הבאה רק באמצעות 
ירכיב  נתניהו  אם  גם  לצערו,  במעשיהו.  לתא  שיגיעו  העיתונים 
את הממשלה הבאה, ואולי בעיקר אם תרחיש כזה אכן יתממש 
– הוא יספוג את מלוא חמת זעמה של מערכת המשפט, שתרצה 
לראות אותו סגור מאחורי סורג ובריח, משל היה תייר סיני הנגוע 

בוירוס הקורונה המסתורי.
יוכרז רק כאשר אחד הצדדים  ניצחון סופי בקרב הטיטאנים, 
סגירת  עם  יום,  ושלושה  שלושים  בעוד  נקודות,   61 יצבור 

הקלפיות.

מהיסטריה להיסטוריה

באשר  השורות  כתיבת  לשעת  עד  שהודלף  המידע  פי  על 
דורות.  בכמה  פעם  של  בהזדמנות  מדובר  המאה',  ל'תוכנית 
ויתור   – האולטימטיבי  המוקש  את  לפלסטינים  הציב  טראמפ 
על זכות השיבה, על ירושלים ועל אחוז ניכר מהשטחים לטובת 
השארת כל היישובים )כולל אלו המכונים התנחלויות( על כנם 
ובשליטה ישראלית, למעשה, ויתור מוחלט בכל סוגיות הליבה 
העם  כמדינת  בישראל  להכיר  נדרשים  הם  בנוסף,  הפלסטיניות. 
והפרס? בשטח שיישאר, אם  ולפרק את חמאס מנשקו,  היהודי 

וכאשר, תוכרז מדינה פלסטינית מפורזת.
להצעה  להיענות  יכולים  לא  שהפלסטינים  ברור  ולכל  מאחר 
יודע  המפותח  העסקי  החוש  בעל  טראמפ  שגם  ומכיוון  שכזו, 
זאת היטב, התוכנית האמיתית היא שלב ב' – לפי הצעת טראמפ, 
אם אחד הצדדים יסכים לעסקה והשני יסרב, אזי הצד המסכים 
יקבל באישור ובתמיכה אמריקאית את כל מה שהוצע לו במסגרת 

ההסכם, מבלי להמתין להתקדמות אצל הפרטנר.
לספח  נתניהו  יוכל  הצפוי,  הסירוב הפלסטיני  לאחר  מיד  כך, 
שטחים כמעט כאוות נפשו, מעלה אדומים, בקעת הירדן, שטחי 
דילמה  רוה"מ  בפני  ניצבת  כאן  ביו"ש.  היהודים  והיישובים   C
מידת  על  לרמז  עשויות  והחלטותיו  בעליל,  פשוטה  לא  אישית 

האמון שהוא רוחש למצביע הישראלי.
בלבד,  חלקי  סיפוח  מהלך  לקדם  עשוי  נתניהו  גיסא,  מחד 
הימין  לבוחרי  ולהותיר  בפניו,  הגלומות  לאפשרויות  כהמחשה 
את הברירה – רוצים סיפוח נוסף? לכו לקלפי בהמוניכם, ולא, 
יחליף אותי גנץ, שכבר הודיע בפגישה עם טראמפ שלא יתקדם 
הסיכוי  הפלסטינים.  עם  ותיאום  הירדנים  הסכמת  בלי  בתהליך 
והורה להוציא  'כלב בן כלב'  שאבו מאזן, שכינה את הדוד סם 
את השבאב לרחובות כדי לטרפד את התוכנית – יהיה זה שיאשר 
פרישתו  על  יודיע  גביר  בן  איתמר  שעו"ד  לסיכוי  זהה  אותה, 

מהמרוץ ויקרא לתמוך במפלגתו של רפי פרץ.
אבל מהלך כזה ינקוט נתניהו רק אם הוא בטוח, ולכל הפחות 
סיכוייו  לגבי  רוה"מ פסימי  לניצחון, אם  גבוה  משוכנע, בסיכוי 
אחרון  היסטורי  חותם  להותיר  לפחות  יחפוץ  הוא  בקלפי, 
ישראל  למדינת  שטחים  של  מקסימלי  סיפוח  בדמות  מכהונתו, 
והישג דיפלומטי, מדיני ובינלאומי עצום שיהיה רשום על שמו. 
הצעד  שאולי  בתקווה  הקופה,  כל  על  נתניהו  ילך  כך,  אכן  אם 
רך שעזבו את הליכוד בשנה האחרונה  ימין  יחזיר מצביעי  הזה 
– לביתם הטבעי. כך, ההיסטריה היא שעשויה לייצר היסטוריה.

מנהיגי  את  לצדו  להביא  נואשות  מנסה  מצידו,  מאזן  אבו 
מדינות  כי  הכריז  כבר  טראמפ  מזלו,  לביש  הערביות,  המדינות 
ערב תומכות בתוכנית, ויותר מרמז אחד נרשם בתקופה האחרונה 
לגבי שיפורים אפשריים ביחסיה של ישראל עם כמה ממעצמות 

האזור והנפט.

משחקי השלום

אבי גרינצייג / על סדר היום

 יותר ימין מימינה, דרעי יוצא לגבעות

קיים חשש שהבלטת 
הישג תקציבי בימים אלו, 

גם אם מדובר בסך הכל 
בתיקון המעוות, תתפרש 

באופן לא נכון בציבור 
הכללי, בעידודה של חבורת 

מסיתי ישראל ביתנו. 
לפיכך, המחמאות לנציגינו 
כפולות, הן על עצם ההישג 

והן על גזירת השתיקה 
שגזרו על עצמם, דיאטת 

מילים שאינה באה בקלות 
לפוליטיקאי, בינתיים, יוכלו 

לברך 'שהחיינו' באידיש 
בלבד, כך שהאויב לא יאזין
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מי שזיהה ראשון את 
היעד הוא השר דרעי, 
שערך מסע מתוקשר 
לבקעת הירדן, ופיזר 
הבטחות על ימין ועל 
שמאל, בעיקר על ימין. 
מלבד ההתבצרות 
מאחורי נתניהו, הבטיח 
דרעי תמיכה מלאה 
בסיפוח כל הר וכל גבעה, 
משל היה נער גבעות. 
אמירות מרעננות כאלה 
לא נשמעו לאוזניהם של 
המתיישבים מנציגים 
חרדים רשמיים, מאז 
המריא סגן השר פרוש 
לחתונת בנו בלונדון 
השבוע

שהחיינו באידיש

מזה כחודשיים אנחנו עוקבים מעל גבי במה זו בדאגה אחרי 
תקציב עולם התורה, שהמצב הפוליטי חסר התקדים הכניס אותו 
השפע  תקופת  כמו  נראה  לפיד  שעידן  כזה  דרמטי,  קיצוץ  לסד 
לידו. השבוע, רשמה הנציגות החרדית הישג עצום, נדיר וזכאי 
לכל הסופרלטיבים שפוליטיקאים נהנים להמטיר על עצמם בימי 

שגרה. 
אלו,  בימים  תקציבי  הישג  שהבלטת  החשש  קיים  שני,  מצד 
גם אם מדובר בסך הכל בתיקון המעוות, תתפרש באופן לא נכון 
בציבור הכללי, בעידודה של חבורת מסיתי ישראל ביתנו. לפיכך, 
גזירת  על  והן  ההישג  עצם  על  הן  כפולות,  לנציגינו  המחמאות 
בקלות  באה  שאינה  מילים  דיאטת  עצמם,  על  שגזרו  השתיקה 
לפוליטיקאי, בינתיים, יוכלו לברך 'שהחיינו' באידיש בלבד, כך 

שהאויב לא יאזין.
תקציב  ניהול  עבר  ה1.1.2020  מאז  כזכור,  לפרטים:  וכעת, 
המדינה לידי החשב הכללי, שקיבל את סמכויותיהם הבלעדיות 
של אגף התקציבים, ועדת הכספים והממשלה גם יחד. במסגרת 
כהבנתו,  ישראל  מדינת  כספי  את  לחלק  חזקיהו  רשאי  זו, 

בהתחשב בשורה ארוכה של כללים נוקשים.
מאחר ותקציב הישיבות מוגדר ככספי תמיכות, מקומו בסולם 
מגבלה  להוסיף  יש  זה  על  למדי,  נמוך  מלכתחילה  היה  המזון 
 1/12 תקציב  של  במקרה  הכללי  לחשב  שמאפשרת  חוקתית 
חודשית  פרופורציה  לפי  ומנוהל  בממשלה,  עבר  שלא  )תקציב 
 70% עד  תמיכות  לתקצב  שעברה(  השנה  מתקציב   1/12 של 

משיעורם בשנה שעברה.
בשל  דרסטית,  האחוזים  את  להפחית  שרצו  מי  היו  באוצר 
החרדית  הנציגות  רשמה  תחילה  קודמות.  ומחויבויות  אילוצים 
ובצירוף  וליצמן  גפני  של  בלחצם  כאשר  ומהותי,  ראשון  הישג 

מאמץ קבוצתי של רוה"מ, הוסכם על מתן האחוז המירבי.
בשלב השני, ביקשו הח"כים החרדים לממש פעלול משפטי, 
כך  השנה,  פני  על  שוויוני  לא  באופן  התקציב  יחולק  במסגרתו 
שבחודשים הראשונים יינתן נתח משמעותי יותר ואילו בחודשים 

הבאים הסכום יקטן.
בהמשך  מתישהו  ממשלה  שתקום  בהנחה  פשוט:  החישוב 
השנה, היא תוכל )בסיוע ועדת הכספים והסכמים קואליציוניים, 
מוסדר,  תקציב  ולהעביר  הסכום  יתרת  את  להשלים  כמובן( 
תקציב  להעברת  הנוכחיים  לחודשים  בעיקר  לדאוג  יש  משכך, 
שיתקרב ככל שניתן לממוצע החודשי אשתקד, ולהתפלל היטב 

שבבחירות הקרובות יקרה הנס ותקום ממשלת ימין-חרדים.
מתרסק  הסף,  על  נדחה  היה  כזה  רעיון  עוין  אוצר  במשרד 
במשרד  זכר,  מותיר  ולא  קליפורניה  בגבעות  שהתנגש  כמסוק 
קשבת,  לאוזן  זוכה  החרדית  הנציגות  בו  הנוכחי,  האוצר 

ובעידודו הפעיל של סגן השר איציק כהן ברגעיו האחרונים לפני 
שיהפוך למיניסטר בתפקיד מלא, עמלו במהלך השבוע בלשכה 
המשפטית, בצוות תקציב באגף התקציבים ובאגף החשב הכללי 

לייצר את הפתרון המבוקש.
התוצאה: אל מול תקציב שנתי של 1.2 מיליארד שקל אשתקד, 
אמנם אושרו השנה רק כ-850 מיליון שקל לעת עתה, אך כבר 
מכ71  יותר  )הרבה  מתוכם  מיליון   80 יינתנו  הראשון  בחודש 
המיליון שאמורים להינתן בחלוקת 1/12 מדויקת(, מה שישמר 
את התקציב קרוב ככל האפשר לגודלו ב2019, ולאברכים הייתה 

הרווחה.

הכל יהיה בסדר

ש"ס  בין  פורה  פעולה  שיתוף  נרשם  תקציב  בענייני  ובעוד 
בשבוע  שטרח  מי  טרח  הקמפיין  שבגזרת  הרי  התורה,  ויהדות 
בין השתיים. אחרי שתי מערכות  האחרון להבעיר את הלהבות 
התורה  יהדות  כי  פורסם  חרדית,  הפנים  בזירה  רגועות  בחירות 
מתכוונת להפעיל מטה במגזר הספרדי. בש"ס לא נשארו חייבים 
כשגפני  ומחאה,  שבר  בזעקות  פצחו  במפלגה  בכירים  ופעילים 
מצדו מסביר בתמימות כי המטה הספרדי לא נפתח, שכן מעולם 

הוא לא נסגר...
האמת היא שמדובר בפייק סכסוך, גם אם בעשור הקודם עוד 
כל  כמעט  כי  נדמה  המפלגות,  שתי  בין  שהתלבטו  אלו  אי  היו 
מצביע חרדי כבר בחר את מקומו והמאבק הוא לכל היותר על 
ייבוא מצביעים נוספים מבחוץ. גם אם ישנו קומץ שעשוי לנדוד 
הסכם  בהשלכות  בשישים  בטל  הוא  לרעותה,  אחת  ממפלגה 
ש"ס  'תרמה'  ספטמבר  בבחירות  כשרק  השתיים,  בין  העודפים 
כ-15 אלף קול בניסיון לא מוצלח לייצב את כיסאו של פינדרוס 

בכנסת.
לכל הפחות יש לקוות, שהעימות המתוקשר יעודד את פעילי 
השטח בשני הצדדים להרבות חיילים לתורה, ואולי אולי למקסם 
הכנסת  מאז  לראשונה  מנדטים,  עשר  לשבעה  החרדי  הכוח  את 

התשע עשרה.
צפויים  הליכוד  ומצביעי  חלפו,  כבר  הסליחות  וימי  מאחר 
נגד  אישום  כתב  יוגש  אם  בפרט  האם,  לסיעה  אמונים  לשמור 
שתי  עבור  המרכזי  הפוטנציאלי  הקולות  מאגר  מצוי  נתניהו, 
היותר  גביר  בן  מצביעי  בקרב  משם,  ימינה  החרדיות  המפלגות 
רבים  חרד"לים  ובקרב  קולם  לאיבוד  שחוששים  מפוכחים 
שרואים באי שביעות רצון את החיבור בין סמוטריץ' ופרץ לאגף 
הליברלי יותר של שקד ובנט. המשותף לשתי קבוצות המצביעים 
הללו, הוא הדגש על שמירת תורה ומצוות לצד מעלתה של ארץ 

ישראל השלמה בעיניהם.
מי שזיהה ראשון את היעד הוא יו"ר ש"ס השר דרעי, שערך 

בבוקר שני מסע מתוקשר לבקעת הירדן, ופיזר הבטחות על ימין 
ועל שמאל, בעיקר על ימין. מלבד ההתבצרות מאחורי נתניהו, 
משל  גבעה,  וכל  הר  כל  בסיפוח  מלאה  תמיכה  דרעי  הבטיח 
לאוזניהם  נשמעו  לא  כאלה  מרעננות  אמירות  גבעות.  נער  היה 
של המתיישבים מנציגים חרדים רשמיים, מאז המריא סגן השר 

פרוש לחתונת בנו בלונדון השבוע.
למזלו של דרעי, נכון לשלב זה, אין לו תחרות בשוק, מאחר 
וביהדות התורה – ולפחות באגף הדגלאי – נאחזים בקו מעומעם 
וכמו  ומשונים,  שונים  לסיפוחים  באשר  הן  נכון  הדבר  מדינית, 
גם בהתנהלות לגבי פסילתה של היבא יזבק, נציגת בל"ד תומכת 

הטרור.  

