


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

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 
להפעלת חוגים ללא מכרז

בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח-1987 )להלן: "התקנות"(   .1
עמותת  עיריית פתח תקוה מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם 
"מלאכת מחשבת" בהסכם להפעלת חוגים המותאמים למגזר החרדי 
לתקנות   )4(3 בפיקוח רבני הקהילות בפ"ת בפטור ממכרז לפי תקנה 

כספק יחיד.
מדובר בעמותה ייחודית היחידה בארץ אשר מפעילה חוגים במתכונת   
ייחודית זו המותאמת ומאושרת ע"י רבני הקהילות בפ"ת ואשר בעלת 
ניסיון רב בתכנים חינוכיים ומגוונים לכל הציבור ולמכלול הגילאים 
כמו"כ רגישים לצרכים ולשינויים באמצע השנה לפי צורך המשתתפים 

ומוכחים בתחום.
מפרט החוגים המבוקשים לכ 1000 משתתפים ע"י:  

בישול - ספורט -אומנות -ציור - מוזיקה - אורגנית, אלקטרוניקה,   
יצירה, תפירה, חוגי העשרה והנחית הורים, 

פרטים נוספים באתר העירוני.  
ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע ההתקשרות רשאים לפנות   .2
לעיריית פתח תקוה בנושא וזאת לא יאוחר מיום 13/2/20 בשעה 12:00.

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל   
Micrazim@ptikva.org.il יש לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9113789.  

לכל פניה יש לצרף פרטיו המלאים של הפונה )לרבות שם מלא, כתובת   .3
מס' טלפון נייד( וכן את פרטיו של הספק, לצרף אסמכתאות בדבר 

הטענות הנטענות בפניה.
בברכה, 

רמי גרינברג 
ראש העיר

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



זה שירות. זה לאומי

מזמינים פגישה 
עם הבנקאי 
מתי שנוח    

ובלי תור

קבלו
ְּפתֹור

שירות הזמנת פגישה - עוד שירות מתקדם המאפשר לכם 
לתאם פגישה עם בנקאי בסניף שנוח לכם ללא המתנה בתור.

מתוך רשימת סניפים המוצעת ללקוח

באפליקציה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

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

תקנה מפתיעה: מותר לחנות על המדרכות

פתח תקווה מציגה: "נוהל סערה"

סאגת הגנים העירוניים: כנס הסברה 
בבית הכנסת

מועצת העיר אישרה תו חניה לתושבים הגרים באזורים צפופים, המאפשר לחנות בשעות הלילה על המדרכות • שימו לב לפרטים

בצל מכתבם של גדולי ישראל, התקיים כנס הסברה לגנים העירוניים בהשתתפות עשרות תושבים • מאחורי הקלעים: הגבאים סירבו, הסיירת פרצה

מאת: אלי כהן

מועצת העיר אישרה השבוע הצעה המאפשרת 
קיצונית,  חנייה  מצוקת  עם  ברחובות  לתושבים 
לחנות על המדרכות בשעות הלילה. את ההצעה 
ביוזמת  משה,  בן  צדוק  העיר  ראש  סגן  העלה 

ראש העיר רמי גרינברג.
"תו חנייה לתושבי הרחובות הגרים באזורים 
שתאפשר  ההצעה,  כותרת  כך  חניות",  ללא 

מצוקת  קיימת  בהם  באזורים  הגרים  לתושבים 
חנייה קיצונית, לחנות את רכבם על המדרכה בין 

השעות 20:00 ל-6:00 בבוקר.
החנייה על המדרכה תתאפשר בכפוף לתקנה 
הפרעה  יגרום  "לא  התעבורה:  בחוקי   114
אישור  בעקבות  במדרכה".  דרך  עוברי  לתנועת 
בשכונות  ראשוני  פיילוט  בקרוב  יחל  ההצעה 

הוותיקות.
אישור ההצעה לסדר מאפשר בנוסף גם חנייה 
באדום לבן, כל עוד מדובר ברחוב ראשי בלבד 

תקנה  בהנחיות  עומדת  אכן  החנייה  כי  ובמידה 
114 לחוקי התעבורה. החנייה באדום – לבן על 
20:00 ל-6:00  ציר ראשי תתאפשר בין השעות 
החניה  לתו  בנוסף  הינו  זה  חניה  תו  בבוקר. 
לתושבים  מאפשר  אשר  היום  הקיים  האזורי 
תשלום  ללא  מגוריהם  באזור  רכבם  את  לחנות 

בכחול לבן.
ער  "אני  גרינברג:  רמי  העירייה  ראש 
בעיר  שונים  באזורים  הקיימת  החנייה  למצוקת 
החניונים  עשרות  לצד  בהתאם.  פועלים  ואנחנו 

בכל  התושבים  לרווחת  שקידמנו  הציבוריים 
רחבי העיר, יש צורך גם במתן מענה לאלו הגרים 
קשה  החניה  מצוקת  שבהם  הצפופים  באזורים 
במיוחד. כפי שאמרתי אנחנו קשובים למצוקות 
על  הרכבים  ריבוי  ועם  השטח  מן  העולות 
להקל  כדי  הניתן  ככל  פועלים  אנחנו  הכבישים 
על התושבים בעלי הרכבים וזאת לצד הפתרונות 
התחבורה  בנושא  היתר  בין  מקדמים  שאנחנו 

הציבורית".

מאת: אלי כהן

החלים  הקיצוניים  האוויר  מזג  שינויי  עקב 
בכל העולם ומשפיעים גם על מדינת ישראל, 
נוהל  להוציא  תקוה  פתח  בעיריית  הוחלט 
הערכות לסערה, למקרה של מזג אוויר סוער 
של  התקין  החיים  מהלך  על  המשפיע  וגשום 

התושבים.
על  נרחב  באופן  משפיע  סערה  אירוע 
כאירוע  מוגדר  והוא  רבים  עירוניים  שטחים 

השונים  הרשות  גורמי  אשר  בשגרה,  חירום 
החירום  מערכי  כלל  הפעלת  ללא  בו,  יפעלו 

כמו בעת מלחמה.
במסגרת הנוהל שגובש ע"י אגף הביטחון, 
ותחומי  זמנים  לפי  הפעולות  סדר  נקבע 
אחריות של כל אחד מהגורמים. הנוהל ייכנס 
מדובר  כי  העיר  ראש  יכריז  בו  ברגע  לתוקף 
באירוע חירום. כל האירוע יתופעל באמצעות 
מנהל אגף הביטחון אשר ישב במשל"ט וממנו 

יפעיל את הכוחות וכלל האמצעים.

"משימתנו העיקרית באירוע של סערה היא 
סחף  הצפות,  מאירועי  כתוצאה  חיים  הצלת 
ותאונות. עיריית פתח תקוה נערכת כל השנה 
באופן רציף לקראת אירועים חריגים מעין אלו, 
ולקראת סערה צפויה פועלת לניקוי קולטנים, 
חריג  באירוע  וכדומה.  מסוכנים  עצים  איתור 
גורמי הרשות – המוקד,  משתפים פעולה כל 
הביטחון, המשל"ט, מית"ב וכל אגפי העירייה 
אוויר",  מזג  בכל  בשטח  העובדים  והצוותים 

אומר ראש העיר רמי גרינברג.

מאת: ישראל פריי

גני הילדים העירוניים ממשיכה לעמוד על סדר 
היום של הקהילה התורנית בפתח תקווה. לאחר 
מכתבם של גדולי ישראל בו גילו דעתם בסוגיה, 
נערך כנס הסברה בהשתתפות ראש העיר, שנחל 
טענות  לפי  אך  המשתתפים,  בכמות  הצלחה 
מתפללים הכניסה למקום נעשתה ללא אישורם. 
בנוסף, הדמות הרוחנית שיועדה לכוון את דרכם 

של הגנים החדשים – פרשה.
הגנים העירוניים מעוררת  יוזמת פתיחת 
התושבים,  את  ומפצלת  רבות,  אמוציות 
לגנאי.  דורשים  וחלקם  מברכים  שחלקם 
התורה  גדולי  הוציאו  שעבר,  שבוע  בסוף 
וראש  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרנן 
נחרץ,  מכתב  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
יד לפריצת  נקראו התושבים שלא לתת  בו 

חומות עצמאות החינוך החרדי.
רבי  הגאון  הודיע  המכתב,  בעקבות 
יקותיאל רוזנבאום, שמונה לעמוד כמפקח 

הוא  כי  החדשים,  העירוניים  הגנים  של  הרוחני 
חלק  לקחת  ימשיך  ולא  מהעניין  ידו  את  מושך 

בפיקוח הגנים.
הכנסת  בית  באולם  התקיים  ראשון,  ביום 
העירוניים,  לגנים  הסברה  כנס  הישיבות'  'חניכי 
מנהלת  גרינברג,  רמי  העיר  ראש  בהשתתפות 
אגף גני הילדים, מיכל אונגר, ואחראי חינוך דתי 
של  רבות  עשרות  הרגישות,  למרות  חג'ג'.  ערן 

תושבים הגיעו להשתתף.

ראש העיר, רמי גרינברג, פתח וסקר את אגפי 
מינהל החינוך בעירייה והציג בפני המשתתפים 
המעטפת  על  וכן  המתוכננת  הגנים  פעילות  את 
שהרשות מקנה עבור תחזוקת מבני הגנים והציוד 
להורים  התאפשר  הסבר,  דברי  מלבד  הנלווה. 

להעלות שאלות בנושאים פרטניים וכלליים.
בסיום המפגש, אמר ראש העיר רמי גרינברג: 
אשר  ההורים  מאות  את  לפגוש  "שמחתי 
העירייה  לגני  הרישום  לגבי  התעניינות  הביעו 

ספק  אין  בפ"ת.  החרדי  למגזר  המותאמים 
ובעיקר  לעיר  בשורה  היא  אלו  גנים  שפתיחת 
שמייחלים  החרדיים  העיר  מתושבי  ניכר  לחלק 
לטוב ביותר עבור ילדיהם. אותם הורים יודעים 
למסגרות  ילדיהם  את  לשלוח  יכולים  הם  כי 
העירוניות בראש שקט ובידיעה כי יש מי שזמין 

להם בכל עניין ולכל בעיה".
מאחורי הקלעים של הכינוס התחוללה דרמה, 
כי  לעירייה  הודיעו  שהגבאים  לאחר  זאת 
לא יוכלו לקיים את הכנס, בעקבות מכתבם 
של גדולי ישראל. אלא שבסביבת גרינברג 
לפני  קצר  וזמן  הדחייה,  את  לקבל  סירבו 
ביטחון  סיירת  אנשי  הגיעו   – הכנס  מועד 

עירונית ופרצו את הכניסה לאולם.
האולם  כי  הסבירו  העיר  ראש  בסביבת 
חוק  פי  על  שייך  התחתונה  שבקומה 
לעירייה, ועל כן כניסתם למקום הינה בדין. 
את  השיגה  העירייה  אחר,  גורם  לטענת 

אישור אחד מחברי העמותה.

ממראות החורף. צילום: דוברות העירייה

בכנס ההסברהאנשי סיירת ביטחון מנסרים את המנעול
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2 תלמידי פתח תקווה זכו 
ל'אות הפעיל המצטיין'

מאת: אלי כהן
צילום: הרב נתנאל שטראוס

נערך  הלימודים,  שנת  מחצית  סיום  לקראת 
 "101 "שבוע  בפ"ת  גנים  כפר  אמי"ת  בישיבת 
התלמידים  כל  של  ממוקד  לימוד  של  שבוע   -
הנלמד  החומר  כל  על  לחזרה  שהוקדש  ביחד, 
השנה בגמרא. גם ההורים הגיעו לעזור בלמידה 

והכתה המצטיינת - זכתה בפרס.
בגמרא  הידוע  על שם המאמר  נקרא  השבוע 
דומה  "אין  ושינון:  חזרה  של  בשבחו  המדבר 
מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה 
)שמעון  קצ'ה  של  פטירתו  בעקבות  ואחת".  
כהנר( לוחם יחידת 101 השבוע, קיבל השם ממד 
נוסף - סיירת גמרא על שם הסיירת המיתולוגית.
במהלך השבוע המיוחד חזרו כל התלמידים 
שונות  בצורות  השנה  במהלך  הנלמד  על  ביחד 
ערב  היה  השבוע  של  שיאו  כאשר  ומגוונות, 

לימוד הורים ובנים, אשר גדשו את בית המדרש 
ללימוד משותף ומגבש.

מצגות  עריכת  תחרות  נערכה  הכיתות  בין 
הנלמדות,  הסוגיות  בנושא  יצירתיים  וסרטונים 
 – כרוזים  הרקדות,  כיתתיות,  חולצות  הפקת 
וכמובן מבחן מסכם על החומר הנלמד. הכתה 
המצטיינת - כתה ט'3 בליווי המחנך הרב ברוך 

קורצוייל - זכתה ביום טיול כתתי לצפון.
התלמידים  נפגשו  המיוחד  השבוע  במסגרת 
)צבא  צל"ש  מארגון  איינהורן  פרץ  הרב  עם 
לשם שמים( ורס"ן הרב אודי שוורץ - עוזר הרב 
הראשי לצה"ל מהם שמעו על רלוונטיות הנלמד 

בגמרא בהלכות צבא ומדינה.
הרב ניצן ברגר ראש ישיבת אמי"ת כפר גנים: 
והומה,  מלא  מדרש  בית  לראות  מפעים  "היה 
המשותף  הלימוד  וקולות  המיוחדת  האווירה 
אבות  בין  בחיבור  במיוחד   - הלב  את  חממו 
ובנים. חוויית לימוד מתוך שמחה השאירה טעם 

טוב ורצון להמשיך וללמוד".

מאת: אלי כהן

יגנס,  ברחוב  אלה  בימים  מוקם  חדש  חניון 
שכונת כפר גנים, בצמוד למרכז המסחרי, באזור 
גדולה. לאחר העבודות  ישנה מצוקת חנייה  בו 
 - ועוד  חניות  סימון  תאורה,  ריצוף,  שייכללו 
האזור  תושבי  לרווחת  חניות   35 במקום  יהיו 

והאורחים.
"בעיר קיימת מצוקת חנייה גדולה ובכל אזור 
בו אנו יכולים להכשיר שטח לטובת חניה נוספת 
שתשרת את תושבי האזור והשכונה אנו שמחים 
במקביל  זאת  כל  הנושא,  את  ולקדם  לסייע 
לפעילתנו לשיפור התחבורה הציבורית בעיר", 

דברי ראש העיר רמי גרינברג.

מאת: אלי כהן

את  לקבל  זכו  תקווה  מפתח  תלמידים  שני 
שקיים  חגיגי  בטקס  המצטיין',  הפעיל  'אות 
האות,  החינוך.  במשרד  אביב  תל  מחוז  מנהל 
אישית  "התפתחות  תכנית  במסגרת  ניתן  אשר 
ומעורבות חברתית", העלה על נס 19 מצטיינים 
התלמידים  ביניהם  שונים,  התנדבות  בתחומי 

מפתח תקווה: צור הנדל והדר יואלמן.
ישורון,  אולפנית  תלמידת   - יואלמן  הדר 
יניב  הרב  ידי  על  האות,  לקבלת  לבמה  לוותה 
מנהלת  זילברמן  ואלה  האולפנית,  מנהל  כהן, 
ומעורבות  אישית  ל'התפתחות  המחלקה 

חברתית' באגף החינוך העל יסודי.
להדר ניתן האות על תרומתה לחברה ולקהילה 

באמצעות העשייה החינוכית במגוון מסגרות - 
צוות  והובלת  עקיבא'  'בני  בתנועת  הדרכה  על 
פועלה  על  אבות,  בבית  התנדבות  על  נחשון, 
ב'הדסים' - קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים 
יד',  'להושיט  רוח',  ב'כנפי  ועל חונכות אישית 

ו'שמחה לילד'.
לווה  גוריון,  בן  תיכון  תלמיד   - הנדל  צור 
לקבלת האות על ידי מיכל אפרתי, מנהלת בית 
הספר, וגיא אליהו, מנהל אגף חברה ונוער. לצור 
וחיזוק  לעידוד  מקורית  יוזמה  על  האות  ניתן 
באמצעות  צעירים  ילדים  של  הקריאה  הרגלי 
תיאטרון בפרויקט 'זמן מסך' בהובלתו ויוזמתו, 
משמעותיים  בתפקידים  פעילותו  על  גם  כמו 
במועצת הנוער העירונית, תנועת הנוער הצופים, 

.lead שגרירים צעירים וארגון

הדר יואלמן, תלמידת אולפנת ישירון, וצור הנדל מתיכון בן גוריון, קיבלו אות הערכה על 
מעורבות חברתית ושלל יוזמות התנדבותיות

ספרא וסייפא: הכירו את 
הסיירת הישיבתית

35 חניות חדשות בכפר גנים

העבודות בשטח. צילום: דוברות העירייה





י"ב שבט תש"פ 87/2/20 בפתח-תקוה

מאת: ישראל פריי

ביתנו'  'ישראל  מפלגת  של  ההסתה  קמפיין 
המפלגות  את  הביא  מדרגה,  השבוע  שעלה 
ליברמן  אביגדור  נגד  מלחמה  לקדש  החרדיות 
ובנאומים,  בראיונות  החיצים.  את  אליו  ולכוון 
בהודעות ובסרטונים – נציגי המפלגות החרדיות 
תקפו את ליברמן, כולל חזית חדשה: השחיתות.

את  מיתג  האחרונה  שבתקופה  ליברמן, 
המדינה  של  האחרון  הליברלי  כמגן  מפלגתו 
היום  סדר  מהטיית  סובל  דתית,  כפייה  מפני 
לכיוון מצבו המשפטי של ראש הממשלה נתניהו 
השבוע  שעלה  בקמפיין  המדינית.  והסוגייה 
לשלטי חוצות, מנסה הוא להחזיר לשיח סוגיות 
ולזוגות  לבריאות  'כסף  הסלוגן  תחת  אזרחיות, 

צעירים – ולא לישיבות ולמשתמטים'.
בסרטוני תעמולה, מציג ליברמן את מצוקות 
מערכת הבריאות, מצב הפנסיות, ואתגרי מערכת 
את  להם  למצוא  ניתן  מהיכן  ומצביע  החינוך, 

הכסף: ליצמן ודרעי.
בתגובה, המפלגות החרדיות החליטו לעלות 
מדרגה במתקפה נגדו. בכנס השקת הקמפיין של 
מפלגת ש"ס בירושלים, אמר השר אריה דרעי: 
"יש רק אשם אחד לכל המצב שהמדינה נמצאת, 
שמו אביגדור ליברמן. כל האחריות למצב הזה 
מתחילתו ועד סופו זה הוא. היום אפשר לחשוף 
שמי שטרפד את כל הקמת ממשלת האחדות זה 

אותו ליברמן".
סוכם  שכבר  ברור  סיכום  "יש  דרעי,  לטענת 
ועודה  טיבי  מרצ,  גנץ,  לפיד,  לבין  ליברמן  בין 
זאת  הבחירות.  לאחר  מיד  ממשלה  להקים   -
עובדה וסיכום. אני אומר זאת באחריות ובידיעה 