בין דין לדין

האחד יהודי ציוני חובש כיפה, נפצע בצה"ל וילדיו משרתים 
באמירה  התבטא  חטאו  כנסת.  כחבר  כיהן  אף  ובעבר  בצבא, 
יאהבו  הם  בסוף  דונם,  אלף  עוד מאה  )לערבים(  להם  "ניתן  כי 
אותנו, שחוטים", ובכך שהשווה את ערביי חיפה לאלו שבעזה 
וקרא להם גיס חמישי על כך שהם רוצים להשמיד אותנו, תוך 
שהוא מציין שישנם חריגים. על כך ועל אמירות דומות נכתב כי 
"מדובר במקרה המצוי עמוק בתחום המצדיק ומצריך את פסילת 

המועמד לפי החוק, גם לפי המבחנים המחמירים".
לתנועה  המשתייכת  פלסטינית  היסטוריה  חוקרת  השנייה, 
שכבר הוציאה מקרבה בוגד אחד ולפחות שני חשודים נוספים, 
מעודדת טרור פעילה שבירכה במילים חמות את סמיר קונטאר 
ימ"ש, מי שרצח את דני הרן הי"ד לעיני ילדתו בת ה-4 עינת ואז 
קבעה  המשפט  מערכת  אפילו  ואשר  למוות,  עצמה  בילדה  ירה 
ותמיכה  הזדהות  כהבעת  "להתפרש  יכולים  דבריה  כי  בעניינה 
מדינת  נגד  מזוין  במאבק  חלק  הנוטלים  שונים  בגורמים  מצדה 
בתשתית  מדובר  "אין  כי  נכתב  עליה  טרור".  ובארגוני  ישראל 
אשר מצדיקה את פסילתה... לא הצטברה מסה ראייתית קריטית 

של ראיות חד משמעיות הנדרשות לפסילתה".
אם טרם ניחשתם את זהות המועמדים, במקרה הראשון מדובר 
באיש 'עוצמה יהודית' ד"ר מיכאל בן ארי, במקרה השני מדובר 
המקרים,  בשני  המצוטט,  הכותב  יזבק.  היבא  בל"ד  בנציגת 
שלהטט  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי  היועץ  הוא 

במקצועיות יתירה בין השניים, זו שבצד הנכון וזה שפחות.
ובדמוקרטיה  מאחר  כפליים,  חשובה  היועמ"ש  של  עמדתו 
את  המייצגת  הבחירות  ועדת  של  החלטותיה  שלנו,  בדימוס 
הנבחרים אינן שוות לצור על פי צלוחיתו, שכן ההכרעות נופלות 
בסופו של דבר במגדל השן הבג"צי, שם מיוחס משקל מהותי 

לעמדתו של היועמ"ש, לשבט או לחסד.
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הפנימו  לבן'  'כחול  מפלגת  של  הקמפיין  יועצי 
גם  בחשבון.  בא  לא  כבר  ביבי'  לא  'רק  שקמפיין 
אם זה עבד בסיבוב הראשון ובסיבוב השני, העניין 
בסבב  הבחירות  לסלוגן  ישיר  וכהמשך  מוצה 
הנוכחי, התווסף הפעם הביטוי 'צריכים להתקדם'. 
להגיע  כדי  החסינות  בסוגית  לעסוק  היה  הכיוון 
בעת  הנאשמים  דוכן  על  יושב  נתניהו  בו  למצב 
הקראת כתב האישום בעבירות שוחד, מרמה והפרת 
מזה  טוב  נגטיבי  קמפיין  להיות  יכול  לא  אמונים. 
ולאחר שיסחטו את הלימון עד תום, לעבור לקמפיין 
הסוגיות  בשלל  שיעסוק  פוזיטיבי 

הבוערות שעל הפרק.
כוונת  את  מהר  הבין  נתניהו 
חברי 'כחול לבן' ואת הנזק הצפוי 
להחזיר  שכדי  יודע  הוא  מכך.  לו 
הרך  הימין  מצביעי  את  לליכוד 
מנדטים,  בארבעה  המוערכים 
בהן  השחיתות  שפרשיות  אסור 
אותה  והחסינות  מואשם  הוא 
התקשורתי  בפרונט  יהיו  ביקש 
השיח.  את  לשנות  דרך  וחיפש 
הגיעה  שלו  דגאולה  האתחלתא 
מכיוונו של שר התחבורה בצלאל 
אישור  על  כשדיבר  סמוטריץ' 
בקעת  לסיפוח  משפטי  מתווה 
"אם  מעבר.  ממשלת  בזמן  הירדן 
אפשר  מתכנסת  ממילא  הכנסת 
גדול  ברוב  ההצעה  את  לאשר 
אמר  הקרוב",  שלישי  ביום  כבר 
ישי  לעיתונאי  בראיון  סמוטריץ' 
חלון  לנו  "יש  והדגיש  שנרב 

הזדמנויות יוצא דופן".
יותר  צריך  היה  לא  נתניהו 
והרים  האמירה  על  עט  הוא  מזה. 
אותה לגבהים רק כדי לגרום לגנץ 
לטפס איתה ביחד ואז ברגע אחד 
להשליך אותו אל קרקע המציאות 
תדמיתו  את  בתקשורת  ולרסק 
הוא  גנץ  בני  לא משהו.  שממילא 
פוליטי  וטירון  לשעבר  רמטכ"ל 
לא  המוכשרים  יועציו  גם  בהווה, 

מצליחים לחנך אותו מחדש. 
כל בר דעת יודע שמה שנתניהו 
מעשור  למעלה  במשך  עשה  לא 
סביר  הממשלה,  ראש  במשרד 
להניח שהוא גם לא יעשה בעשור 
הירדן  בקעת  סיפוח  וסוגית  הבא, 
נוספת עליה לא  נקודה  לא שונה. 
על  כשקפץ  הדעת  את  גנץ  נתן 
הנושא היא ההשלכה הבינלאומית 
שאיננה  שכזו  מהחלטה  שיש 
יכולה להתבצע באופן חד צדדי וללא עבודת מטה 
אור  יתנו  לא  שלעולם  הירדנים  מול  מלא  ותיאום 

ירוק למהלך שכזה.
החלת  למען  תפעל  לבן  "כחול  אמר  גנץ  כשבני 
הקהילה  עם  בתיאום  הירדן  בבקעת  הריבונות 
בקשר  עצמו  את  קשר  למעשה  הוא  הבינלאומית" 

דורש  הוא  ומאידך  סיפוח  בעד  הוא  מחד  גורדי. 
הסכמה בינלאומית שלעולם לא תגיע בגלל התנגדות 
הממלכה בעמאן. בזמן אמת גנץ לא הבין לאן הוא 
נכנס כשבחר להתייחס לסוגיית סיפוח בקעת הירדן, 
הוא לא העריך נכון את עומק המלכודת אותה טמנו 
לו ראש הממשלה בסיוע הנשיא האמריקני טראמפ 
ששיגר אליו הזמנה לבית הלבן ביחד עם נתניהו כדי 
לדון ב'עסקת המאה', אותה תכנית שלום אמריקנית 
אותה ניסח צוות הכולל את חתנו של הנשיא ג'ארד 
קושנר ואת יועצו לשעבר של טראמפ עו"ד ג'ייסון 

גרינבלט והשגריר האמריקאי דייויד פרידמן.
תכנית  היא  מדינית,  תכנית  איננה  המאה  תכנית 
ומרגע  האישום  מכתבי  נתניהו  של  הימלטות 
אחד:  מסר  לשדר  גנץ  על  היה  לאוויר  עלייתה 
'התכנית ראויה לבחינה עמוקה ואתעסק בה לאחר 
שאקים ממשלה'. לא פחות ולא יותר. במקום לצאת 
אמיתיים,  למנהיגים  השמורה  בקלאסה  מהסיפור 
ולצאת  ובנוצות  בזפת  עצמו  את  למרוח  בחר  הוא 

לרחובה של עיר.
אם בתחילה נענה גנץ בחיוב להזמנתו של הנשיא 
ומחוץ  מבית  הביקורת  בתכנית,  לדון  כדי  טראמפ 
מחדש.  מסלול  לחשב  לו  וגרמה  אותו  הלחיצה 
ידועה  התוצאה  נתניהו,  מול  לזירה  נכנס  כשגנץ 
מראש. אין כוחות. בכל אירוע בו שניהם היו נוטלים 
חלק, גנץ היה הופך להיות שוליה של מנהיג ובזמן 
נאלץ  היה  גנץ  הקופה,  כל  את  גורף  היה  שנתניהו 

להסתפק בטיפ.   
רביעיית  סיפור  זה  גנץ  של  העיקרית  הצרה 
דרעי  אריה  של  חזרתו  עם  המפלגה.  של  ההנהגה 
לפוליטיקה לכולם היה ברור שהוא בא כדי להחזיר 
2 אחרי  לעצמו את הפיקדון ולא כדי להיות מספר 
רצה  לא  כולם  שהבינו  שמה  היא  הצרה  ישי.  אלי 
שעמד  במי  פגיעה  לצמצם  וכדי  ישי  אלי  להבין 
עבודה  פורמט  לייצר  הוחלט  התנועה  בראשות 

שהוגדר 'השלישיה'. 
מעדיפים  כולם  התקופה  באותה  שקרה  מה  את 
למה  ביחס  אנדרסטייטמנט  זה  ילדים  גן  לשכוח. 

שהתרחש שם באותם ימים. התדרוכים 
מכל הכיוונים והניסיונות לחשק זה את 
לאותו  עד  יום,  שבכל  מעשים  היו  זה 
לחתוך  זצוק"ל  מרן  החליט  בו  לילה 
בבשר החי ולהעמיד את דרעי בראשות 
ותשקוט הארץ ארבעים  ומאז  התנועה 
שנה. אם יוצרי 'כחול לבן' היו לומדים 
נחסכות  היו  ש"ס,  של  מההיסטוריה 
מלכים  שני  אין  גדולות.  מבוכות  מהם 
ובטח  ארבעה  וחומר  קל  אחד,  בכתר 
של  הפוליטיים  כישוריו  בו  במצב 
ביחס  נחיתות  בעמדת  נמצאים  היו"ר 
עלתה  השלישייה  לקוקפיט.  לשותפיו 
כנגד הנסיעה המשותפת של  למתקפה 
הראשון  את  והותירה  נתניהו  עם  גנץ 

לדמם בתקשורת.
בתקשורת  גנץ  מסר  אותה  ההצהרה 
בעיקר  נועדה  השבת  צאת  עם  מיד 
ועל  הפגועה  מהתדמית  מעט  לשקם 
של  תדמית  לו  ולשוות  לייצר  הדרך 

אנשי  עם  ניהלתי  האחרונים  "בחודשים  מנהיג. 
הלבן  הבית  בכירי  עם  ביותר,  הקרובים  הנשיא 
מפגשים  שורת  פרידמן  דייויד  השגריר  ידידי  ועם 
וניסה  גנץ  אמר  המאה",  לתכנית  הנוגעים  ושיחות 
לצייר מצב שהוא שותף מלא לתהליך, הרבה לפני 
ההזמנה הרשמית לבית הלבן. "אני מוקיר ומעריך 
ישראל  לצד  לעמוד  הדופן  יוצאת  נכונותם  את 
הטווח  ארוכי  הביטחוניים  באינטרסים  ולהתחשב 
שלה מתוך ידידות ומחויבות עמוקה", הוסיף גנץ, 
כדי לצנן ביקורת אמריקאית אם תהיה כזו בעקבות 
להגיע  שלא  מבית  והלחץ  מחדש  המסלול  חישוב 
לבית הלבן ביחד עם נתניהו. דחיית ההזמנה יכולה 
שלא  האמריקאי  בנשיא  כפגיעה  להתפרש  היתה 
עבר ניתוח להארכת הפתיל הקצר ובפרט כשהסיבה 
היא עיסוק בזוטות דוגמת הסרת החסינות של ראש 
מנסים  טראמפ  והנשיא  שהוא  בזמן  בו  הממשלה 

לעשות היסטוריה.
יועציו של גנץ מכירים בעומק הקשר בין טראמפ 
נתניהו  סטרי.  דו  בקשר  שמדובר  ויודעים  לנתניהו 
מעוניין באהדת הממשל האמריקאי ובאהדת הנשיא 
דיוני  לו לצלוח את  יכול לסייע  מתוך תפיסה שזה 
החסינות ולנצח בבחירות. גם טראמפ זקוק לנתניהו, 
לקראת הבחירות בחודש נובמבר הוא מעוניין לקבל 
גם את הקול היהודי אבל בעיקר את קולותיהם של 
מבני  חשוב.  כאלקטורט  המוגדרים  האוונגליסטים 