ברורה".
כיוונים,  מגיעה מכמה  ליברמן  נגד  המתקפה 
ונועדה מעבר לזעקות 'גיוועלד', להוריד קולות 
את  לשכנע  שננקטות:  השיטות  בין  ממפלגתו. 
הבחירות  למערכת  אחראי  שליברמן  הציבור 

הנוספת שנכפתה על ישראל, והצבעה לליברמן 
היא למעשה הצבעה למערכת בחירות רביעית. 
זו, מבטיח ליברמן  בניסיון להתמודד עם טענה 
באופן  שתמנע  נוסחה  בידיו  יש  כי  בראיונות 
וודאי בחירות נוספות. מהי הנוסחה? הוא מסרב 
לחשוף. יצוין כי גם בעבר ליברמן הבטיח כי לא 

תהיינה בחירות שלישיות.
גורמים במפלגות החרדיות הביעו תרעומת על 
לתקוף  כדי  די  עושה  לא  שלדבריהם  'הליכוד', 
ערוץ  על  צורך לשמור  אולי מתוך  ליברמן,  את 
"אנחנו  פוליטי.  פעולה  לשיתוף  פתוח  עתידי 
נלחמים את המלחמה שביבי היה צריך לעשות, 
זה אינטרס עליון של הליכוד להוריד את ליברמן 
אותנו  משאירים  למה  אפשרי,  זה  במנדטים, 
ב'יהדות  בכיר  גורם  תהה  במערכה?",  בודדים 

התורה'.
להציף  החרדיות  במפלגות  מנסים  במקביל, 
עם  בעבר  שנעשו  הפעולה  שיתופי  כל  את 

ליברמן, כדי להוכיח לציבור: ליברמן לא אמין, 
הוא 'אחד משלנו'. תחקיר שפורסם השבוע על 
הביך  ב'הארץ',  רבינוביץ'  אהרון  העיתונאי  ידי 
הפרסום,  פי  על  הטענה.  את  וחיזק  ליברמן  את 
ביטחון,  כשר  ליברמן  של  כהונתו  בתקופת 
בהם  לחרדים,  פטורים  מאות  סיפקה  לשכתו 
אנשי 'הפלג הירושלמי' ופניות שהגיעו מלשכות 
על מסלול  מי שהיה ממונה  הח"כים החרדיים. 

הפטורים היה יועצו הבכיר אבי אבוחצירא.
היה  בהרבה,  חריף  למהלך  שיצא  מי  אך 
)'דגל התורה'(. בראיון לערוץ  ח"כ אורי מקלב 
כנסת, הזכיר מקלב את שורת פרשות השחיתות 
שנקשרו באנשי 'ישראל ביתנו', תוך שהוא מכנה 
אותה 'מפלגת פשע'. "400 איש נחקרו בישראל 
עדיין  חלקם  הואשמו,  מהם  עשרות  ביתנו, 
בהליכים משפטיים, מדובר באנשים הכי קרובים 
המסתורית  ההתנהלות  כל  ובכלל  לליברמן. 

שלו...".

לדת  קרוב  שליברמן  היחיד  "הדבר  לדבריו, 
מסתובב  מי  כשר.  טלפון  עם  הולך  שהוא  זה 
פשע  משפחות  מדתיים?  חוץ  כשר  טלפון  עם 
היא  ביתנו  שישראל  ספק  אין  וטרוריסטים. 
מפלגת פשע. זה לא אחד שטעה, היה שם קשר 
במדינת  היום  עד  כזה  דבר  היה  לא  למפלגה, 

ישראל".
הרצון  עומד  מקלב,  של  המתקפה  מאחורי 
להביך את ליברמן בקרב הקהלים החדשים שלו: 
כי  יוצא מנקודת הנחה  חילונים ליברליים. הוא 
כנציג  לליברמן  קולם  את  שנתנו  אנשים  אותם 
יסלדו מסיפורי השחיתות שנקשרו  הליברליות, 

במפלגתו בעקביות לאורך השנים.
עם  מיטיבה  לא  השחיתות,  נושא  העלאת 
'ישראל ביתנו'. בשיחה עם 'קו עיתונות', חושף 
דיסקרטיות  פניות  קיבל  כי  מקלב  אורי  ח"כ 
מאנשי 'ישראל ביתנו' בבקשה לרדת מהסוגייה. 
"פנו אלינו ח"כים וביקשו ממני לרדת מהנושא, 
ככל  היום,  עד  אישי,  הולך  אני  למה  שאלו 
רק  הם  חרדים,  שנאת  על  יותר  אותם  שתקפנו 
הפעם  להם.  הזיז  לא  ההסתה,  את  העצימו 
לכל   – נרפה  לא  אנחנו  אבל  לרדת,  ביקשו  הם 

השמצה יש תג מחיר".
מקלב מוסיף ומחדד: "באופן אמיתי, למפלגה 
כזאת אין זכות קיום. כל המפלגה הייתה מגויסת 
שהגיעו  בפרשות  שחיתות,  למערכת  שם 
'מסחטת  על  לדבר  מעז  ליברמן  להרשעה. 
על  ציבור,  כספי  לקחו  הם  מה  ועל  כספים'? 

מלונות, דירות ונסיעות לחו"ל".
"מכיוון  בתגובה:  נמסר  ביתנו  מישראל 
שום  נותרו  לא  בכנסת  התורה  יהדות  שלנציגי 
לשקרים,  עברו  פשוט  הם  הגיוניים  טיעונים 
השמצות וניבולי פה. אין לנו שום עניין להיגרר 
לשיח מן הסוג הזה. אנחנו נמשיך להילחם על 
ועל  ציבורית בשבת  על תחבורה  ליבה,  לימודי 
בעיקרון  מאמינים  אנחנו  האזרחיים.  נישואים 
של חיה ותן לחיות ולא נסכים להמשך הכפייה 

הדתית".

הקמפיין האנטי חרדי של ליברמן עלה השבוע מדרגה, והמתקפות החרדיות נגדו החריפו • דרעי טוען: לליברמן יש 'דיל' עם הרשימה המשותפת 
• גורם במפלגות החרדיות: "אנחנו עושים את העבודה שביבי היה צריך לעשות" • ח"כ אורי מקלב העלה על סדר היום את פרשיות השחיתות, 

ואומר ל'קו עיתונות': "עד היום, ככל שתקפנו אותם יותר על שנאת חרדים, הם רק העצימו את ההסתה. הפעם הם ביקשו מאיתנו לרדת מהנושא" 
• 'ישראל ביתנו': "כשאין טיעונים הגיוניים, עוברים לשקרים"

"ליברמן ביקש שנפסיק לדבר על 
השחיתות שלו - לא נרפה"

מקלב ל'קו עיתונות': 

צילומים: דוברות הכנסת, יעקב כהן
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משחק המומנטום

מתבררת כ הימים,  שנוקפים  כל 
העסקה הנוצצת שנחתמה בבית 
מלבד  מביכה.  כפארסה  הלבן 
ביטוי  לידי  שבא  השיח  שינוי 
בנאום הנשיא טראמפ, הציפיות 
מידית  לריבונות  המוקדמות 
הביאו לאכזבה רבתי שפשטה ביהודה ושומרון.
בשבוע  לחיים  שניעורו  הימין  במחוזות 
שעבר והגשימו את תחזיות נתניהו, בולט מפח 
וההישג  בייאוש  התחלפה  האופוריה  הנפש. 

לובש צורה של כישלון.
עבור נתניהו מדובר בתבוסה שעשויה לעלות 
שכן  האישית,  ובחירותו  הפוליטיים  בחייו  לו 
נעוץ  האחרונות  בבחירות  ההפסד  להשקפתו 
בתרדמת שאפיינה את מחנה הימין והותירו את 
בין  נועדו  הסיפוח  תוכניות  בבית.  המצביעים 

היתר למנוע מפלה נוספת.
האמריקנים  האם  כאן?  קרה  באמת  מה  אז 
אכן הפכו את עורם או שבסך הכל הישראלים 
שכל  כנראה  בלבבות.  שווא  תקוות  נטעו 

התשובות נכונות.
מופנות  בירושלים  המאשימות  האצבעות 
שלראשו  מי  היהודי.  החתן  כלפי  הזו  בעת 
נקשרו כתרים כאדם שדואג לאינטרס הישראלי, 
בשער  היושב  היהודי  כמרדכי  סומן  שאף  זה 
הישראלי  הממשל  את  שהותיר  הוא  המלך, 
המום. הזמירות שנשמעות מפיו מדירות שינה 

מעיניהם של ראשי המתיישבים.
ההנחה הרווחת היא שקושנר מעוניין להחזיק 
את הקלפים צמוד לחזה ומשום כך, הוא מציב 
לטעמו,  נתניהו.  בפני השאיפות של  מחסומים 
במקרה  ההסכם,  עתיד  את  יסכן  מיידי  סיפוח 

וכחול לבן תרכיב את הממשלה הבאה.
דעים  תמימות  אין  לסיפוח  ההמתנה  בנושא 
בממשל האמריקני מתברר. בעוד קושנר מהווה 
השגריר  דווקא  הריבונות,  להחלת  מכשול 
משקיע  פרידמן  דייויד  בישראל  האמריקני 
מאמצים מאחורי הקלעים להסיר את המניעות 

ולהכריז על ריבונות באופן מיידי.
לא  האמריקני  ההיגיון  התחתונה,  בשורה 
דוגמת  עסקה  להציע  היתה  אם מטרתם  מובן: 
זו שניסו אותה שוב ושוב ונכשלו, מה הועילו 
היעד  עמד  עיניהם  לנגד  אם  ואולם,  בהצעתם. 
להביא הצעה שונה מזו שהורגלנו, זווית חדשה 
לתקוע  הם  ראו  מה  העתיק,  לסכסוך  ומרעננת 
מירושלים  קרחים  ולצאת  בגלגלים  מקלות 

ומרמאללה.