גנץ הוא לא יקבל את זה.
הסכמת  את  ושקיבלה  גנץ  הציע  אותה  הפשרה 
"לא אסרב  ביותר עבורו.  האמריקאים היא הטובה 
הנשיא",  עם  נפרדת  לפגישה  אגיע  אבל  להזמנה 
הודיע גנץ. ישנם שני מהלכים של נתניהו שגנץ לא 
ידע לחזות מראש. האחד, הפגישות אמנם תהיינה 
פגישות  לפחות שתי  תהיינה  לנתניהו  אבל  בנפרד, 
כשהראשונה תהיה עוד לפני פגישת טראמפ וגנץ. 
המתין  נתניהו  יותר,  הרבה  מהותי  השני  והמהלך 
בקשת  את  משך  ואז  לארץ  דרכו  את  יעשה  שגנץ 
החסינות והפך את החזרה של גנץ לארץ למיותרת. 
מהרגע שביבי הבין שאין מנוס מדיוני חסינות, הוא 

על דעת הקהל

כשבני גנץ אמר "כחול 
לבן תפעל למען החלת 
הריבונות בבקעת הירדן 
בתיאום עם הקהילה 
הבינלאומית" הוא 
למעשה קשר את עצמו 
בקשר גורדי. מחד הוא 
בעד סיפוח ומאידך 
הוא דורש הסכמה 
בינלאומית שלעולם לא 
תגיע בגלל התנגדות 
הממלכה בעמאן. 
בזמן אמת גנץ לא הבין 
לאן הוא נכנס כשבחר 
להתייחס לסוגיית סיפוח 
בקעת הירדן, הוא לא 
העריך נכון את עומק 
המלכודת אותה טמנו 
לו ראש הממשלה 
בסיוע הנשיא האמריקני 
טראמפ

גואל ועקנין

יו"ר ש"ס השר 
דרעי בבקעת 
הירדן | צילום: 
יעקב כהן
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עבורו  שתכננו  הביזיון  את  מעצמו  למנוע  החליט 
של  בחסינות  לדון  אותם  ושלח  לבן'  'כחול  אנשי 

חה"כ חיים כץ.
ליריביי  "לא אתן  נתניהו:  כתב  בהודעה שפרסם 
והוסיף:  מוביל"  שאני  ההיסטורי  למהלך  להפריע 
היסטורית  בשליחות  בארה"ב  נמצא  שאני  "בעת 
את  ולהבטיח  ישראל  של  הקבע  גבולות  את  לעצב 
בכנסת  להיפתח  צפוי  הבאים,  לדורות  ביטחוננו 

מופע נוסף בקרקס הסרת החסינות". 
"מאחר שלא ניתן לי הליך הוגן, מאחר שכל כללי 
עבודת הכנסת נרמסו ברגל גסה, ומאחר שתוצאות 
 - ענייני כמתחייב  דיון  ללא  הוכתבו מראש  ההליך 
החלטתי לא לתת למשחק המלוכלך הזה להימשך. 
ותיקי  המופרכות  הטענות  כל  את  אנפץ  בהמשך 
הסרק שהוגשו בענייני", כתב נתניהו ורמז על הקו 
הלגיטימציה  שלילת  לנקוט,  הולך  הוא  בו  הברור 
הציבורית של הוועדה והכנה לקראת קמפיין "הוא 

זכאי". 
למשוך  נתניהו  החלטת  על  הדיו  יבש  לא  עוד 
את בקשת החסינות ותוך שעות אחדות כבר הוגש 
כתב האישום לבית המשפט, מהלך שגרר לא מעט 
ביקורת על הלהיטות להגיש את כתב האישום בעוד 
בארה"ב.  מדינית  בשליחות  נמצא  הממשלה  ראש 
המלחמה  לטובת  יגויס  הקמפיין  מערך  כל  כעת, 

בפרקליטות ובמערכת המשפט.
לא משחקים כאן פוקר, משחקים כאן שח מט.  

בין ישראל לעמים
משה קנטור זה שם שפחות מוכר לאזרחי ישראל, 
כנשיא  המשמש  יהודי-רוסי  באוליגרך  מדובר 
במלחמתו  ידוע  והוא  אירופאי  היהודי  הקונגרס 
העיקשת באנטישמיות ובגזענות. זה האיש שעומד 
בהם  מהעולם,  מנהיגים   46 של  המסע  מאחורי 
לישראל,  שהגיעו  ממשלה  וראשי  נשיאים  מלכים, 
לקראת פורום השואה הבין לאומי שנערך בירושלים 
75 שנים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ- לציון 
עד  האירוע  את  ניצל  נתניהו  כמו  נתניהו  בירקנאו. 
כל  על  לתקשורת  הודעות  הוציאה  לשכתו  תום. 
לארץ  שהגיע  זוטר  נציג  או  מדינה  ראש  מנהיג, 

ושנתניהו נפגש איתו.
שני הנושאים בהם נתניהו שוחה יותר מכל אחד 
ההולכת  והאנטישמיות  האיראני  הגרעין  הם  אחר 
בכל  שניהם  על  לדבר  מקפיד  הוא  בעולם.  וגוברת 
הזדמנות ואין ראש מדינה שפגש את נתניהו בשנים 
ולא שמע ממנו הרצאה שלימה על שני  האחרונות 

הנושאים הללו. 
ציווי  מונח  ישראל  מדינת  של  התקומה  "ביסוד 
ראש  אמר  נוספת",  שואה  תהיה  לא  מרכזי,  אחד 
הממשלה בנאומו ביד ושם והוסיף: "כראש ממשלת 

נואם  ביבי  שלי".  העליונה  המחויבות  זוהי  ישראל 
תפיסת  לאיראן.  מכוון  הוא  בדבריו  אבל  ושם  ביד 
גרעינית  איראן  וברורה,  פשוטה  נתניהו  של  עולמו 
זו שואה שניה  זו סכנה לעולם המערבי אך בעיקר 
לישראל וזה משהו שלא ניתן לקבל אותו. הנשיאים, 
ראשי הממשלות ונציגי המדינות שמעו מנתניהו על 
מחויבותו לביטחון ישראל ואף אחד מהם לא יוכל 
"למדנו  שמעתי.  לא  ידעתי,  לא  היום  בבא  לומר 
לגורלה"  אדון  להישאר  תמיד  חייבת  שישראל 
אמר נתניהו לקראת סיום נאומו, כשדיבר על הרוח 
את  שוב  וחידד  הצבאית  היכולת   ועל  הישראלית 
הזיכרון  באירועי  חוזר  הוא  עליו  הקבוע  המסר 

לשואה 'לעולם לא עוד'.
בהם  הימים  כמו  לנתניהו  יפים  ימים  היו  לא 
מכל  מנהיגים  עם  אווירית  רכבת  לישראל  מגיעה 
את  מעניינת  לא  ההגעה  סיבת  העולם.  רחבי 
נתניהו, מה שחשוב זו התוצאה, והתוצאה הסופית 
מדיני.  בידוד  על  הדיבורים  כל  למרות  כאן  שהם 
נתניהו  שינה  בארה"ב,  מהמסע  שובו  עם  ובנוסף, 
בכדי  מוסקבה  דרך  לישראל  וישוב  המסלול  את 
להביא  הנראה  ככל  הדרך  ועל  פוטין  עם  להיפגש 
איתו לישראל את נעמה יששכר. אין דבר שמתסכל 
את נתניהו יותר מהדיסוננס בין היחס לו הוא זוכה 
בתקשורת הישראלית לבין היחס לו הוא זוכה בזירה 
הבינלאומית. במהלך נאומו בכנס של לשכת עורכי 
"קרלו  נתניהו:  אמר   2005 בשנת  שהתקיים  הדין 
המובילים  מהתעשיינים  לאחד  שנחשב  בנדטי,  דה 
באיטליה, הציע לי לכהן כשר אוצר באיטליה אבל 
"אנו  הוסיף:  גם  נתניהו  בארץ".  להישאר  החלטתי 
חברה  בנושאים של  הכרעות  קריטית, שעת  בשעה 
וכלכלה, ורגע קריטי בהכרעה האם אנו עוקרים את 
השחיתות" והתכוון בכך שהישארותו נובעת מרצון 
טוב למען אזרחי ישראל ומפריעה לו העובדה שאף 

אחד לא באמת מעריך 'מחווה' שכזו.
חוץ  כלפי  להתייחס  נוטים  הפוליטיים  אויביו 
מנהיגי  עם  נתניהו  של  למפגשיו  ובזלזול  בביטול 
העולם. את הכח לכך הם שואבים מהעובדה שישנן 
נציגיהם  מדינות שגם לאחר המפגשים הללו עדיין 
באו"ם הצביעו אחרת ממה שציפו מהם. כלפי חוץ 
יועצי  משתתפים  בהם  פנימיים  בדיונים  כי  ציינו, 
של  העליונות  את  מבינים  הם  השונים  הקמפיינים 
נתניהו בזירה הבינלאומית ואת יכולתו לייצר אמון 
כלפיו כשהוא מתבטא בסוגיות מדיניות וביטחוניות, 

משהו שלהם אין וכפי הנראה גם לא יהיה.

פניה חדה ימינה
קמפיין  את  שהחלה  היחידה  המפלגה  היא  ש"ס 
הבחירות שלה בצורה מסודרת. נאמנה למסר העיקרי 
נתניהו  את  מחבקים  הקודמים,  מהסבבים  שלה 

הפוטנציאלי  למצביע  ומשדרים  הציר  כל  לאורך 
הצבעה  דרך  עוברת  הימין  שלטון  על  ששמירה 
לתמיכתה  זוכה  כימני,  שנתפס  מהלך  כל  לש"ס. 
חברת  של  בפסילתה  מהתמיכה  החל  ש"ס,  של 
בעקבות  המשותפת  מהרשימה  יזבק  היבא  הכנסת 

וכלה  מהעבר  התבטאויותיה 
הירדן,  בבקעת  מתוקשר  בסיור 
סיפוח  על  מהשיח  שנולד  סיור 
בכל  הריבונות  והחלת  הבקעה 

רחבי ארץ ישראל.
שעשו  העומק  מחקרי  בכל 
בש"ס הם נחשפו לנתון שחזר על 
עצמו פעם אחר פעם. ישנו ציבור 
להיות  שיכולים  מסורתי  ימני 
רק  הש"סי  מהאלקטורט  חלק 
אם המפלגה תשדר עודף ימניות 
והיצמדות לנתניהו. מתוך תשעת 
לש"ס,  כיום  שיש  המנדטים 
ששה מהם הם חרדים הכפופים 
שימור  התורה,  חכמי  למועצת 
שלושת המנדטים הנוספים יקרה 
של  הדוק  שילוב  באמצעות  רק 
מסרים ימניים ומסרים הקשורים 
במסורת ישראל. דמותו של מרן 
הרב עובדיה יוסף זצוק"ל וקולו 
מצליחים  ש"ס  להצביע  הקורא 
את  לרגש  מחדש  פעם  כל 
הפוטנציאלי  הספרדי  המצביע 
שלא  ימניים  מסרים  ובתוספת 
המנדט  את  הופכים  בעבר  נראו 
בר  שהוא  למשהו  העשירי 

השגה.  
למרות המשוואה המפורסמת 
והליכוד  הליכוד  זה  נתניהו 
הבחירות  בסרטון  נתניהו,  זה 
הקמפיין  יועצי  העלו  הראשון, 
התבטאויות  מהאוב  ש"ס  של 
וממפלגות  חברים מהליכוד  של 
של  האיום  נתניהו.  כנגד  הימין 
איילת שקד באזכור פשעי אוסלו 
ובהפצת השקר המפורסם בדבר 
את  מוכיח  בהסכם  ש"ס  תמיכת 
שבהזדמנות  הטענה  אמיתות 
כמה  עלולים  הראשונה 
מהחברים שם לקפוץ על העגלה 
להם  אין  ולכן  לבן'  'כחול  של 

בעיה לירות בתוך הנגמ"ש.
דברי  את  מפנים  כבר  ביבי  אבל  באיחור,  אמנם 

הנביא "אויבי איש אנשי ביתו".

מנסה לקבוע סדר יום ביטוחני. נתניהו וטראמפ בבית הלבן | צילום: דוברות הבית הלבן

נאמנה למסר העיקרי 
שלה מהסבבים 

הקודמים, מחבקים 
את נתניהו לאורך כל 

הציר ומשדרים למצביע 
הפוטנציאלי ששמירה 

על שלטון הימין עוברת 
דרך הצבעה לש"ס. כל 

מהלך שנתפס כימני, 
זוכה לתמיכתה של 

ש"ס, החל מהתמיכה 
בפסילתה של חברת 

הכנסת היבא יזבק 
מהרשימה המשותפת 

בעקבות התבטאויותיה 
מהעבר וכלה בסיור 

מתוקשר בבקעת הירדן, 
סיור שנולד מהשיח על 
סיפוח הבקעה והחלת 

הריבונות בכל רחבי ארץ 
ישראל
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

בני  שנצטוו  הראשונה  המצווה 
הייתה  ממצרים  יציאתם  עם  ישראל 
"קידוש החודש". עד שרש"י בפתח ספר 
להתחיל  צריכה  הייתה  שהתורה  אומר  בראשית 
ראש  לכם  הזה  "החדש  נאמר:  וכך  זו,  במצוה 
חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה... בעשור 
לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה 

לבית")יב, ב-ג(. 
יש להבין, הרי עם ישראל עומד שבועיים לפני 
ממצוות,  ועריה  ערום  כשהוא  ממצרים  היציאה 
ומשום כך מצווה הקב"ה להם לקיים שתי מצוות: 
ובמסגרת  חיי"!  "בדמייך   – פסח  ודם  ברית  דם 
ולקושרו  זו מצווים לקחת את השה לבית אבות 
למיטה בשביל שחיטת קרבן פסח. מפני מה קדמה 
לכך המצווה של קידוש החודש, הרי לכאורה אין 

לה כל קשר למצוות הפסח? 
זי"ע  יחזקאל"  ה"תפארת  בעל  הרה"ק  הסביר 
הסבר עמוק ונפלא: הנה המתבונן בהליכות הירח 
שעבר  לרשע  ובפרט  האדם,  לעבודת  רמז  ימצא 
על כל התורה כולה עד שמתייאש מן התשובה. כי 
הלא גם הירח נתכסה אורו, ובכל זאת חוזר ומאיר 
שנמשל  היהודי  את  ללמד  מחדש.  חודש  מידי 
ללבנה שגם אם ח"ו התכסה, הוא יכול להתגלות.
בני ישראל  והנה בעת שמשה רבינו דיבר אל 
מפרש  צאן"...  לכם  וקחו  "משכו  ה':  ציווי  את 
רש"י )יב, ו( "משכו ידיכם"  - מאלילים, "וקחו 
לכם" – צאן של מצוה. כך שבני ישראל תמהו איך 

יתאפשר להם להתקרב אל ה', אחרי מצבם הירוד, 
שבו הם שקועים במ"ט שערי טומאה? 

קידוש  מצוות  את  הקב"ה  להם  ציווה  כן  על 
החודש, המורה שגם אחרי שמתכסה אור הלבנה 
זאת  בכל  עוד,  שאיננה  סבורים  והכל  לגמרי, 
עולה ומאירה שוב, וממנה יקחו חיזוק. וזהו הרמז 
הוא  החודש  קידוש  מצוות  לכם",  הזה  "החודש 
לכם דוגמא ומשל, שגם בדיוטא התחתונה בשפל 
המדרגה אתם יכולים לשוב ולהאיר, אם תקבלו 
ידיכן מעבודה  ותמשכו  עול מצוות,  על עצמכם 
עיניהם,  את  האירה  אכן  הזאת  והדוגמא  זרה. 

והפיחה רוח חדשה בקרבם. 
כניסתם  שלפני  המצוות.  שתי  בין  הקשר  זהו 
כי  החודש,  קידוש  את  ה'  ציווה  המצוות  לעול 
שאדם  לדוגמא.  להם  היא  הלבנה  התחדשות 
יכול להידבק בה' יתברך, למרות שעד עתה היה 
מרוחק, כי נר מצוה ותורה אור. המצוות והתורה 

יאירו אורם, להאיר באור פני מלך חיים...
בדבר  רבינו התקשה  נאמר שמשה  זו  במצווה 
הזה וכמו שמביא רש"י את דברי חז"ל:  "נתקשה 
משה במולד הלבנה" עד שהראה לו הקב"ה: כזה 
ראה וקדש. ואמרו צדיקים, כי משה רבינו נתקשה 
ולמה  ללבנה,  נמשלו  ישראל  שהרי  הבין,  ולא 
תמיד אצל בני ישראל יש עליות וירידות. תחילה 
וחוזר  להם קשיים  יש  ואח"כ  ועולים  מתחדשים 
חלילה, וכמו שהלבנה נולדה וגדלה עד שנהיית 
שוב קטנה. אמר לו הקב"ה: "כזה ראה וקדש". כך 

היא דרכה של הקדושה, שכל דבר ודבר שהולך 
כל הזמן בקלות, לא סימן טוב הוא, רק כשהולך 

עם קשיים הוא קדוש - "כזה ראה וקדש". 
יהודי  ביתו  דלת  על  דפק  אחד  שיום  מסופר 
עצמו  את  הציג  הלה  נכבד.  אדם  נראה  שהיה 
הישיבה  להחזקת  כספים  שמגייס  כמשולח 
'בית  בעל  זצ"ל  סירקיס  יואל  רבי  של  הרמה 
חדש' – הב"ח. התוי"ט חרד לקראת האורח שבא 
בעצמו  שהוא  לו  והציע  הדור,  גדול  בשליחות 
ילך עמו לאסוף כסף אצל תושבי העיר,  לכבוד 
תורתו של משלחו הדגול. התוי"ט החל במלאכה 
והסתובב עמו כל היום ברחובות  העיר קראקא. 
כמובן שכל התושבים נרתמו להרים נדבתם בעין 
יכולתם, שהרי מיהו הרואה את  יותר מכפי  יפה 
רב העיר הולך בעצמו לגייס כספים ולא ייתן לו?
שיעלה  למשולח  התוי"ט  הציע  ערב  לעת 
ומשקה.  במאכל  נפשו  את  וישיב  הביתה  אליו 
לנעול  התוי"ט  מיהר  לביתו,  הלה  שנכנס  כיון 
את הדלת מבחוץ, וכלא את האורח בתוך החדר 
בקול  לזעוק  החל  האיש  לצאת.  יכולת  מבלי 
התאספו  זעקותיו  ולשמע  שישחררוהו,  גדול 
המוזר  המחזה  את  לראות  העיר  מתושבי  רבים 
כמה  על  ציווה  התוי"ט  הרב.  בבית  המתרחש 
מאין  נמרצת  חקירה  האיש  את  לחקור  גברתנים 
הוא ומה מעשיו? עד שהאיש נשבר והודה שהוא 
יהודי מומר שמגייס כספים לכת משומדים. ולכן 
אמר שהוא אוסף כספים לישיבת הב"ח, כי הב"ח 

ראשי תיבות: ב'רית ח'דשה, ירחם ד'. הגברתנים 
לקחו  הנפשעים,  מעשיו  על  נמרצות  אותו  היכו 
מהתושבים  לגייס  שהצליח  הכסף  כל  את  ממנו 

ושילחוהו בבושת פנים.
כל העיר רעשה על רוח הקודש שהופיעה בבית 
לעלות  הצליח  מניין  שהרי  התוי"ט.  של  מדרשו 
על עקבותיו של האיש שהצטייר כלפי חוץ כבעל 
והסביר  כולם  את  הרגיע  התוי"ט  אך  בעמיו? 
אלא  אינו  שהאיש  בדעתו  עלה  איך  למקורביו 
אמר:  וכה  הציבור.  את  לרמות  המבקש  מתחזה 
יש  שבקדושה  הדברים  לכל  בידינו,  מסור  "כלל 
מפריעים ומקטרגים שאינם נותנים חופש פעולה 
לעשותם ולקיימם. כאן במגבית זו נוכחתי לראות 
שכל תושבי העיר בלי יוצא מן הכלל, גם העניים 
ותרמו  לב  בחפץ  נענו  כולם  ביותר,  המרודים 
סכומים הגונים. מיד עלה אצלי חשש כבד לזהותו 
יתכן שמגבית שאמורה  איך  ומעשיו.  האיש  של 
להיות דבר שבקדושה להחזקת ישיבה מפורסמת 
מיד  קלים?  קשיים  ולו  קשיים  ללא  תתנהל   –
הבנתי שהסיטרא אחרא מעורבת בזה, ואכן אחרי 

החקירה התברר למפרע שצדקתי בהשערתי".
רבים ל"ע עוברים קשיים בכל התחומים, אבל 
כבר אמר הקב"ה למשה רבינו: כזה ראה וקדש. 
אולם לעתיד לבוא יקויים: והיה אור הלבנה כאור 
עתידים  והם  בראשית,  ימי  שבעת  וכאור  החמה 
כבוד  ע"ש  ליוצרם  ולפאר  כמותה  להתחדש 

מלכותו ונהיה כל העת בסימן עליה. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

נסי מצרים – תעודה נצחית

החודש הזה לכם

ֵאת  ִּבנְָך  ּוֶבן  ִבנְָך  ְּבָאזְנֵי  ּתְַסֵּפר  ּוְלַמַען 
ֲאׁשֶר ִהתְַעַּלְלּתִי ְּבִמְצַריִם וְֶאת אֹתֹתַי ֲאׁשֶר 

ׂשְַמּתִי ָבם וִידְַעּתֶם ִּכי ֲאנִי ה' )י, ב(.
למי נועד הפפירוס 

הייתה עבור  הניסים שנעשתה במצרים  סדרת 
ִּבנְָך  ּוֶבן  ִבנְָך  ְּבָאזְנֵי  ּתְַסֵּפר  "ְלַמַען  אחת:  תכלית 
ֲאׁשֶר  אֹתֹתַי  וְֶאת  ְּבִמְצַריִם  ִהתְַעַּלְלּתִי  ֲאׁשֶר  ֵאת 
ׂשְַמּתִי ָבם וִידְַעּתֶם ִּכי ֲאנִי ה'". ניסי יציאת מצרים 
מהווים יסוד לכל האמונה. מכאן ואילך, הקב"ה 
אינו צריך "להוכיח" את מציאותו לכל כופר או 
שוטה, שדורש הוכחה על כך, ומצפה שה' יראה 

לו נסים, ורק אז יאמין בו. 
הניסים המסופרים בתורה נעשו קבל עם ועדה, 
עליהם.  וידע  ראה  העולם  כל  מצרים.  כל  לעיני 
להמשיך  ברצונך  טוב,  מה   - להאמין?  ברצונך 
טובות"  "עושה  אינך  וכפור.  המשך   - ולכפור? 

לאף אחד!
מאמין  ואינך  לך,  מתחשק  זאת,  בכל  אם, 
 - בעיתון"  "שכתוב  במה  רק  אלא  דבר  בשום 
יכול אתה לפתוח את העיתון המצרי, "ויפתח ה' 
ולמצוא שם את הכתבות של  העיתון"...  פי  את 
כל  את  ותיעדו  שדיווחו  המצרים,  העיתונאים 
ארכיאולוגים  עובדה!  זוהי  שקרו...  האירועים 
נרשם  תקופה, שעליהם  פפירוסים מאותה  מצאו 

תיאור מדויק של המכות! 
זקוקים  איננו   - המאמינים  היהודים   - אנחנו 
ל"הוכחות" פפירוס לאמיתות התורה. מבחינתנו 
הפפירוס אינו מעלה ואינו מוריד. הפפירוס נועד 
לרחוקים משמירת תורה ומצוות בלבד: אם אינכם 

מאמינים בתורה, תוכלו לעין בפפירוס...  
התורה היא הבסיס לכל אמונתנו! הקב"ה לא 
רוצים  שאינם  אלו  עבור  מיוחדים  נסים  יעשה 

להאמין במה שכתוב בתורה! 
את  שואבים  אנו  וממנה  ניצחית,  היא  התורה 
חיותו  כן  ניצחית,  היא  שהתורה  וכשם  חיותנו! 
 - ממנה  נצחיים!  הנם  ישראל  עם  של  וקיומו 

תוצאות חיים! 

כשיש תעודה - אין צורך בהוכחה!

ידוע ומפורסם הסיפור על מייסד תנועת המוסר 
הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל, שפעם התאכסן 
בביתו של בעל אכסניה. סיפר לו המארח כי לפני 
תקופה קצרה התאכסן אצלו כופר אחד שהכחיש 
את ענין שכר ועונש ח"ו. כדי להמחיש את דברי 
הכפירה אמר הכופר לאכסנאי, שהנה הוא יאכל 
יכנס האיסור  נבלות וטרפות, ואם יש השגחה - 
לגרונו ויחנוק אותו... ומאז - אמר בעל האכסניה 

לרבי ישראל - התרופפה האמונה בליבו.
מבית  האכסניה  בעל  בתו של  חזרה  כך  בתוך 

הספר, ובידה תעודת הצטיינות בנגינה.
רבי ישראל קרא לילדה, וביקשה שתנגן לפניו 
להצטיינות.  היא  ראויה  אכן  כי  לו  להוכיח  כדי 
לעמוד  הגיוני  זה  אין  כי  בטענה,  סירבה  הילדה 
לתעודה  מאמין  שאינו  אדם  כל  באוזני  ולנגן 
תעודת  את  לה  הגישו  כך  לשם  האם  הכתובה. 
ההצטיינות, כדי שתאלץ לנגן ולהוכיח לעין כל 

את כישרונותיה? 
הצדיק  והוא  אביה,  בעיני  חן  מצאה  תשובתה 

את דבריה. 
בתך  "תשובת  ואמר:  לאביה  ישראל  רבי  פנה 
בענייני  לתמיהתך  תשובה  לשמש  גם  יכולה 
השגחה. הלא ה' כבר הוכיח לעין כל את השגחתו 
הפרטית, על ידי הניסים הגלויים ביציאת מצרים, 

היא  הלא   - כך  על  המעידה  'תעודה'  לנו  ויש 
התורה הקדושה שנתנה לנו. כלום יש בזה הגיון, 
מאמין,  שאינו  ויגיד  שיבוא  שוטה  כל  שבגלל 
כי  לו  להוכיח  כדי  בראשית,  סדרי  את  ה'  ישנה 
יש דין ויש דיין? מי שרוצה לדעת את ה', יכול 
להיווכח מה"תעודה הנצחית" שלנו, היא התורה, 

ואין צורך בהוכחות נוספות!"...
היו  רבים  היסטוריה".  "ספר  אינה  התורה 
בה,  שכתוב  במה  ולהאמין  אותה,  לקבל  מוכנים 
ספר  "בתור  שכזה...  ספר  רק  הייתה  היא  אם 
אין ספר  נפלאה...  "היא  יאמרו,  היסטוריה", הם 
נפלא ממנה... אבל בתנאי שהיא לא תחייב אותי 

ולא תורה לי מה לעשות, ומה לא לעשות"...

ממה באמת נובעת הכפירה...