הקרב על סדר היום
וחוסר  המאה  בעסקת  החריקות  ברקע 
הוודאות לגבי עתידה והשלכותיה, נתניהו אינו 
מרים ידיים. ממרומי גילו הוא ממשיך לנהל את 
קרב חייו, שנמשך הרבה מעבר לתחזיות, אורז 

באפריקה  צבעוניים  ליעדים  וממריא  מזוודות 
השחורה.

המאפיין הבולט של נתניהו, תכונה שמגביהה 
יודע  שהוא  העובדה  זו  יריביו,  לעומת  אותו 
ולהפוך  עת  בכל  מחדש  עצמו  את  להמציא 
רשימת  למנינם.   2020 בשנת  גם  רלוונטי  הכי 
ההספדים עליו עולה כנראה על כל שנות חייו, 

אבל הוא לעולם לא אומר נואש.
תקוותו,  שאבדה  הרושם  התקבל  כשכבר 
האירוע  דרכו.  תחילת  רק  שזו  נתניהו  הוכיח 
שראש  שעה  באוגנדה,  השבוע  נרשם  האחרון 
סודאן,  של  הריבונות  מועצת  ויו"ר  הממשלה 
עבד אלפתח אלברהאן, נפגשו באנטבה ועוררו 

זעם עצום ברשות הפלסטינית. 
לוטה  מוצאו  שסוגיית  הפלסטיני,  העם 
במזרח  שותפיו  את  היטב  התיש  כבד,  בערפל 
עונה  המפגש  מבחינתם  לו.  ומחוצה  התיכון 
פיללו  לא  הם  כזה,  למצב  בגידה,  להגדרה 
מפספסים  לא  כשמנהיגיהם  זה  ככה  להגיע. 

הזדמנויות להחמיץ כאלה.
מדינת  נחשבת  עודנה  סודאן  לזכור,  צריך 
קץ  את  לסמן  עשויה  שכזו  ופגישה  אויב 
היריבות. לפי הודעת הצדדים, השניים הסכימו 
לנורמליזציה  שיוביל  פעולה  שיתוף  להתחיל 
של היחסים בין שתי המדינות, שידעו מורדות 

ומורדות.
באוגנדה,  הוקמה  לא  אמנם  יהודית  מדינה 
אך כפי שזה נראה כרגע, לא מופרך ששגרירות 
ישראלית לצד בית חב"ד המקומי של ר' משה 

רסקין, קום תקום ביום מן הימים. 
כל  לטובתו  משחק  נתניהו  של  המומנטום 
זמן שהנושא המדיני בראש סדר היום. מבין כל 
התחומים בהם שלח את ידיו במרוצת השנים, 
הוא התגלה כשחקן מבריק בנושא המדיני והוא 

מסתמן כאדם שאין שני לו בשטח הזה.

זירת הקרב של נתניהו בעיתוי זה, היא עיצוב 
סדר היום במדינה. הרקורד שלו מציג מיומנות 
העניינים  לטובת  השיח,  בשינוי  דופן  יוצאת 

שבהם הוא בעל יכולות לקטוף הישגים.
וליברמן בשבוע החולף  גנץ  שפת הגוף של 
כאשר  לנתניהו.  שטוב  מה  את  בדיוק  שידרה 
וכותרות  המאה  בעסקת  נפתחו  המהדורות 
העיתונים עסקו באגדות הבית הלבן, הם חשו 
כמשקיפים מהצד, בסיפור שגדול עליהם בכמה 

רמות.
שהתסבוכת  נראה  נתניהו,  של  למזלו 
הזה  בשלב  שוקעת  שרוי,  הוא  בה  המשפטית 
משפטו  לפתיחת  ועד  הציבורית  בהתעניינות 
את  שתחזיר  כזו  חריגה,  התפתחות  צפויה  לא 

פרשות האלפים בהן חשוד לראש סדר היום. 
קולות  מיצוי  הוא  דוהר  הוא  אליו  כשהיעד 
מצביעי הימין, אותם קולות שהעדיפו להישאר 
יצטרך  האחרונה,  הבחירות  במערכת  בבית 
אופי  בעלי  אירועים  מהארסנל  לשלוף  נתניהו 
לרבבות  בשורה  שיביאו  ומהלכים  מדיני 
המצביעים הפוטנציאלים שאיבדו עניין בהליך 

הדמוקרטי.
מתנגדיו  פני  על  בעליונותו  נכון  שימוש 
טרודים  הכל  שמסביב  בזמן  המדיני,  במישור 
בהישגים שנרשמים על שם ב. נתניהו מבלפור, 
ואלה  ימין  מצביעי  מהבתים  להוציא  עשויות 
שחונים בפאתי השמאל-מרכז. זו עשויה להיות 

התקווה האחרונה שלו במלחמת חייו.

 צעד אחד יותר מידי
קבע  של  לאורח  הפך  מנדלבליט  אביחי 
שמו,  על  שרשומים  התמוהים  הצעדים  בטור. 
ההתנהלות המפוקפקת שמאפיינת את הרשויות 

קשה  תחושה  מעוררות  סמכותו,  שתחת 
ומעמידות בצל כבד את ההכרעות שמתקבלות 

בלשכתו.
בספר הביוגרפיה שייכתב עליו, יופיעו סימני 
דמותו  סביב  יעלו  רבות  תהיות  רבים.  שאלה 
ליושרה  כסמל  שנים  לאורך  נחשבת  שהיתה 
נכנעה  העיתים  בצוק  אך  הצדק,  אחר  ומרדף 
לכוחות זרים והותירה חותם מפוקפק על גופי 

רשויות החוק בישראל.
המשפט  כתבי  גם  יבלטו  לאחור,  במבט 
למלאכתם  חטאו  אשר  הזו,  המערכת  ומסקרי 
זרקור  ולהפנות  אדום  תמרור  להציב  ובמקום 
בצאלח-א-דין,  שהתרחשו  שגויים  לתהליכים 
של  המסרים  לדפי  שופרות  לשמש  העדיפו 

מנדלבליט, ניצן ושאר החברים.
לאחר  הראשון.  הסדק  אמנם  נרשם  השבוע 
שפעם אחר פעם, חרפו כתבי המשפט את נפשם 
בחרו  מהם  חלק  לראשונה  "המערכת",  למען 
להעלות שאלות סביב השיקולים שמנחים את 

מנדלבליט בהחלטותיו.
זה קרה אחרי ששר המשפטים הנמרץ אמיר 
על  והודיע  נוספת  פעם  מזלו  את  ניסה  אוחנה 
אוחנה  המדינה.  פרקליט  מקום  ממלא  מינוי 
מילא את מחויבותו ולכאורה היה המינוי אמור 

לעבור בשקט.
ידיים.  בחיבוק  יישב  כמנדלבליט  אדם  לא 
על  נמנה  אינו  הפרקליט  עוד  כל  מבחינתו, 
בורסת השמות שבחר בפינצטה, הוא אינו כשיר 

לתפקיד. וכאן מתחילה הסאגה.
האוהדת  התקשורת  לציפיותיו,  בניגוד 
שכרכרה סביבו  כדבר שבשגרה, סירבה הפעם 
הוא  כאשר  טועה  "היועמ"ש  להגנתו.  לצאת 
מתעקש שלא לצורך להיאבק במינוי דן אלדד, 
יכול  אינו  המדינה  פרקליט  שכממלא-מקום 

להזיק מדי", טענו באתר 'וואלה'.
כאלה  אחרות,  בבמות  עלתה  דומה  ביקורת 
שרגילות להרעיף שבחים על האנשים שסיפקו 
בה  יש  אך  נתניהו,  למתנגדי  הסחורה  את 

בביקורת הזו מידה רבה של צביעות. 
ראש  בחקירות  שהתגלו  חמורים  כשלים 
משמעותיים  ופגמים  במזיד  טויחו  הממשלה 
זכו להיענות דלה.  שצצו בהתנהלות החוקרים 
דחקה  נתניהו  של  הראש  את  לכרות  התאווה 
דרכם  את  להאיר  העיתונאים  של  חובתם  את 

האפלה של אוכפי החוק בישראל.
להיות  לעצמי  מרשה  אני  זאת,  ובכל 
נקט  מידי שבו  יותר  אחד  הצעד  דווקא  נאיבי. 
מנדלבליט, הוא שיגרום לאחדים מהעיתונאים 
לעומק  לנבור  יושרה,  מעט  בהם  שנותרה 
בנעשה מאחורי הפרגוד, הרחק מעיני הציבור. 
כיום  העין  שהעלמת  סבורים  בפרקליטות  אם 
מכשירה את השרץ, מומלץ שייקחו בחשבון כי 
לא ירחק היום בו יקומו אמיצי לב ביניהם אשר 

יגלו את מה שבאמת קרה שם.