בסתר  בה  מאמינים  בתורה  מהכופרים  רבים 
ליבם. הם כופרים בה משום שלא נוח להם לחיות 
על פיה, לא נוח להם לשמור שבת ולהניח תפלין. 
נוח להם לעשות ככל העולה על רוחם ולמלא את 
כל תאוותיהם. זוהי הסיבה האמיתית המסתתרת 
מתחת לדברי הכפירה שהם משדרים בריש גלי...   
דף,  לשים  מישהו  החליט  הקיבוצים  באחד 
כל  הדאר של  בתיבות  קריאת שמע  כתובה  שבו 
ל"אסון",  הקבוץ  ראשי  כשהתוודעו  התושבים. 
החליטו על הקמת וועדת חקירה שתחקור מי הוא 
זה ששם את הדפים, מה היו כוונותיו, האם יש לו 
ניתן  והאם  נוספות, מהו הקף ה"אסון",  תוכניות 

היה למנע אותו... 
מה מפריע להם כל כך? מדוע לא קמה וועדת 
משוקצים  עיתונים  מיני  כל  הנחת  על  חקירה 
נעו  לא  מדוע  ביומו?  יום  מדי  הדואר  בתיבות 

פרסומות  עלוני  מיני  לכל  בנוגע  הסיפים  אמות 
חדשים  הדואר  לתיבות  המוכנסים  מתועבים 

לבקרים? 
התשובה: דף של קריאת שמע מחייב אותם! דף 
זה דורש מהם לעשות שנוי בכל אורחות חייהם. 
דף כזה מגביל את החופשיות, מרסן את התאוות, 

ומשום כך הוא בבחינת "בל יראה" בעיניהם!
אחת  של  חתונה  התקימה  רב  לא  זמן  לפני   
מבנות הקיבוץ. היא חזרה בתשובה והתחתנה עם 
בחור תלמיד חכם, המעודן בכל מידה טובה. אחד 
מתושבי הקיבוץ פנה לאבי הכלה והשמיץ בפניו 

את החתן: "מי הביא לך את השד הזה הביתה"? 
"הבת  האב:  לו  השיב  הרבה,  לתדהמתו 

שלך!"...
היא  אף  חזרה  המתקיף  של  בתו  כי  התברר 
בתשובה, מבלי שהוריה ידעו על כך. היא הבינה 
בחרה  והיא  אותם,  ירגיז  זה  משמעותי  צעד  כי 
לנסוע לחו"ל, שם היא לומדת במדרשה מעולה, 
המחנכת את הבנות לאהבת תורה וליראת שמים. 
לחברו,  לספר  הכלה  אבי  המשיך  זו",  "בתך 
"שלחה לבתי דף של קריאת שמע, ומזה החל כל 

תהליך חזרתה בתשובה!"  
לא עבר זמן רב מחתונה זו, והנה הגיעה הזמנה 
המשמיץ,   הקבוץ  חבר  של  בתו  של  לחתונתה 
וירא  חכם  תלמיד  בחור  עם  היא  אף  שהתחתנה 
שמים בתכלית, וגם חבר זה זכה להכניס חתן כזה 

לביתו...

)נלקט מתוך סדרת הספרים 'משכני אחריך' 
שמות ח"א(. 
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דירות 
למכירה

ג’ שבט - ה’ שבט תשע”ט
29/01-31/01/2020  

אלעד

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

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. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________ בני ברק

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

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

מאווררת, נוף פתוח, 
חניה צמודה בטאבו 

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

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בגני גד דופלקס 170 
מ', קומות ג'-ד', 4 חד' 

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 בנועם אלימלך, 
ק4', דירה ענקית של 4 

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

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

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

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

א"א לקחת משכנתא 
)בעיות פרצלציה( 

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח 2,300,000 תיווך 

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

03-5797756)01-01(_____________________________________________

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

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

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

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

 *באזור הרב שך 
בשלבי בניה דירת נכה 

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

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

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

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

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

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

 בבלעדיות! בשדר' 
ירושלים 4.5 חד' מרווחת, כולל 

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

_____________________________________________)02-05(חכמת רחוב 052-2585808

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

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________ בית שמש

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

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

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

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

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

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

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

גמיש בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בבן פתחיה 4.5 חדרים 
משופצים ומרווחים, 

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

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

+ פנטהאוז
052-3330965

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

איזור מתחרד, 1,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(רויאל נכסים 054-3191310

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

975,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)05-05(_____________________________________________

 קרן היסוד, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 90 מ"ר, קומה 2, 

אזור מתחרד 1,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(רויאל נכסים 054-3191310

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

 בהצבי, דופלקס 180 _____________________________________________)05-05(054-3191310
מ"ר, מעוצבת, מאוררת, 

ק"ד, מעלית + חניה 
2,780,000 ש"ח

_____________________________________________)04-07ל(052-2580348

 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(_____________________________________________

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

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

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 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

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

מושכרת 4,800 נטו מחיר 
_____________________________________________)05-05(מציאה משה 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 
יחידות חדשות, משוכרות 

8,500 ש"ח, שכונה א' משה 
054-3255667)05-05(_____________________________________________

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

במחירי מציאה משה
054-3255667)05-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-05(מציאה משה 054-3255667

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 4 

חד' מפוארת + גג ענק 
+ 2 יחידות מפוארות 

מושכרות מחיר לסגירה 
מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' דירת נכה 
בפ"כ במתחרדים + אופצייה 

ל- 2 ח' + 50 מטר חצר 
בטאבו + חניה + מעלית 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)05-05(_____________________________________________

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

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

052-3344721)05-05(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)05-05(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

יח"ד 2,400,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בוינרב 150 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ל- 2, 

מפוארת!!! 2,170,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

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

דירות נכה + דירות ענקיות, 
פנהאוס, החל מ- 1,450,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באנילביץ בית פרטי 420 
מ"ר + חצר גדולה + גג + 
מרתף מחולק ל- 2 דירות 
ניתן לקנות חצי א. פנחסי 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בר' עקיבא ראב"ד, 
107 מטר + אופציה, 

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

054-8454533)05-05(_____________________________________________

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

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

B.D.A 05-05(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית הרצוג, 
מחולק, דירת 3 חדרים + 2 

יחידות דיור, 1,900,000 פנחס 
_____________________________________________)05-05(נכסים 055-6789653

 א.הרב שך, כ- 70 
מ"ר, ק"א + א.להרחבה 

32 מ', מ.לחלוקה 
)ש.בנו(, משופצת, 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 פנטהאוז, פארק הזית, 
5 חד', כ- 115 מ"ר, 

מעלית, מ.שמש, נוף 
מרהיב, 2 חניות בטאבו, 

2,050,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה 
עם 2 כניסות נפרדות, 
עם מעלית. בקומה 4, 
דירת 3 חדרים, כ- 80 

מ"ר, מושכרת ב- 4,000 
ש"ח. בקומה 5, פנטהאוז 

במפלס אחד, 4 חדרים 
)מעל 100 מ"ר(, עם 
מרפסת בשטח של 
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 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוז 5 ח', 110 
מטר בפ"כ במתחרדים + 30 

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

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

 "רימקס עוצמה", 
במנחם בגין דירת גן 5 חדרים, 

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

קניות. לפרטים - צוות דודי נגר 
050-9693307)05-05(_____________________________________________

 מנחם בגין/אבוחצירא 
דופלקס 5 חד' + מרפסת, 

מטבחים ב- 2 הקומות, 
שרותים, אמבטיה ב- 2 

הקומות + אופציה + ממ"ד, 
054-2345633 1,550,000)05-05(_____________________________________________

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

א.להרחבה 40 מ"ר, 
1,860,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

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

מעלית, חזית, 2,550,000 
_____________________________________________)05-05("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים, משופצת כחדשה, 2 
שירותים ומקלחות, ק1' + 
מרפסת שמש!! 130 מ"ר, 
מחיר 2,500,000 ש"ח "לב 

_____________________________________________)05-05(הנדל"ן" 03-5757829

 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

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

2,100,000 "גשר נכסים" 
054-8454533)05-05(_____________________________________________

 במינץ, ק"ד, 5 חד', 
130 מ"ר + מעלית וחניה, 

2,400,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בגינות דוד, ק"ז, 5 חד', 
120 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)05-05(_____________________________________________

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

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

050-8909993)05-05(_____________________________________________

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

כחדשה בסטנדרט גבוה, 
מרפסת, יחידת הורים וחנייה 

_____________________________________________)05-08א(054-4205595

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

תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)05-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-05(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)05-05(_____________________________________________

 מציאה בפוברסקי!! 
5 חד', ק"ק, משופצת 

מהיסוד, 105 מ"ר, 
1,970,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

 א.סמטת אז"ר, כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 

מ"ר, שמורה + סוכה, 
1,560,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

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

2 חניות בטאבו, 
א.להרחבה, 1,550,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)05-05(_____________________________________________

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

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

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

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

מעלית, 2,100,000 ש"ח גמיש 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ב, חזית, 
4 חד' + מעלית וחניה + 
חנות ומחסן, 2,890,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)05-05(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 באהרן דב, ק"ב, 120 
מ"ר, מפוארת, 2,290,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)05-05(_____________________________________________

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

יפות 1,580,000 אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)05-05(_____________________________________________

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

+ אישורי הרחבה 
מושלמים, מיידי רק ב- 

1,690,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(בועז 050-4156080

 בדנגור בלעדי! בנין 
חרדי, ק"ק, 4 חד', 
משופץ, מושקעת, 

ענקית + יחידת הורים, 
3 שירותים, חצר 

מרוצפת ענקית, שווה 
לראות, מיידי מחיר 

אמיתי לסגירה! אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
מתחרדים, משופצת, קומה 

א', חזית, 97 מטר + מרפסת 
12 מ' + מחסן 15 מטר תיווך 

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

050-4999465)05-05(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)05-05(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

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

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 מציאה בק.הרצוג! 
במיקום מעולה 4 ח' משופצת, 
100 מ"ר + 40 מ"ר מעטפת, 

ק"א, חזית 1,860,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

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

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 באזור קוטלר 4.5 ח', 
125 מ"ר, משופצת, ק"א, 

חזית, 3 כ"א 2,240,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

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

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במצליח, 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב

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

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

_____________________________________________)05-05(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור שדל יהושוע 4 
חד' גדולה, 110 מ"ר, ק"א + 
חניה שמורה 2,050,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-05(א. פנחסי 03-5799308

 ברב קוק 4.5 חד', 100 
מ"ר, ק2.5', משופצת, חזית, 

1,990,000 ש"ח חזית א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בגולומב, חדשה 
מהנילונים, 4 חד', סלון ענק, 

מטבח גדול, חזית, ק"ב, 
מעלית, 2,320,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08ל(052-2097000

 ברמז, 4 חדרים, בבניין 
חדש, כ- 90 מ"ר, משודרגת 
מאוד, רק 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, 
גג בטון, 1,360,000 

ש"ח, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)05-05(מתווכים" 03-5701010

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

מ"ר, מ.ש/סוכה + 
ח.בטאבו + 10 מחסן, 

2,100,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

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

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

בלעדי "משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-05(תיווך 050-4122744

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

רק 1,400,000 "גשר 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8454533

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A 05-05(תיווך(_____________________________________________

 דירת 2 חד', לל"ת, 
בפושקינא 27 באומן

_____________________________________________)05-07ש(052-4414833

לפרסום
03-6162228



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

ג’ שבט - ה’ שבט תשע”ט  29/01-31/01/2020

ירושלים

טבריה

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

קוטגים

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

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

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

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

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

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

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

 בקרית שמואל 4 חד', 
120 מ"ר + מעלית + מ.סוכה 

40 מ"ר, משופצת + נוף 
860,000 ש"ח תיווך הצבי

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

3-3.5 חדרים

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן 4 חד', 124 מ"ר, 

מרפסת + מחסן, נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי 

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

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

1,320,000 מציאה 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

פנטהאוזים ודירות גן

חשמונאים

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

+5 חדרים

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

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ש"ח גמיש 053-3147717 
04-6716666)03-03(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

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

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

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

גבעת שמואל

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

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

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

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

74 מ"ר קו 4 ללא 450,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)03-03(_____________________________________________

 מציאה!!! מצוינת 
להשקעה סמוך לקרית שמואל 
3 חד', קו-ב', 60 מ"ר, ממ"ד, 

מרפסת, הבנין מחופה אבן 
450,000 ש"ח כולל התיווך 

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

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

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

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

חדשה! לא ניתן לקחת 
משכנתא 1,050,000 

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

03-5797756)52-52(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

1-1.5 חדרים
 בפ"כ דירת חדר, ק"ב 

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

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

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

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

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

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

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

_____________________________________________)03-06א(אחורית 050-7638194

 דירות חדשות 
בשכונות שונות בי"ם 

מקבלנים, בהזדמנות! 
תיווך "עץ הדעת"

_____________________________________________)03-06ל(02-6769127

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

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

לרציניים בלבד! 
058-7911289
050-4496600

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

054-8461455)04-05(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 סמוך לבית הכנסת 
צאנז נכס של כ- 150 

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

צימרים. הצעות לרכישה 
התקבלנו במשרדנו החל 

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

צפת

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

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

דירות 
להשכרה

בית שמש
+5 חדרים

קריית גת

2-2.5 חדרים

בני ברק 

3-3.5 חדרים

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

+ מעלית + חניה 6,600 
ש"ח "קנין-נדל"ן

052-2221614)02-05(_____________________________________________

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

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

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

ממוזגת + מרפסת סוכה, 
3,900 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)04-07א(052-7120399

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

1,630,000 גמיש
_____________________________________________)04-07ש(053-3157972

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

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

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

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

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

 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

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

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור 3 
חדרים, 70 מטר, קומה 4 
+ מרפסת 70 מטר בגג, 
1,299,999 פנחס נכסים 

055-6789653)05-05(_____________________________________________

 למהירים!! 
א.טרומפלדור, 3, כ- 70 

מ"ר, קומה א' + 3 כ"א, 
משופצת + א.להרחבה, 

1,325,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 דב הוז, 3, כ- 75 מ"ר, 
ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה, 1,365,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
כ- 85 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 

קומה ג', מ.כחדשה, 
א.85 בג.רעפים, 

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

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

ל- 110 + חצר 25 מ"ר, 
משופצת, 1,495,000 

גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

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

1,690,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

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

1,490,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

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

_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

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

+ מעלית "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)05-05(_____________________________________________

 במצליח בלעדי! 
מציאה, 3 חד', ק"א, 

לגינה + אופציה, המחיר 
ירד ל- 1,300,000 בלבד 
מיידי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)05-05(_____________________________________________

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

ליד נורוק 1,410,000 
לרציניים מיידי אפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', כ- 70 מטר, 
בפ"כ במתחרדים, קומה ב', 
גג רעפים, 1,300,000 תיווך 

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)05-05(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)05-05(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)05-05(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור 3 
גדולה + מרפסות, ק"א, עורף 
1,660,000 ש"ח מיידי! "אפיק 

_____________________________________________)05-05(- נכסים" 03-5791514

 בשכון ה' 3 חדשה, 
מושקעת, ק"ק, חזית, 3 

כ"א + יחידה יפה מושכרת 
2,100,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

מרווחת ויפה 1,400,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

מ"ר, חצר ענקית!!! 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

1,320,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

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

משופצת 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

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

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ג ואחרונה 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב

 הזדמנות בפרל!! 3 
חד' + סוכה, ק"ב, 75 

מ"ר + אופציה ממשית 
25 מ"ר 1,565,000 ש"ח 

מ.כהן נכסים
052-7684074)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 86 מ"ר, סלון ענק, ק"ב 

אחרונה, משופצת כחדשה, א. 
בצד ובגג בטון, ניתן לעשות 

יחידות על הגג א. פנחסי 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

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

סוכה, 1,800,000 אבי
B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בירמיהו/הרצוג, 3 חד', 
75 מ"ר, קומה ב', חזית + 
מעלית + חניה בטאבו + 

סוכה, רק 1,750,000 גמיש 
_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,330,000 ש"ח "אביחי 

_____________________________________________)05-05(מתווכים" 03-5701010

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

אוויר + חצר, א.להרחבה/
צד, 1,420,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 א.בורוכוב, 3 חד', 
ק"א, כ- 67 מ"ר, נדירה 
+ מ.סוכה + ח.בטאבו, 

1,410,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

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

1,690,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

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

חצר ענקית, 1,290,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במשולם ראט 2.5 
חד', 50 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה, 3 כ"א, היתרים 
מיידים, א.ענקית 

1,790,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

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

ניתנת לחלוקה, נוף פתוח, 
1,520,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 ברחוב הבנים 2.5 חד', 
70 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

חלקית, 1,480,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהזיתים-ביאליק 5 חד', 
דופלקס גג + חניה. מאגדים - 

_____________________________________________)05-05(משה דסקל 050-5926021

דופלקסים

2-2.5 חדרים
 דוד המלך, 2.5 חד', קו1' 
בסמוך לחצר. מאגדים - משה 

_____________________________________________)05-05(דסקל 050-5926021

 בטרומפלדור בלעדי! 
2.5 חד', ק"ג אחרונה, 

מציאה, לחטוף, רק 
ב- 1,190,000 ש"ח 

מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 במודעי, 4 חד', קו7', 

מעלית, חניה. מאגדים - משה 
_____________________________________________)05-05(דסקל 050-5926021

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

בטאבו, קומה א', במחיר 
_____________________________________________)05-06א(מצויין 052-7656210

3-3.5 חדרים

 במגדלי המלכים דירת 
נופש, קו ראשון לים, מרוהטת 

ומאובזרת, מרפסת שמש, 
נוף מדהים לכנרת ולגולן 

058-7663012)05-05(_____________________________________________

 דירת גן 3 חדרים, כניסה 
פרטית, גינה קדמית ואחורית, 

סמוך לביה"כ קרלין, רק 
600,000 ש"ח לוינגר תיווך 

_____________________________________________)05-05(לאנ"ש 04-9991211

 למכירה במכבים דירת 4.5 
חדרים, 120 מטר, קומה 2.5, 

משופצת, 580,000 ש"ח
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)05-05(עינב

 למכירה בבר כוכבא, 4.5 
חדרים, 130 מטר, משופצת, 

קומה 3, מושכרת 2,300 ש"ח, 
670,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)05-05 עינב

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

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

RE/MAX 050-2442446)05-05(_____________________________________________

 דירת השבוע: במיקום 
טוב ומרכזי, 3 חד', ק"א, 
משופץ לגמרי + אופציה 
להרחבה, מושכרת, רק 

450,000 ש"ח לוינגר תיווך 
_____________________________________________)05-05(לאנ"ש 04-9991211

 בהזדמנות! בקרית 
שמואל, קומה א', 3 חדרים, 

מטר 70+70, מחיר 620,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח 055-9884251

 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 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' + 
גינה )32 מ"ר( + מרפסות )18 

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)05-05(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)05-05(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)05-05(_____________________________________________

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

 "רימקס עוצמה", השומר 
קרית אלון, דו משפחתי 

במפלס 1, מושקע מאוד, יח' 
דיור, מיקום שקט ומבוקש. 

לפרטים - צוות דודי נגר
050-9693307)05-05(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בשטמפפר 115, 4.5 חד', 

קומה 3, כ- 115 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, יח' הורים, 
גג בטאבו וחניה. צוות אביגד 

072-3957393)05-05(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בעמנואל זמיר 12! 120 מ"ר, 

ק2', בניין מטופח, ממ"ד, 
שמורה ומרווחת!! 2,450,000 

ש"ח חובה לראות
_____________________________________________)05-05(054-4295522 זיו שופמן

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

_____________________________________________)05-05(זיו שופמן

 בהזדמנות! באלחנן! 
)סוף חפץ חיים(, 5 חדרים 

ענקית, גג ענק, 1,430,000 
054-5566145)05-05(_____________________________________________

 באורלנסקי אחד העם 5 
ח', מעלית, חניה, מיידית, רק 

1,650,000 ש"ח
050-4811122)05-05(_____________________________________________

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

3 כ"א, ק"ג, 1,370,000 תיווך 
_____________________________________________)05-05(יוחנן 051-2454512

קריית ים

 בחפץ חיים אחד העם 3 
חד', ק2', 70 מ"ר, 1,120,000 

_____________________________________________)05-05(תיווך יוחנן 051-2454512

 מציאה! ברוטשילד 
נורדאו! קרוב להכל! 3 חדרים 

+ חצי, משופצת, ממוזגת, 
054-5566145 1,370,000)05-05(_____________________________________________

 חייבת להימכר!! בביל"ו 
המבוקש 3 ח' במקור, כ- 100 

מ"ר, מעלית, מיידית! רק 
1,340,000 ש"ח

050-4811122)05-05(_____________________________________________

 יוספטל בגבול כפר 
אברהם 3 ח' משופצת חלקית, 

מיידית!! 1,040,000 ש"ח 
050-4811122)05-05(_____________________________________________

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

קומת קרקע, 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, יפייפיה, 

חובה לראות. 054-4295522 
_____________________________________________)05-05(זיו שופמן

 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

 בחנה סנש, דופלקס 
מהמם, 5 חדרים, 120 מ"ר 

פלוס גג ענק, 7,000 לחודש 
_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

דופלקסים
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

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

טבריה

 דירת נופש, 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

מרתפים

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

מחסנים

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

 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

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

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

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 לאירוח מושלם!!! 
2 דירות נופש גדולות, נוף 

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

מגרשים

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

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

טבריה 

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה לחנות, 
משרד, מרפאה 10,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הע"מ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)1-6ש(050-5282142

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

_____________________________________________)01-52א(מאובזרות 052-8357813

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)02-05ל(גדולים 055-6730019

יחידות דיור

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

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

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

052-7175221)02-05(_____________________________________________

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

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

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

 מחפשים 4 חדרים 
להשכרה בהדר גנים שמתפנה 

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

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

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

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

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

 להשכרה מחסן ברח' 
הירקון ב"ב )קרוב לקניון 

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

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

מעלית, מתאים לסמינר, 
כיתות לימוד ולתעשיה 

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

_____________________________________________)03-03(בני ברק 054-6506501

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

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

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

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

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

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

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

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

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

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

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

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

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

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

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

 דרושה להשכרה 4 חד' 
בהדר גנים שמתפנה ביולי/

_____________________________________________)04-05ח(אוגוסט 052-5285409

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

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

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

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

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

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

מבנים ניידים

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

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

052-7182182)04-07(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)04-10(מאיר 052-4792888

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)04-10(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה גוש 
3756 חלקה 18 3 דונם חקלאי 

_____________________________________________)04-10(פרטי מאיר 052-4792888

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818 7 דונם בשלמות 

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

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות 

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

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)04-10(שמעון 052-2457617

 להשכרה במרכז בני ברק 
מחסן כ- 50 מטר, קומת 

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

 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)51-52/19(_____________________________________________

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)4-14ש(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 
_____________________________________________)46-05א(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(_____________________________________________

כפר גדעון

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

מושב תרום

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)05-13/20ש(050-6333765

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

כפר ורדים

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

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

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

כפולים, חלונות, הכל חדש, 
מיידי 050-5657978

_____________________________________________)04-07ש(050-6801881

 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

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

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

3-3.5 חדרים

 להשכרה באזור רמת 
אלחנן 5 חדרים, 120 מטר, 
משופצת + מעלית, 6,000 

גמיש אבי 054-8449423 תיווך 
B.D.A)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי בלעדי! 
מפתחות, 5 חד', 

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

3 שירותים, מרפסת 
שמש, סוכה + מחסן, 

מיידי, רק ב- 5,200 ש"ח 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 ביהודית, 4 חדרים, 120 
מ"ר, קומה 2, חזית, משופצת 
מהיסוד, חזית, 4,800 לחודש 

_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

 ברבי עקיבא, 4 חדרים, כ- 
80 מ"ר, ק"א )כניסה פרטית(, 
משופצת, כניסה מיידית. תיווך 

050-4122744)05-05(_____________________________________________

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

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

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

+ מעלית + סוכה + 
מפתחות, מחיר מעולה 

לסגירה 4,100 ש"ח 
לחודש אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)05-05(_____________________________________________

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

חניה, מעלית, 4,200 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 באזור העירייה בבניין 
חדיש 4 חד', 100 מ"ר, ק"ק 

+ חצר 17 מ"ר + חניה, 
משופצת מהיסוד, 5,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-05(א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב ברוט, ק"ק, 3 חד', 
חצר גדולה פרטי

058-7663012)05-05(_____________________________________________

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

רק ב- 3,800 מיידי + 
מפתחות בטיפול אפיקי 

_____________________________________________)05-05(נדל"ן בועז 050-4156080

 2 חדרים יפיפייה, מרוהטת 
קומפלט, מאווררת, 2,800 

_____________________________________________)05-06(ש"ח 050-5677030

 מציאה באברבנאל! 
2.5 חד', מרוהטת, מוארת 

ומאוררת, מ.אמריקאי, מעלית, 
_____________________________________________)05-08ל(3,000 ש"ח 050-4196040

 בנורוק, 2 חד', משופצת, 
מרוהטת, 50 מ"ר, מזגנים, 
יפיפיה, חזית, 3,200 גמיש 

_____________________________________________)5-6ש(053-3104856

 ברמת אהרון, ק"ד, ללא, 
יח"ד 2 חד', 2,600 ש"ח 

+ יחידת חדר 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06א(מרוהטות 054-8443418

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

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

 יח"ד כחדשה באזור דובק, 
משופצת מרווחת ומאווררת 
_____________________________________________)05-06ל(054-8443866 03-5709945

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בבעש"ט 2 חד', 30 מ"ר, 
מפוארת, מושקעת כחדשה, 

מחיר מציאה!
054-8435119/7

_____________________________________________)05-08ל(054-8503037

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

2-2.5 חדרים
 באחד העם פינת שפירא, 
2.5 חד', ק"א, מזגנים, סוכה, 

_____________________________________________)05-06ל(מיידי! 050-4120132

שותפים

 בקובלסקי, להשכרה 
חדר מרוהט, לשותף דתי 
בדירת 3 חדרים, קומה א' 

052-5735013)05-08(_____________________________________________

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

 למכירה בטבריה בניין 600 
מטר, מחולק ל- 14 דירות + 
קומת מרתף + חנות, קרוב 
לרב קוק, 3,600,000 ש"ח 

RE/ 050-2442446 עינב
MAX)05-05(_____________________________________________

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

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

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חד', החל 

מ- 470,000 ש"ח אורלי נדל"ן 
054-2332692)05-05(_____________________________________________

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

מחולק ל- 4 חדרים, ק"א 
)כניסה פרטית 17 מדרגות(, 

כניסה מיידי. תיווך
050-4122744)05-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)BA)05-05 יזמות 054-4980159 דורון

 מחפש חנות בבני 
ברק? דרכנו תקבל את 
הליווי המקצועי ביותר 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)05-05(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)05-05(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)05-05(יזמות 054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)05-05(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה חדר מרוהט 
במשרד לנשים במחיר מציאה 

_____________________________________________)05-05(תיווך 054-4980159

משרדים

 בר' עקיבא מרתף 280 
מ"ר חדש להשכרה ב- 18,000 

_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 להשכרה משרד ברחוב 
הקישון בני ברק, מחולק לשני 

חדרים + מטבחון, 43 מ"ר, 
כולל: מטבחון, גלאי אש, מיזוג, 

משופץ, פרקט, ריהוט חלקי 
)ארונות ומקרר(, 2,850 ש"ח 

+ מע"מ - כולל דמי ניהול, 
חוזה לשנתיים, כניסה מיידית 

050-8356305)05-06(_____________________________________________

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

מרפסת גדולה לכנרת והגולן, 
_____________________________________________)4-15ש(מבצעי חורף 050-4124556
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בר חופשי
פתוח כל היום

3 ארוחות
מלאות!

אילת
      תמר&

נופשים

חופשה יוקרתית בבירת הנופש!

האמנית לימור בן סימון
שמח לתוך הלילה...

שף-קונדיטור עולמי
בסדנת קינוחי ראווה

מסיבת ט“ו בשבט
ע-נ-ק-י-ת!