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il
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בתוך שבוע, גמע מטוס ראש הממשלה יותר מ-25,000 ק"מ במסע 
בבית  סוערות  בתשואות  השבוע  את  פתח  נתניהו  תבל,  חובק  מדיני 
הלבן עם הנשיא טראמפ, המשיך אותו כאורח כבוד של פוטין בקרמלין 
עם בונוס בדמות האסירה הישראלית המשוחררת נעמה יששכר וקינח 
סודן  מנהיג  עם  גם  להיפגש  הספיק  באנטבה שבאוגנדה, שם  בביקור 
– מעצמה אפרו-מוסלמית עם יותר מ-40 מיליון תושבים - עבד אל-

פתח אלברהאן והסכמה היסטורית על פתיחת תהליך נורמליזציה בין 
המדינות, על הדרך, הציע לנשיא אוגנדה לפתוח שגרירות בירושלים.

מדובר  למעשה,  הדרמטיות,  המשמעויות  על  לרגע  להתעכב  ראוי 
שעשויה  וירדן(  מצרים  )אחרי  פעם  אי  השלישית  הערבית  במדינה 
להיכנס למסלול של נורמליזציה עם ישראל, וזו מדינה סמוכה אלינו, 
בעלת השפעה דרמטית בעולם הערבי. הסכם שלום ויחסים דיפלומטיים 
עם סודן אינם רק העמקת הגישה לאפריקה וקיצור אורך הטיסה לדרום 
אמריקה, אלא גם פתח לגיבוש יחסים עם מדינות ערב נוספות, ובעיקר 

נסיכויות המפרץ וסעודיה. 
רוה"מ  היה  הקטלנית,  הקורונה  מגפת  שאילולי  לנחש  לנו  תרשו 
הוותיק  חברו  אצל  ידידותי  ובביקור  הרחוק  למזרח  במסע  גם  מקנח 
במטוס  עמו  מחזיר  אף  ואולי  ההודי,  הממשלה  ראש  מודי,  נרנדרה 
כמה ישראלים מסין הנצורה. אולי מסיבה זו הודיע נתניהו השבוע כי 
לנגיף המסתורי,  וחיסון  נוגדנים  בפיתוח  רב  הון  ישראל משקיעה  גם 

בתקווה להיות הראשונה שתמצא את הפתרון.
מסע  מאז  מנוע  שדומם  נתניהו,  של  ברכבו  דווקא  נעוצה  הבעיה 
את  להלהיב  רוצה  נתניהו  אם  סער.  גדעון  מול  המתוקשר  הפריימריז 
ים ובטבריה, התהליך חייב לכלול  ההמונים בשדרות ובמטולה, בבת 
שואו-טיים  ונאומי  מעריצים  עם  צילומים  מקומיות,  בחירות  עצרות 
להמון המריע. רוה"מ מבין זאת היטב, וכבר השבוע דחס בלו"ז עצרות 

בחירות בבית שמש, פתח תקווה, רמלה, רעננה, הרצליה וחדרה.
לכל הפחות, הישג אחד מהותי כבר רשם ראש הממשלה, כשהצליח 
להשליט על סדר היום את הנושא המדיני-בטחוני, גם אם במחיר אישי 
לא פשוט של ויתור על חסינותו. עם כל האהבה התקשורתית לחיטוט 
אינטנסיבי במצבו המשפטי של ביבי, עסקת המאה היא הנושא החם 
לשנות  שינסה  ומי  )בינתיים(,  הבחירות השלישית  מערכת  באמת של 

זאת – עליו נטל הראיה.
נבכי  בין  לתמרן  רוה"מ  ייאלץ  הבחירות,  עד  שנותרו  בשבועות 
לסיפוח משמעותי  ירוק  אור  להשיג  כדי  הלבן  הבית  האינטריגות של 
בפועל - עוד קודם ההליכה לקלפי, לצד שיטוט ברחבי הארץ, כי הדרך 

לבלפור עוברת בוושינגטון, אך גם בדימונה.

מדינה פלסטינית ז"ל

בין אם ייבחר שוב ובין אם לא, נתניהו יצר בחודש האחרון מורשת 
'עסקת המאה' של  לא השיגו במשך עשורים.  לפניו  שראשי ממשלה 
ישראל  מדינת  בתולדות  משמעותי  הכי  האירוע  כנראה  היא  טראמפ 
מאז הכרזת העצמאות, בפעם הראשונה בהיסטוריית הסכסוך היהודי-

פלסטיני, קם מנהיג העולם החופשי, ובתמיכה של מרבית המערב ולא 
מעט ממדינות ערב, מבהיר חד משמעית כי לעם ישראל זכות היסטורית 

במולדתו, כולל יהודה ושומרון.
דווקא, הסיפור  לישראל  אינן ההבטחות  אבל הסוכריות האמיתיות 
של  מוחלט  וחיסול  הפלסטינית  המדינה  של  הסופית  קבורתה  הוא 
כלל את  כל המשתמע מכך. הממשל אמנם  על  אוסלו,  שרידי הסכמי 
'מדינה פלסטינית' בהסכם, כמו כל הצעת הסכם שלום  צמד המילים 
שעלתה בעבר, אלא שהוא סייג אותה בשורת מגבלות בלתי אפשרית, 

בין השאר – פירוק מוחלט של חמאס מנשקו, הפסקת ההסתה בבתי 
פלסטינית  והכרה  השיבה  זכות  על  מוחלט  ויתור  הרש"פ,  של  הספר 
בירתה  היא  המאוחדת  שירושלים  היהודי  העם  כמדינת  בישראל 

ושגבולותיה כוללים אחוז ניכר משטחי יהודה ושומרון.
נתניהו  את  לתקוף  ובתקשורת  בשמאל  ניסו  מעט,  משעשע  באופן 
הוא  ההסכם  של  העיקרית  ההשלכה  כי  לטעון  מחד,  חזיתות,  משתי 
ההסכמה הישראלית למדינה פלסטינית )הסכמה שהובעה בעבר, בגלוי 
או בסתר, על ידי כל ראש ממשלה מאז רבין( ולתהות מה ההבדל בינו 
בשל  ההסכם  נגד  להפגין  ומאידך,  דמיון(,  אין  )ספוילר:  אוסלו  ובין 
העובדה שהוא מוחק אחת ולתמיד את התקווה הפלסטינאית למדינה 

עצמאית.
לרחובות  שיצאו  המשולש,  ערביי  בהפגנות  גם  בצבצה  אירוניה 
במחאה על האפשרות שיסופחו למדינה הפלסטינית במסגרת ההסכם, 
הם, כך מתברר, לא מתלהבים מהרעיון ל'ברקזיט' אזורי, ואת חיבתם 
העזה לחיים בישראל הביעו בעזרת נפנוף בדגלי ...הרשות הפלסטינית. 

מסתער בעוצמה

מי שפחות מתחבר להסכם ההיסטורי הוא עו"ד איתמר בן גביר, איש 
'עוצמה לישראל', שבשיחה עם כותב השורות מבהיר כי בעיניו מדובר 
ב'ייהרג ואל יעבור'. "תוכנית המאה תביא לי מצביעים", הוא משוכנע, 
וגם מגורשים  אוכלים את הדגים המסריחים  גם  הזו  "אנחנו בתוכנית 
מרחב  להם  ויש  נשקים  דרכה  יעבירו  שהם  מנהרה  להם  יש  מהעיר. 

אווירי, לא אסכים למתווה שמביא עלינו מדינה פלסטינית".

תוכנית אוגנדה

אבי גרינצייג / על סדר היום

בכחול לבן בונים על אפקט ה'חרדל', 
אבל בימינה בטוחים שהתוצאה הפוכה 

"זה יגבש את השורות"

תרשו לנו לנחש 
שאילולי מגפת הקורונה 

הקטלנית, היה רוה"מ 
מקנח גם במסע למזרח 
הרחוק ובביקור ידידותי 

אצל חברו הותיק נרנדרה 
מודי, ראש הממשלה 

ההודי, ואולי אף מחזיר 
עמו במטוס כמה 

ישראלים מסין הנצורה. 
אולי מסיבה זו הודיע 
נתניהו השבוע כי גם 

ישראל משקיעה הון רב 
בפיתוח נוגדנים וחיסון 

לנגיף המסתורי
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מי שפחות מתחבר 
להסכם ההיסטורי הוא 
עו"ד איתמר בן גביר, 
איש 'עוצמה לישראל', 
שבשיחה עם כותב 
השורות מבהיר כי בעיניו 
מדובר ב'ייהרג ואל 
יעבור'. "תוכנית המאה 
תביא לי מצביעים", 
הוא משוכנע, "אנחנו 
בתוכנית הזו גם אוכלים 
את הדגים המסריחים 
וגם מגורשים מהעיר. לא 
אסכים למתווה שמביא 
עלינו מדינה פלסטינית"

לשאלתי, לו יצליח לחולל את המופת ולהיכנס לכנסת הבאה, 
האם יסכים להישאר בקואליציית ימין אם יובא ההסכם לאישור 
לו באופן פרטני, הוא משיב בהתחמקות  יתנגד  גם אם  הכנסת, 
שניים  או  פרק  ללמוד  שהספיק  כך  על  שמצביעה  אופיינית 
פרץ,  רפי  השר  ידי  על  שולל  הולך  מאז  ישראלית,  בפוליטיקה 
ובוחר במקום זאת להדגיש שוב שלא ייתן יד בשום מחיר למדינה 
פלסטינית, "אני אתן לנתניהו רשת ביטחון, אבל יש דברים שהם 

קו אדום", הוא מסכם.
כיצד  אינה  הראשונה  השאלה  גביר,  בבן  שמדובר  ככל  אבל 
יגיע לשם כחבר  יגיע לכנסת, אלא האם בכלל  ינהג אם וכאשר 
יהודית  עוצמה  הביאה  ספטמבר  בבחירות  נזכיר,  המניין.  מן 
כדי  שנדרשו  הקולות  מ144,197  הרחק  קול,   83,609 בראשותו 
המפלגות  בהרכב  שינוי  ואין  מאחר  החסימה.  אחוז  את  לצלוח 
בגוש הימין בסיבוב הנוכחי, גם אם נניח שאחוז ההצבעה הכולל 
ירד מעט, הרי שבאופן טבעי אחוז מסוים ממצביעיו ייטוש אותו 
בעקבות חוסר ההצלחה, כך שעל פניו צריך בן גביר להתמודד 
65-80 אלף מצביעים  עם משימה כמעט בלתי אפשרית – גיוס 

חדשים.
בן גביר מכוון לשני קהלי יעד. הראשון, מצביעים חרדים, "רק 
אני  לימינה,  או  לליכוד  להצביע  מלכתחילה  שהתכוונו  כאלה 
לא בא לקחת מצביעים של יהדות התורה או ש"ס", הוא ממהר 
 - להן  ולהצביע  רבותיו  כהוראת  לפעול  "מי שהתכוון  להרגיע, 
שלא יצביע לי, אבל מי שבכל מקרה התכוון להצביע ימינה או 

ליכוד, אליו אני פונה".
קהל היעד השני הוא מאוכזבי 'ימינה'. הנחת היסוד במערכת 
ותוך  בשלומיאליות  שהתנהל  המשולש  שהחיבור  הפוליטית 
בהוראה  מאולצת  טלאים  איחוי  מלאכת  כאן  שנעשית  תחושה 
של  המאכזבת  מהתוצאה  יותר  אף  גובה  לאבד  עשוי  מגבוה, 
שבעה מנדטים שהושגה בספטמבר. על הנוטשים הפוטנציאליים 
ועוצמה  התורה  יהדות  ש"ס,  הליכוד,  בין  איתנים  קרב  מתנהל 

יהודית.
ובעוד מפלגות הימין מאיימות לנגוס מימינה לימינה, מותקפים 
לבן'  'כחול  של  החרד"ל  קמפיין  גם משמאל-מרכז,  ושקד  בנט 
בשלומיאליות  ניסה  לקיר  מקיר  מגזריים  פנים  גינויים  שספג 
להניח  וסביר  בנט,  יותר של  הליברליים  את המצביעים  לשאוב 

שבשבועות הקרובים הקמפיין רק יתחזק.
ב'ימינה' לא מתרגשים, "לפי הבדיקות שלנו הזליגה היא ממש 
בשוליים, אין תופעה של מעבר מצביעים לכחול לבן כמו שניסו 
משרת  שלהם  הפוגעני  הקמפיין  דווקא  הדברים  מטבע  להציג, 
הדתית,  בציונות  השורות  את  מחדש  לגבש  עוזר  הוא  אותנו, 

לאחר שהללו התערערו במקצת בעקבות הליך סגירת הרשימות, 
והקמפיין של הליכוד? סתם פתטי, בסוף זה רק מחזק את הגאווה 
בכיר  גורם  מסביר  אותנו",  רוצים  שכולם  ההבנה  המגזרית, 
במפלגה. לבן גביר הם מעדיפים לא להתייחס, "מנהיג גוש הימין 

הוא נתניהו ואני מניח שהוא מטפל בעניין הזה", מסכם הגורם.

הדיל של איווט

בין  בומבסטית,  הצהרה  ליברמן  איווט  סיפק  השבוע,  בסוף 
היא  איך  יודע  אני  ממשלה,  "תהיה  מייצר,  שהוא  ההסתה  גלי 
תהיה ואיך היא תקום", הכריז והודיע כי התוכנית להרכבת אותה 

ממשלה עתידית - מונחת בכיסו. 
ממשלת  הקמת  הצדדים  על  לכפות  האחרון  וניסיונו  מאחר 
אחדות - הוביל לבחירות שלישיות, ובעקבות המשך ההתדרדרות 
שנאה  סרטוני  בשל  והדתיות,  החרדיות  הסיעות  עם  יחסיו  של 
באופן  ליברמן  דברי  את  לפרש  ניתן  השבוע,  שניפק  נוספים 
לתמיכה  לבן  כחול  עם  סופית  עסקה  סגר  הוא   – בלבד  אחד 
בממשלת מיעוט, שתישען על קולות הרשימה המשותפת, יחד 

עם העבודה-מר"צ.
רמז לכך ניתן היה לגלות עם פרסום חשיפה דרמטית ביום שני 
ב'הארץ', ולפיה לשכתו של שר הביטחון לשעבר איווט ליברמן, 
כולל  לצבא,  מגיוס  פטור  לקבל  ישיבה  בחורי  למאות  סייעה 
במפתיע  השבוע  גדשו  )שחלקם  הירושלמי'  'הפלג  מבני  רבים 
של  הקמפיין  צרכי  עם  להפליא  מתואם  בתזמון  הרחובות,  את 

ליברמן(.
בימים כתיקונם, לפיד, שמתמודד עם ליברמן ראש בראש על 
קולות שונאי הדת, היה יוצא ראשון למתקפה, מכנה את ליברמן 
כמו  בחרדים  שיילחם  זה  יהיה  הוא  ורק  הוא  כי  ומדגיש  צבוע 
שצריך ויגייס אותם... אלא שבגזרת לפיד ואנשיו נרשמה שתיקה 
מוחלטת, שתיקה כזו שניתן להסביר רק אם אכן ישנו הסכם בין 

שתי המפלגות, ומשכך הן נמנעות מלתקוף זו את זו.
מי שזיהה ראשון את המשמעות הטמונה בדברי ליברמן, הוא 
שר הפנים וידידו הותיק לשעבר אריה דרעי, שמיטיב לקרוא את 
אמירותיו של איווט. באירוע פתיחת הקמפיין של המפלגה תקף 
ואז  חריפות,  במילים  ביתנו'  מ'ישראל  הקולגה  את  ש"ס  יו"ר 
התייחס לאמירתו של האחרון על הממשלה הבאה: "לצערי אני 
גם נטיתי לחשוב שזה עוד תרגיל שלו, אבל לאחר שהתוודעתי 
בינו  יש סיכום  לדברים – אכן ליברמן הפעם אומר את האמת. 

לבין גנץ, לפיד והרשימה המשותפת".
על פניו ואם אכן כך, על כל יהודי שומר תורה ומצוות להיות 
מודאג, כי ממשלה כזו, שתישען על הערבים מחד ועל ליברמן 
נושא  למעט  אחר,  או  מדיני  יום  סדר  לקדם  תוכל  לא  מאידך, 
מרכזי אחד – פגיעה בחרדים ובדת. זה יהיה התחום היחיד בו 
לנו  צפויה  כזה,  במצב  משותפת.  שפה  ימצאו  וליברמן  לפיד 
הממשלה הגרועה אי פעם למגזר החרדי, זה יתבטא בקיצוצים 
תוכנית  כל  של  בהקפאה  כיס,  בכל  שיפגעו  כואבים  תקציביים 
שילוב חרדים, בכפיה חילונית במגוון נושאים ובביטול וחיסול 
הזיקה היהודית של מדינת ישראל. אכן, הבחירות האלו הם על 

זכות הקיום, כפשוטו. 
למפלגות  הערבית  הרשימה  בין  החברות  יחסי  כל  עם 
החרדיות, לא רצוי לתלות בהם את יהבנו ולהניח שהם ייחלצו 
להציל אותנו פעם אחרי פעם, בפרט אם לראשונה הם יטלו חלק 
ראויות  הנאה  טובות  לדרוש  ויוכלו  המדינה  בהנהגת  ממש  של 

עבור מצביעיהם.

בין כץ לביבי

אחרי שהוקמה בקול רעש גדול, מתפוגגים דיוני ועדת הכנסת 
בסוגיית חסינותו של השר חיים כץ בדממה מוחלטת. כץ, שעשה 
עבודת שטח אישית ויסודית, זוכה לתמיכה מקיר לקיר בבקשת 
היועמ"ש  התנגדות  למרות  שמים,  ושומו  שהגיש,  החסינות 

מנדלבליט, צפוי לקבל את החסינות ברוב גדול.
מתברר שכשמתקיים דיון ענייני, הכנסת אינה ממהרת להדיח 
רק  המשפטית,  המערכת  לגחמות  אותו  ולסכן  מחבריה  אחד 
זה"  את  "מאבדים  האופוזיציה  נציגי  אזי  בנתניהו  כשעוסקים 
ומוכנים לעשות הכל כולל הכל, העיקר להיפטר מהאיש השנוא 

ביותר בעיניהם.
מה גם שכץ, מהיחידים בליכוד ש'העזו' לתמוך בגדעון סער, 
מצטייר במפלגות המרכז כגורם מכריע בכל ניסיון הדחה עתידי 
מעדיפים  שהם  פלא  לא  כן  ועל  הליכוד,  בשורות  נתניהו  של 
את  גם  פקודה  ביום  שיזכור  בתקווה  גפן,  בצמר  אותו  לשמר 

חבריו משמאל.
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ביתנו  ישראל  מפלגת  מחברי  איש  אתיים  "מ
נחקרו, עשרות מהם הואשמו וחלקם עדיין בהליכים 
אורי מקלב מיהדות  משפטיים כאלה" אמר חה"כ 
התורה בראיון אצל אבי בלום ומשה גלסנר בערוץ 

הכנסת. 
מהאסטרטגיה  חלק  מקלב  חושף  למעשה  ך  בכ
ביתנו,  ישראל  יו"ר  מול  בהתמודדות  דשה  הח
ההסתה  בגלי  בהפצת  שממשיך  ליברמן  יגדור  אב
כלפי הציבור החרדי בניסיון נואש להישאר רלוונטי 