הזמרת כנרת
מניו יורק

בהופעת ענק
של הגדולה מכולם

דבורה ברנע
הכל מאחורי המצלמה!

הרב אבנר קוואס
בשיחה מרתקת

האמן שמעון פרץ
הדרך אל האושר

יצחק א. פדידה
NLP טריינר

4 ימים: י“ד-י“ז שבט
9-12.2.20  הכל! 1,077ש“ח

רק ב

הפתעת
הנופש!
שחקנית

בינלאומית
במופע קומי

חדש!!!



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

ג’ שבט - ה’ שבט תשע”ט  29/01-31/01/2020

אבידות

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

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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

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

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

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

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

צילום

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

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

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

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

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

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

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

הסרת שיער

 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 

טיפולים ללא הגבלה, עד להשגת 
התוצאה הרצויה, מבצעים 

_____________________________________________)01-06/20(מיוחדים! 079-5226200

שידוכים

 "הרי את" - שדכן מנוסה 
חרדים/ות כיפות סרוגות, 

איכותיים, משכילים וכו'
_____________________________________________)45-5/20ש(052-3245153

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

 מורה לאנגלית מב"ב לכל 
הגילאים והרמות, סובלני ובמחיר 

_____________________________________________)46-5/20ש(נח. שמואל 050-2433465

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
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

 מבצעים ב"אחוזת רימון", 
בלב העתיקה, סוויטות 

מפוארות ומאובזרות + נוף, 
למשפחות וזוגות, גישה נוחה 

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

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

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

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

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

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

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-06/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

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

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

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

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

טויוטה

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

קיה

 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 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

גמחים

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

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

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

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

הכוללת בתוכה את כל הנדרש 
לחתונה לפרטים משפחת בן 

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

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

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

 נמצאה חנוכיה ומטריה 
באוטובוס ממירון לב"ב 

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

 נמצא בכנס נשים "דרשו" 
בבניני האומה כובע של מעיל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 נמצא ברחובות סידור 
חדש בכריכת עור ע"ש מיכל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 בחורף הקודם נמצאה 
שמיכת תינוק ליד כתר הרימון 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 נמצא שעון יד בקו 402 
בחנוכה המאבד יתקשר לפל' 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411700

 נמצא כרטיס רב קו ע"ש 
כהן ולנטינה בחנות מאפית 

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

נהריה 

פולסווגאן

ייעוץ נישואין

 בס"ד נפתחה קבוצה 
ללימוד משניות וגמרא ע"י 

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

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

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

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

_____________________________________________)03-04ח(052-7139857

 נלקחה בטעות מטריה 
בקו 6 בשעות הבוקר בו' טבת 

_____________________________________________)03-04ח(03-6164553

 נמצא כסף ביום חמישי 
ה' טבת באוטובוס בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(054-8401852

 דרוש תורם לארון ספרי 
קודש ולש"ס בבלי בישיבה 

_____________________________________________)03-04ח(054-8476570

 דרוש תורם לפרוכת לארון 
קודש לישיבה בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(052-7635502

מרכז
 במרכז, קמפוס מרווח 

ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

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

 נמצא רב קו ע"ש 
רעיה מלכה ושעון בתאריך 

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

 אבד נגן MP3 שחור 
באירוע של דרשו לפרטים 

_____________________________________________)04-05ח(052-7661532

 נמצאה שרשרת ברחוב 
אהרונסון בבני ברק ביום שלישי 

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

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

 נמצא כובע של מעיל 
נשים באירוע "דרשו" בבניני 

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

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

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

 מעוניין בפקס נייר טרמי 
)בירושלים( לאברך במחיר מוזל 

_____________________________________________)04-05ח(052-7618093

 מעוניין בספר 
enchanted circle של ליבי 

_____________________________________________)04-05ח(לוזווניק 052-7677306

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

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בלבד 050-4187088

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

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

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

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

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

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

מכירת רכבים

 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

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

_____________________________________________)5-7ש(052-7153475

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

 למכירה טיוטה יאריס, 
2011, 1,340 סמ"ק, שניה, 
_____________________________________________)05-05(25,000 שקל 055-6775411

 טיוטה פריוס 7 מקומות, 
2013, יד שניה, פרטי, 
118,000 ק"מ היבריד 

_____________________________________________)05-05א(054-5908240

 בהזדמנות למכירה 
פולסווגאן גטה, 2012, שניה, 

פרטית, 33,000 שקל
050-8930957)05-05(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2016, יד 
ראשונה, 85,000 ק"מ, 8 

_____________________________________________)05-05א(מקומות 054-5908240

 קיה קרניבל 2017, יד 
ראשונה, 68,000 ק"מ, רכב 8 

_____________________________________________)05-05א(מקומות 054-5908240

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)05-12א(רחבי הארץ 053-4271262

לימודים

 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

 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

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(140 ש"ח בלבד 054-7216671

 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

 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

 מגהץ קיטור משוכלל 
250 ש"ח צריך תיקון

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897
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ריהוט

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

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

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

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

תינוקות

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

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

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

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

"אצל בתיה"

 03-5792841

מנקים חורף

חצי חנות 3 ב-100 &

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה
אל תגידו לא ידענו

חצי חנות 3 ב-50 &

10 & אלפי פריטים

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

_____________________________________________)03-04ח(050-6205446

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

_____________________________________________)03-04ח(050-4170967

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

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

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

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

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

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

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

 אוניברסיטה חזקה 
לתינוק במצב מצוין 50 ש"ח 

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

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 500 ש"ח 

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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

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

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

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

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

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

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

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

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

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

 בוגבו קמיליון אמבטיה 
+ טיולון + מתאמים שמורה! 

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

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה 490 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

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

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

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 170 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7167777

 קולנועית!!! זוגית 
כחדשה + כיסוי לגשם + 

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

כללי

 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

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

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

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

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

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

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

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

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

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 200 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7136106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

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

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

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

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

 עגלת תינוק אמבטיה 
איכותית מאוד Peg prego ב- 

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

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

 עגלת מימה קסרי + 
טיולון מעולה! אפור אדום 500 

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

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

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

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

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

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

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

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

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות, בצבע שחור 

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

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

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

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

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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

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

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

C2  חדש באריזה כולל 
מטען ואוזניות 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3298340

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

_____________________________________________)04-05ח(052-7167777

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

_____________________________________________)03-04ח(054-8485026

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

_____________________________________________)03-04ח(054-8485026

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7171228

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

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

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

_____________________________________________)03-04ח(050-6850138

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

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

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

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

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

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

_____________________________________________)03-04ח(ירושלים

 רדיאטור חדש 13 צלעות 
בבני ברק 200 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(053-3187278

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 בפתח תקוה 150 

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

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

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

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

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

 מקרר גריניל אלקטריק 
מצב מצוין 500 ש"ח בלבד 

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

 ,PC מסך למחשב 
21 אינץ כחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(ליחידה 050-6205446

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

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(054-8431644

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

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

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

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

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

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

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 75 ש"ח גמיש

_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

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

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

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

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

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

 irobot( למכירה איי רובט 
roomba( דגם 966, חדש 

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

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

_____________________________________________)03-04ל(טלפון 054-8449423

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

 מכשיר לפופקורן 50 
ש"ח חדש בקופסא

_____________________________________________)04-05ח(052-7188017

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

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

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

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

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

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

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

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

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

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

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

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

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

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

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 75 ש"ח גמיש

_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

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

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

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

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

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

 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

 למכירה עמודון ספרים 
חזק צבע לבן 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 למכירה כסא עם ידיות 
וגלגלים + שולחן אוכל + 

מזוודה ומסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(כל פריט 052-5737813

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 200 ש' 
_____________________________________________)05-06ח(052-4256515

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
__________________________________________________________________________________________)05-06ח(250 ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 מיטת בסיס 140 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 
מגירות איחסון 300 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)05-06ח(500 052-6388897

 ספה נפתחת במצב 
_____________________________________________)05-06ח(מעולה 500 052-6388897

 שולחן סלון 2 מטר 
שנפתח ל- 3 500

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזנון לסלון ארוך ומזנון 
קצר במצב מעולה 500 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 2 יחידות ארון ויטרינה 
*מיטת נוער נפתחת לשרותים 
+ מגירות *ארון 4 דלתות לבן 

_____________________________________________)05-08ח(כחדשים 052-4227714

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

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

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

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

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

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

 כסאות משרדיים, ריפוד בד 
עם מנגנון סינכרוני מלא 350 

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

 כסא משרדי מרופד, מנגנון 
סינכרוני מלא 180 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-6205446

 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

 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

 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

 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

 כיסוי לטיולון יויו חדש 
באריזה צבע אדום 300 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7606703

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(גמיש 054-8464909

 נדנדת טרמפולינה חדשה 
בייבי מישל בחצי מחיר רק 

_____________________________________________)02-03ח(180 052-7146501

 שידת תינוק חזקה צבע 
שחור ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7146501

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח 054-8476805

 מציאה! גגון ורוד של 
עגלת בוגבו ב- 280 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בטלפון 050-4146777

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-5737813

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 עגלת תינוק מצב מעולה 
_____________________________________________)02-03ח(120 ש' 052-6140800

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

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

 טיולון במצב מצוין 240 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 אופניים לתינוק מגיל חצי 
שנה עד 4 שנים 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-6140800

 עגלת תינוק אמבטיה 
 PER איכותית מאוד

PREEGO ב- 399 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(050-6907470

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 אופניים ישנות 50 שקל 
_____________________________________________)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
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 120 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(בבני ברק 054-8431644

 אורגן yamaha במצב 
טוב 300 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)03-04ח(052-2743987

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים 
לילדים 150 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול איכותי רק 110 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 אופני מירוץ 12 הילוכים 
צמיד כביש כידון כפוף גלגל 

_____________________________________________)03-04ח(700 450 שקל 054-3177932

 כסא תינוק לאופניים 30 
שקל קורקינט לילדים עד גיל 7 

_____________________________________________)03-04ח(20 שקל 054-3177932

 גלגלים קדמיים 24 16 
20 ואחורי 14 אינץ 10 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(054-3177932

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-8883274

 למכירה אופניים חשמליות 
48V ללא סוללה ב- 500 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 למכירה מטען לסוללת 
אופניים 48V ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(050-4157763

 כרית תמיכה לצוואר 
חדשה 30 ש"ח טל':

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-4156005

 בהזדמנות גגון לרכב גיפ/
פרטי רק 400 ש"ח במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,200 ש"ח 052-2786557

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

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

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

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

 בהזדמנות!!! מעיל 
מגן איכותי לאופנוע/קטנוע, 
כחדשה 450 ש"ח )במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,300 ש"ח( 052-2786557

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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

 מכשיר G.P.S ב- 200 
_____________________________________________)03-04ח(שקל 052-6500658

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש' 054-8409064

 שמלה כחולה מקסי 
לאירוע חדשה ועדכנית! 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש' 054-8409064

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 ספרי ברסלב 5 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות תורת 
_____________________________________________)03-04ח(הנצח 50 ש"ח 054-8478897

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט רמב"ם ישן 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 סט רש"י 14 כרכים 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט ספרי ברסלב גודל 
_____________________________________________)03-04ח(סידור 40 ש"ח 054-8478897

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)03-04ח(90 ש"ח 050-4102264

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)03-04ח(מצוין 450 ש' 050-4102263 

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)03-04ח(050-4102263

 למכירה 3 תוכונים ב- 180 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 054-8578283

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 כלי עבודה 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 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

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 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

 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

 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

 מברשת דיגיטלית 
מחליקה שיער חדשה לגמרי 

בקופסא 250 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)05-06ח(052-7131071

 מבחר תחפושות לילדים 
_____________________________________________)04-05ח(20-30 ש"ח 052-7188017

 למכירה 2 זקטים אחד 
מצמר ואחד מבד במצב מצוין 

)מידה 58( כ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(050-4160457 ירושלים

 כסא תינוק 20, קורקינט 
20, אופני דיסק 26 אינץ 24 

_____________________________________________)04-05ח(שקל 054-3177932

 אופני הרים 26 אינץ 200 
_____________________________________________)04-05ח(שקל 052-7315697

 אופני הילוכים 26 אינץ 
_____________________________________________)04-05ח(100 שקל 052-7315697

 חליפה לבנים שלושה 
חלקים מידה 3 80 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(050-4156005

 אגרטל קרמיקה מלבני + 
פרחים 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)04-05ח(052-2432982

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק + שלט חברת לוגיטק 

_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח נייד 052-2437292

 תיק לפי תקנון הסמינרים 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)04-05ח(050-4157763

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-5656194

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-5385013

 כיריים שחורות בילדאין 4 
להבות )סאוטר( תקינות 350 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-3463482

 חוברות מרוה לצמא שנים 
תשע"ד-תשע"ח 95 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(לשנה 054-8406660

NINE- 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש' 054-8409064

 שמלה כחולה מקסי 
להשכרה לאירוע, חדשה 

ועדכנית! 400 ש'
_____________________________________________)04-05ח(054-8409064

 חלון כחדש + תריס ורשת 
1.39*1.27 )ירושלים( 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 053-3167300

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(058-3233170

 מחליק שיער מעולה!! 
של חברת remington, חדש 
באריזה!! )נקנה ב- 400 ש"ח(, 

240 ש"ח גמיש בבני ברק 
_____________________________________________)04-07ח(052-7335357

 זוג תוכונים יפייפים + 
כלוב + ציוד רק 140 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-4169082

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

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

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-427385

 סקט בורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 כיסא לאופניים לילד 70 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סיר רוסטר לתנור ולכיריים 
34 ס"מ, 7 ל' חדש באריזה 

130 ש"ח דינה 054-6762550 
_____________________________________________)02-03ח(פתח תקווה

 חצובה למצלמה 200 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 כירים גז 4 להבות על 
שיש + מכסה 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-9089110

 מכנסים שחורות מידה 58 
חדשות עם תוית גזירה רחבה 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח 050-4158480

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-6969961

 למסירה חוברות קטיפה 
_____________________________________________)01-02ח(ישנות וחדשות 055-6681048

 למסירה לחובבי עתיקות 
מכונה לטחינת בשר ידנית 

_____________________________________________)01-02ח(ולפריסת לחם 055-6681048

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח נייד 052-2347292

 מייקאפ חברת רבלון 45 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 050-4191418

 תמונת נוף מדהימה 
מודפסת על עץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7651383

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)02-03ח(עברי 180 ש"ח 052-7653753
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)03-07ש(054-4499177

לרשת ארצית העוסקת בפעילות עם פעוטות וילדים בעלי צרכים מיוחדים

* תנאים מצויינים למתאימים/ות

שליחת קו"ח יש לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

דרוש /ה
מנהל/ת גיוס משאבים

התפקיד כולל:
 גיוס משאבים ותרומות: קשר עם תורמים, קרנות, וחברות פרטיות, יצירת קשרים ושת"פ.