גם בסבב הבחירות הזה.
ההתנהלות  כל  אליו,  קרובים  הכי  אנשים  "ה
המסתורית שלו... הדבר היחיד שהוא קרוב לדת זה 
וחרדים  מדתיים  חוץ  מסתובב  מי  הכשר,  לפון  הט
פשע  משפחות  כשר,  טלפון  עם 
מקלב  ממשיך  רוריסטים"  וט
חוזר  ואף  ליברמן  כנגד  ינץ'  בל
וטוען, "ישראל ביתנו היא מפלגת 

פשע" לא פחות.
מתחבטים  החרדית  נהגה  בה
לא מעט בשאלה כיצד להתמודד 
ליברמן  יורה  אותה  ההסתה  עם 
אף  שיאמרו  יש  החרדי.  גזר  במ
והגיע  שיניו  את  הקהה  ה  את
אפים  אחת  מנה  לו  להשיב  מן  הז
תגובה  כי  שיטען  מי  יש  אידך  ומ
לידיו  משחק  תהוו  שתהיה  ל  ככ
וזה בדיוק מה שהוא  של ליברמן 

רוצה, שיתייחסו אליו.
בסוגיה  העיסוק  כל  לל,  ככ
וכל  לליברמן  טוב  לא  דינית  המ
בזה,  רק  עוסקת  עוד שהתקשורת 
להישאר  כדי  גובה.  מאבד  א  הו
ליברמן  זקוק  זמן  לאורך  רלוונטי 
בין  והקיטוב  השנאה  יח  שש
יהודים  ובין  לחילונים  דים  חר
לערבים יהיה בפרונט התקשורתי. 
וזה  בוחריו  לאוזן  שנעים  מה  זה 
לעת  אצלו  אותם  שמשמר  מה 

עתה.
התייחס  בה  אחרת  זדמנות  בה
ואמר  החרדיות  לסיעות  ברמן  לי
שסוחטות  ציוניות  "לא  יהן  על
את כולם" תוך שהוא משווה בין 
הנציגים החרדים לאלו מהרשימה 
למוישה  השתחרר  שותפת,  המ
של  לעברו  ירה  והוא  פני  הג
הזה  המושחת  "האיש  ישיר  בכינון  צרור  ברמן  לי
רגליך  מעל  נעלייך  של  עושים?  שאנחנו  מה  דע  יו
לפני שאתה מדבר על סיעת יהדות התורה והציבור 
מדובר באמירות של  לא  אפס".  מי אתה?  החרדי. 
מה בכך. הסיומת של המשפט אותו אמר גפני היא 
נדבך נוסף באסטרטגיה מול ליברמן. בזמן שהרישא 
העשייה  בחדלות  עסקה  הסיפא  בשחיתות,  קה  עס
לעסוק  מעוניינים  בזה  מפלגתו,  ושל  האיש  של 

במפלגות החרדיות.
בראש  מככבים  החרדים  הכנסת  שחברי  מן  בז

ובראש טבלת המחוקקים,  בכנסת  הנוכחות  טבלת 
ליברמן וחבורת עושי דברו נמצאים הרחק מאחור, 

אם בכלל. 
הוא  אילטוב  רוברט  לשעבר  חה"כ  של  איון  בר
התקשה להצביע על הישג אחד של מפלגת ישראל 
כשנתבקש  גם  האחרונות.  השנים  בעשרים  תנו  בי
ע"י צמד המראיינים קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן 
בה  מתפאר  שהוא  אחת  חוק  הצעת  על  צביע  לה
ושעברה את כל הליכי החקיקה, או אפילו על סעיף 
גמגום  גמגם  ובעיקר  להיזכר  התקשה  הוא  ד,  אח
ראשי  מעוניינים  הזו  הנקודה  את  ומביך.  וך  אר
להוכיח  כדי  בעיקר  להציף,  החרדיות  פלגות  המ
שהדבר היחיד שמעניין את ליברמן זה ליברמן ולא 

ציבור בוחריו.
בחירות  תהיינה  שלא  בעבר  הצהיר  ברמן  לי
הוא  כי  בעיקר  ונאלץ לאכול את הכובע  שלישיות 
לאחרונה  השלישי.  לסבב  והבלעדי  הישיר  ורם  הג
בחירות  תהיינה  שלא  האחת,  אמירות:  שתי  פק  ני
רביעיות והאחרת, שהוא מחזיק בכיסו את המתכון 
להקמת ממשלה. החלק הראשון לא בטוח, החלק 

השני לא נכון.

הפספוס של נתניהו
בלבול  שורר  לבן'  'כחול  מפלגת  חברי  רב  בק
המאה  לתכנית  להתייחס  כיצד  לשאלה  שר  בא
אותה הציג בשבוע שעבר הנשיא האמריקני דונלד 
הסכמה  לייצר  אמיתית  דרך  שום  אין  אמפ.  טר
שני  הנדל,  יועז  לבין  גרמן  יעל  חה"כ  בין  ינית  מד

קוים מקבילים. 
לפרטי  המפלגה  ראשי  של  ההתייחסות  עדר  הי
התכנית היה מתוכנן, יועצי הקמפיין שהרכיבו את 
השעטנז האנושי הזה ידעו מראש שתהיינה חריקות 
אך התנו את מתן שירותי הייעוץ שלהם בהסכמה 

הבנה  מתוך  הזה  טבעי  הלא  הלך  למ
יהיה לייצר אלטרנטיבה  ניתן  שרק כך 

שלטונית לליכוד ולנתניהו.
את  תוקפים  הישראלי  מאל  בש
התכנית ודוחים אותה על הסף. חברת 
התבטאה  ממרץ   זנדברג  תמר  נסת  הכ
מדובר  "לא  ואמרה  התכנית  פי  כל
בתכנית  מדובר  מדינית,  בתכנית  ן  כא
הימין  של  היוצר  מבית  נחלית  מת
בחברה  ל–4%  ושתועיל  מריקאי  הא
התכנית  הצגת  לשיטתה,  שראלית".  הי
לנתניהו  לסייע  נועדה  הזאת  ת  בע
לאור   - הבחירות  מערכת  את  לוח  לצ
- תוך פגיעה בזכויות  נגדו  האישומים 

העם הפלסטיני. 
זאת  לעומת  לבן'  'כחול  פלגת  במ
כנגד  בהצהרות  לצאת  שלא  רו  בח
סעיף כזה או אחר בתכנית המאה אלא 
להתעסק רק בנתניהו ובעובדה שכנגד 
של  בעבירות  אישום  כתב  ישנו  יש  הא
שוחד, מרמה והפרת אמונים ולכן אין 

לו לגיטימציה ציבורית לקדם תכנית מדינית. 
גנץ, אשכנזי ויעלון, רמטכ"לים בעברם ומתוקף 
תפקידם הם ישבו בפורומים המדיניים והביטחוניים 
שכזו  תכנית  שהצעת  יודעים  והם  ביותר  גישים  הר
מעולם  שיהיה  ככל  אוהד  אמריקאי  ממשל  ד  מצ
אליה  התנגדות  וכל  תהיה  לא  ולעולם  היתה  לא 
תהיה מעשה לא חכם. אין להם רצון להתריס כנגד 
ובפרט  ישראל  לאוהד  הנחשב  אמריקאי  משל  המ
וטראמפ  שיהיה  הוא  שהיה  שמה  סיכוי  ישנו  כש

ימשיך לקדנציה נוספת.  
הריבונות  סוגית  את  מביא  היה  נתניהו  ם  "א
לאישור הממשלה הסיפור של כחול לבן היה הרבה 
לבן',  'כחול  בשורות  בכיר  לי  אומר  מסובך"  יותר 
כאשר אני שואל אותו על ההשפעה שיש לסוגיות 
הימין  מצביעי  על  הירדן  בקעת  וסיפוח  יבונות  הר
הרך שזה האלקטורט עליו הם נלחמים מול הליכוד. 
ימין-מרכז  אנשי  הם  לבן'  'כחול  מחברי  שליש  "כ
מוסיף  בספק"  מוטלת  איננה  בתכנית  מיכתם  ות
הבעייתית  החיכוך  נקודת  את  בכך  ומחדד  כיר  הב

בתוך המפלגה.
בממשל האמריקאי ישנן שתי קבוצות כח. האחת 
שייכת לציר ג'ראד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ 
והשנייה שייכת לציר השגריר האמריקאי בישראל 
עיניו  לנגד  רואה  פרידמן  בעוד  פרידמן.  יויד  די
של  והביטחוניים  הלאומיים  האינטרסים  את  רק 
יחסים חמה  נהנה ממערכת  קושנר  ישראל,  מדינת 
מאוד עם ראשי מדינות המפרץ בכלל ועם סעודיה 
בפרט והראיה שלו כוללת בעיקר את המרחב  הזה 

ומהשיקול הכלכלי בלבד.
פרידמן ניסה להוביל מהלך שנתניהו יוכל לאשר 
הממשלה  בישיבת  כבר  הישראלית  הריבונות  את 
שקושנר  אלא  ראשון  ביום  שהתקיימה  חרונה  הא
נעל  לא  נתניהו  איך  ברור  "לא  המהלך.  את  ם  בל
את הנושא עוד כשהיה בוושינגטון" אומר לי אותו 
בכיר בצוות 'כחול לבן'. "הקשר בין קושנר לשגריר 

אתגר הסיפוח

בהנהגה החרדית 
מתחבטים לא מעט 
בשאלה כיצד להתמודד 
עם ההסתה אותה יורה 
ליברמן במגזר החרדי. 
יש שיאמרו אף אתה 
הקהה את שיניו, הגיע 
הזמן להשיב לו מנה 
אחת אפים. מאידך, יש 
מי שיטען כי תגובה ככל 
שתהיה, תהווה משחק 
לידיו של ליברמן וזה 
בדיוק מה שהוא רוצה, 
שיתייחסו אליו.