 עבודה במשרה מלאה.

דרישות התפקיד:
 יכולת מוכחת בגיוס משאבים- חובה  אנגלית ברמה מעולה- חובה.

 מיומנויות תקשורת טובות  אסרטיביות   יכולת ליצירת קשרים  כושר שכנוע
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לפרטים 054-8466536
בשעות הבוקר והערב

nechamim@orchot.org.il

לביה"ס חנ"מ גבעולים אלעד
דרושות סייעות

•שעות עבודה בבוקר + צהריים 
)פעמיים בשבוע(

•סביבת עבודה נעימה ומשפחתית

 דרושה מדריכת לילה 
בגילאי )25-40( לצעירות 

מתמודדות תמורת מגורים 
בחצר פרטי + תשלום סמלי 

_____________________________________________)05-07ש(בבית שמש 053-4100529

ביקוש 
עבודה

 פאנית מנוסה מעונינת 
לעבוד במספרה לפאות באזור 

_____________________________________________)52-01ח(המרכז אילנה 052-4458284

 בחורה אחראית וסבלנית 
מעוניינת לשמור על ילדייך 

_____________________________________________)01-02ח(בשעות הערב 053-3371782

 איש מכירות עם נסיון 
מחפש עבודה במכירות 

פרונטליות בירושלים
_____________________________________________)01-02ח(050-8580150

לפרטים ולקביעת ראיון: 050-4167755  

•העבודה בשעות הבוקר והצהריים. 
•עדיפות לבעלות ניסיון /

תעודה בחינוך מיוחד. 

לגני חינוך מיוחד באלעד 
דרושה סייעת 

לעבודה חינוכית - מקצועית

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)02-05א(052-6607070

 לחברה פיננסית 
בפתח תקווה דרוש/ה 

פקיד/ה מתחיל/ה 
להנה"ח למשרה מלאה 

קו"ח לפקס
03-920-5309)2-5(_____________________________________________

 דרוש נהג + רכב לחלוקת 
סחורה באזור רמת אביב ת"א 

בלילה 00:30-4:00 תנאים 
_____________________________________________)02-06(מצוינים! 051-5797730

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,
Outlook ועוד. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)02-05א(058-3239723

 בק. שדה התעופה 
לחברת ציוד רפואי דרושה 

פקידה נמרצת, תנאים 
טובים, קו"ח למייל: 

m.l@asyah.co.il)2-5ש(_____________________________________________

 נהג משלוחן לירקות בבני 
ברק, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)04-05ש(7:00 בערב 

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א לתינוקיה, מסורה 

ואחראית, 45 ש"ח לשעה דליה 
_____________________________________________)02-05א(052-2936204

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

 התפנה בעל קורא וחזן, 
וותיק ומנוסה ירושלמי
_____________________________________________)3-6ש(יצחק- 052-7686858

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה / צהרון ניקול 
_____________________________________________)03-06ל(050-7250631

 מנהלת לחנות בבני ברק, 
לבוקר, גילאי +30, אחרית 

ונמרצת 052-7630426 
menaelet127@gmail.com)03-04ל(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
גננת וסייעת חמה וחזקה 

לקראת לפסח אופציה 
לקביעות בהמשך

050-7877853 )גם 
 mail: )וואצאפ

28063253@gmail.com)3-6ש(_____________________________________________

 לחלוקת עיתון גלובס 
בערב 17:30-20:00, 5 ימים 

בשבוע, שכר גבוה, גיל
_____________________________________________)03-06ל(054-2204060

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)03-04ח(054-8421756

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: עובד/ת אמין/ה 
לתפקיד הנהלת חשבונות 

***טלפן/ית לקביעת תורים 
ל- 4 שעות ביום ***בודק/ת 

מסמכים גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 עוזר למנהל ישיבה גדולה 
במרכז, תנאים מעולים גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 איש/ת QA עם 1 שנת 
נסיון לחברת דיגיטל במרכז 
גלאט ג'ובס 073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מזכיר למכון תורני עולמי 
בירושלים לחצי משרה גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 עוזר/ת מנכ"ל לעמותה 
דתית בירושלים גלאט ג'ובס 

073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 קלדן/ית לרשת קמעונאית 
חרדית מובילה בירושלים גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 פקידת קבלה לעמותת 
חסד חרדית בירושלים, 

14:00-9:00 גלאט ג'ובס 
073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מנה"ח מתחילה לשעות 
14:00-9:00 למישור אדומים 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מנה"ח ללא ניסיון לחברה 
קמעונאית בינ"ל במרכז גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 שרטט/ת למשרד חרדי 
באשדוד גלאט ג'ובס

073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 בדרום ת"א דרוש מחסנאי 
+ רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, 

שכר - 6,500 ש"ח למתאימים 
- שכר משופר קו"ח למייל 

n.schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)4-7ש(03-681-3567

 נהג משלוחן לירקות 
בב"ב, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)4-5ש(7:00 בערב 

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)4-7ש(050-8938869

 לאופטיקה עינית 
מוכר/ת בעלת תודעת שירות 

גבוהה לעבודה במשמרות 
אחה"צ פקס 03-618-9930 
drushimoptic@gmail.com 04-05ל(למייל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז 
פ"ת מנהלת למשרה מלאה, 
עדיפות לבעלת ניסיון בתחום 
mapma785@gmail.com 04-05(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)04-07א(לשעה 054-6904816

 דרוש עובד מטבח 
8:00-14:00 לישיבה בב"ב 

055-6777042)04-05(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)04-07(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב 
דרושה מטפלת חרוצה 

לגילאי שנה וחצי, 
משכורת גבוהה, אווירה 

_____________________________________________)4-7ש(חמה 054-5841018

 לרשת בגדי גברים 
דרושים מוכרנים מנוסים, 

משמרות, תנאים טובים
_____________________________________________)04-07ל(054-2327448

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

 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

 גננת / סייעת למעון 
בצפון תל אביב, למלאה, 

שכר מעולה, תחבורה נוחה 
_____________________________________________)05-08א(052-4797776

 בב"ב דרוש נהג משאית, 
5 ימים בשבוע, משרה מלאה 

_____________________________________________)05-06ל(03-5709972

 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

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה עובדת לתינוקיה ל- 4 

_____________________________________________)05-06(ימים בשבוע 052-7641817

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון חרדי בפ"ת, 
תנאים טובים למתאימה! 

_____________________________________________)05-06ל(052-7603242

 דרושות בחורות מעל 18 
למעון חרדי בפ"ת לימי שישי 

_____________________________________________)05-06ל(ולחופש 052-7603242

 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)05-05(_____________________________________________

 לגביר מחו"ל מזכיר/ה 
למשרד בירושלים לניהול 

מענקים ותרומות של הגביר, 
ניהול יומן, ועוד. שעות נוחות, 

שכר הולם. קריירה
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בירושלים 
מזכיר/ה לניהול יומנים ועבודה 
משרדית, א-ה 8:00-14:00, 40 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לחברה סמוכה לבני ברק 
המנהלת נכסי נדל"ן מזכיר/ת 
בק אופיס, עבודה מול ספקים 
ולקוחות, שכר גלובלי 10,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/ות ל- 
2-3 ביום, שירות לעבודה 

_____________________________________________)05-08א(מהבית 053-3173244

 דרושות מטפלות למעון 
ילדים בקרית הרצוג, תנאים 

ושכר מעולים 058-4012013 
054-8471166)05-08(_____________________________________________

 למוסד, מפיץ לכרטיסי 
הגרלה, גם בשעות הערב, 

משרה מלאה, 8-12 אלף ש"ח 
_____________________________________________)5-6ש(לחודש 058-7632114

 לרציניות עם חיוך שרוצות 
להרוויח כסף והרבה ומהבית, 

מכירות בזווית שונה עם 
התפתחות אישית מדהימה 

_____________________________________________)05-08א(052-7639096

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני וחזרה לפניות 

לקוחות, משרה חלקית, 
בשעות אחה"צ בבני ברק, 

הכרת סביבת המחשב חובה 
050-6964424)05-08(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות לחצי 

משרה עם ותק של 3 שנים, 
תגמול כראוי, רחלי-

_____________________________________________)05-08ש(052-3123218

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה 

או חלקית, תנאים מעולים 
למתאים, העבודה בסביבה 

שמחה ומגובשת.
054-5558835)05-06(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
אופנה לבגדי גברים באזור 
בני ברק דרושים מוכרים / 
סדרנים למשמרות, החל 

מ- 33 ש"ח לשעה + בונוסים 
ועמלות גבוהות 053-3935840 

xsosjob@gmail.com)05-06(_____________________________________________

 למכירה מספרים זיג זג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5656194

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 בימבה מנגנת 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 עגלת קניות מבד 25 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 מזודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 סטנדר 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 גקטים לילדים 25-40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 150 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מברגה ביתית 12V מצב 
_____________________________________________)01-02ח(מצוין 250 ש"ח 053-3110635

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 נעליים מידה 36 ננעלו 
פעם אחת! 200 ש'

_____________________________________________)01-02ח(054-8409064

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)01-02ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)01-02ח(שקל 054-3177932

 לארגון חסד גדול, 
דרוש נהג משאית 

מהמרכז, משרה מלאה. 
לפרטים: 052-3867715 

052-7661080)05-06(_____________________________________________



שתלנו לכם סופר מבצעים

    תהנו מהפירות!
 

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

1.6 ליטר
טאצ'

1 ליטר

תפוז/קלמנטינה/גזר ארוז/בצל
פומלית

בטטה/לימון/
פלפל אדום/צהוב/כתום

אגס/
תפוח-עץ חרמון

בננה

רביעיית
שום

32 גלילים
שניב

1 ק"ג 
150 גר' | הירושלמי

שחר

תמר מג'הול

מארז ביסלי 
גריל/ברביקיו 4*55 גר'/

במבה 10*15 גר'/4*60 גר'/
אפרופו 5*25 גר'/
דובונים 5*20 גר'

פיסטוק/שקד/קשיו/
תערובת פיצוחים קלוי

/B&B | 'נשנושים 60 גר
 OK קליק

דג מושט

טיטולי פרימיוםחמישיית טישו לילי נייר טואלט טאצ'

שני-שישי
 3-7.2.20
ח'-י"ב בשבט

טבלאות קליקלחמית
1 ק"ג
אסם

85 גר'

קרטוניות ספרינג שמן קנולה

שמן זית למאור

שוקולד שוויצרי
ממולא נוגט

חמוציות מסוכרות/
שזיף מגולען/משמש 

מיובש/צימוק בהיר וכהה

גרעינים שחורים

סוגים שונים
1 ליטר

1 ליטר
'מעולה'

1 ליטר
'מעולה'

חלב/לבן/מריר
100 גר'

יעד

180 גר' | הירושלמי

150 גר' | הירושלמי

איכות למהדרין
בלדי

עוף שלם

מיץ ענבים תירוש כריות נוגט

קפה טסטר צ'ויס+
ספל נס קפה

200 גר'

*עד גמר המלאי

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

שמפו/מרכך נובו

חגיגת ט"ו בשבט
תמשך עד ט"ו בשבט )10.2.20(

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 3-7.2.20

ח'-י"ב בשבט

שלישי-רביעי
 4-5.2.20

ט'-י' בשבט

חמישי-שישי
6-7.2.20 י"א-י"ב בשבט

שלישיית פטריות 

מרכך כביסה בדין

3*290 גר'
'מעולה'

960 מ"ל כולל פיקדון
אדום/לבן

1 ליטר
כרמל 

686 גר'
תלמה

1090

לק"ג

לק"ג

690

490

אבקת כביסה 
אריאל

5-6 ק"ג

לק"ג

לק"ג

390

2490

500-600 גר'
אנטקוביץ

16 יח'
קוד: 56906/4129767/53998תנובה

תנובה

180 גר' | מן/
ביסקויט חצי מצופה

175 גר' | הדר

500 גר'
אסם

פסטה/ספגטי שמיניית יופלהמאגדת מיני מילקיעוגיות בדלי
לבן טבעי

עוגיות קוקילה

2290

1190

לק"ג
390

לק"ג
590

1990

לק"ג

3 ב-

3 ב-

1790

1390
5 ב-
100

תירס גמדי 'מעולה'/מלאווח/בצק עלים
רסק תפו"ע פרי מבורך

חומוס/אפונה/אפונה 
וגזר/שעועית ברוטב 

עגבניות/תירס
זוגלובק

550-580 גר'
'מעולה'

2 ב-

4 ב-

3 ב-

990

1090

1090

1190

890 2790 1690

5 ב-990

3 ב-

20

20

3 ב-
1090

2 ב-
1290

2 ב-3 ב-
139010

3 ב-2 ב-
2510

3 ב-
201790

2 ב-
70

1490 1990

למארז

למארז

1390

890

1590 2 ב-
10

2 ב-
25
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