גואל ועקנין

מחפש להתמזג. 
בנט | צילום: 
דוברות הכנסת 
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הרבה  מצוין  קשר  הוא  דרמר  רון  בארה"ב  ישראל 
לפני הפוליטיקה ומה שקרה כאן זה משהו שקשה 

להסביר אותו" מסיים הבכיר.
וחברי  נתניהו  את  לאתגר  החליטו  בימינה 
המפלגה הכריזו כל אחד בתורו שלא תהיה מדינה 
פלסטינית. חברי ימינה האזינו לתכנית המאה אותה 
לחלק  רק  הקשיבו  אבל  האמריקאי  הנשיא  הציג 
זכויות  על  לא,  ותו  ישראל  של  בזכויותיה  העוסק 
יהיה  זה  ואם  שם  לשמוע  מוכנים  לא  הפלסטינים 
שיתכבד  אז  לשלם,  תצטרך  ישראל  אותו  המחיר 

טראמפ ויתעסק בניסיונות להדחתו. 
נאפשר  ולא  לערבים  אדמה  למסור  נאפשר  "לא 
לישראל"  מסוכן  זה  כי  פלסטינית  מדינה  להקים 
גם  אמר  דומים  ודברים  שקד  איילת  חה"כ  אומרת 
במעלה  דרכו  את  שמפלס  כהנא,  מתן  הטרי  הח"כ 

ההנהגה של הציונות הדתית. 
הגדיל לעשות יו"ר מפלגתם, שר הביטחון נפתלי 
ליישום  כי הורה להקים צוות מיוחד  בנט שהצהיר 
כל  על  הישראלית  והריבונות  החוק  החלת  וביצוע 

ההתיישבות היהודית ביו"ש ובבקעת הירדן. 
מפלגת  חברי  מצד  וההכרזות  הראיונות  בליץ 
מנהלי  שעשו  מצב  הערכת  לאחר  נוצר  'ימינה' 
הקמפיין של ימינה והתובנה שגם אם נתניהו לא יצא 
באופן אקטיבי למשתה מנדטים על חשבון מפלגות 
הם  טראמפ  ע"י  המאה  תכנית  הצגת  לאחר  הימין, 
באמצעות  נזקים  למזער  להתחיל  וצריך  בבעיה 
בתוך  בירי  כרוך  זה  אם  גם  מימין  נתניהו  חישוק 

הנגמ"ש. 

החלילן הסרוג
ניצח   2012 בשנת  במפד"ל  שנערכו  בפריימריז 
67% והפך  נפתלי בנט את זבולון אורלב ברוב של 
מעולם  שהגיע  האיש  הדתית.  הציונות  של  למשיח 
ההייטק לאחר אקזיט מכובד שביצע, היה לשם החם 
בציונות הדתית ומהלכיו התקשורתיים והפוליטיים 
המפד"ל  משופמי  מצד  גם  מוחלט  לגיבוי  זכו 

הוותיקים. 
צעירי הסרוגים הלכו אחריו באש ובמים, והתזה 
המפה  למרכז  הדתית  הציונות  את  להחזיר  שלו 
עייפה.  נפש  על  קרים  כמים  עבורם  היו  הפוליטית 
חבר הכנסת אורי אורבך ז"ל העניק לנפתלי בנט את 

תואר הנסיך שמעיר את המפלגה הנרדמת.
"אתה מכנה אותו משיח, אני מכנה אותו החלילן 
התקשורת,  בעולם  בכיר  השבוע  לי  אמר  מהמלין" 

בעת שניהלנו שיחה על המצב הפוליטי של הימין 
האידאולוגי. 

'החלילן מהמלין' זו אגדת עם מימי הביניים על 
אדם שהצליח להציל עיירה שלימה בגרמניה ממכת 
עכברים והכל באמצעות ניגון בחליל. כשבא ליטול 
של  וממקום  העיר  פרנסי  ע"י  גורש  הוא  שכרו  את 
את  עושה  תוך שהוא  לחלל,  שוב  החל  הוא  ייאוש 
ילדי  אחריו  נהרו  כשהפעם  לעיר  מחוץ  אל  דרכו 
העיר. בהגיעו אל הנהר שמחוץ לעיר המשיך האיש 
לחלל כשהוא נכנס אל תוך הנהר וילדי העיירה שלא 
ידעו לשחות אחריו. לא ארכו הרגעים ומילדי המלין 

לא נותר אחד. 
"זה מה שעשה בנט לציונות הדתית" אמר לי בן 
שיחי. "כולם הלכו אחריו באש ובמים, כל מה שהוא 
והתמיכה  הגיבוי  עשה,  הוא  במפלגה  לעשות  רצה 
את  מיצה  שבנט  לאחר  ידוע,  הסוף  מלאים.  היו 
נוכחותו בבית היהודי ביחד עם איילת שקד, שותפתו 
הפוליטית מאז ומעולם, נטשו השניים את הספינה 
הטובעת של הציונות הדתית לא לפני שהביאו אותה 
למצב הקשה ביותר בתולדותיה. ממפלגה של שנים 
קיום  מלחמת  של  למצב  הגיעה  היא  מנדטים  עשר 
ובסיבוב הראשון היא עברה את אחוז החסימה רק 

לאחר חיבור לא טבעי עם עצמה יהודית".
כשנפתלי בנט מסתכל במראה הוא רואה את ראש 
שאחרי  ביום  ישראל,  מדינת  של  הבא  הממשלה 
נתניהו. ברור לו ולסובבים אותו שאחד כמוהו אמור 
כשהאחרון  נתניהו  של  לנעליו  שייכנס  זה  להיות 
יפנה את הזירה, בין אם לכלא ובין אם כדי לעשות 

לביתו ולאחר עסקת טיעון. 
"הוא מצליחן, יש לו עבר צבאי ביחידה מובחרת, 
הוא מסבירן רהוט שלא חושש מראיונות ועימותים 
גם ברשתות הטלוויזיה הבינלאומיות ויש לו ניסיון 
פוליטי ומדיני", אומר לי אדם שמכיר את בנט מאז 
על  שהשתלט  לפני  הרבה  הפוליטי  לעולם  כניסתו 

המפד"ל ע"ה. 
ככלל, בנט שייך לקבוצה מאוד ספציפית בציונות 
מגזרית  כמפלגה  עצמה  את  רואה  שלא  הדתית 
רואה  אלא  ממשלה  להרכיב  לימין  לסייע  שנועדה 
את עצמה כמי שאמורה להנהיג את המדינה בזירה 
הצבאית, בזירה הכלכלית ובעיקר בזירה הפוליטית 
עם  להתמזג  דרכים  הזמן  כל  מחפש  בנט  ולכן 
מפלגת השלטון כי רק ככה הוא יראה מבפנים את 

האקווריום במשרד ראש הממשלה.

קמפיין עבודה זרה

משהו לא טוב עובר על יהדות התורה. לעת עתה 
ורק  אוטומט  על  פועל  שלהם  הבחירות  קמפיין 
כלפי  ליברמן  אביגדור  של  להתבטאויות  ובהתאם 
העת  כל  עסוקים  המפלגה  חברי  החרדי.  הציבור 
לאור  ליברמן  כלפי  יוציאו  אותם  התגובות  בתוכן 

התבטאויותיו הקשות כנגד המגזר החרדי ונציגיו.
ההודעה היחידה שיצאה לתקשורת ושלא עסקה 
הקמפיין  צוות  את  ש"חשפה"  זו  היתה  בליברמן 
הנוכחי, צוות שלא השתנה מאז הסבבים הקודמים. 
אחת הבעיות היא שאמנם במטה ההסברה יושבים 

ומנוסים,  מוכשרים  אסטרטגים 
לעוזרי  התחתונה  בשורה  אבל 
על  גדולה  השפעה  יש  הח"כים 

הליך קבלת ההחלטות.
התורה  יהדות  במטה  בכיר 
הביקורת  את  לצמצם  שניסה 
לציטוט,  שלא  בשיחה  לי  אמר 
לא  התורה  יהדות  "מעולם 
התחילה קמפיין יותר משבועיים 
לאהוב  אפשר  הבחירות,  לפני 
היתה  זו  אבל  לא  או  זה  את 
לליברמן,  באשר  המציאות". 
רואה  "ליברמן  הבכיר  אומר 
רף  את  חוצה  לא  והוא  סקרים 
הוא  ולכן  המנדטים  שבעת 
היא  ההחלטה  ואכן  מסית 
ושידורי  כלפיו  בתגובות  לעסוק 
לקהל  יכוונו  ברדיו  התעמולה 

הרוסי". 
אם  שואל,  הבן  כאן 

ליברמן  כלפי  נגטיבי  קמפיין  היא  האסטרטגיה 
אין קמפיין  זה  לרגע  עד  והגחכה של האיש, מדוע 
הסברה מאורגן ומסודר הפונה לקהל הרוסי ושצובר 

תאוצה בתקשורת הכללית? 
ברור.  לא  המצב  העובדים  החרדים  בזירת  גם 
דגל התורה  יו"ר  פריי אמר  ישראל  בראיון לעמיתי 
שום  לה  ואין  זרה  עבודה  זו  "אקדמיה  גפני  משה 
את  לשמר  גפני  מנסה  הזו,  האמירה  בעצם  ערך". 
לימוד התורה  ערך  התפיסה החרדית המקדשת את 
מדוע  ברור  לא  ולכן  בלתה,  ואין  התכלית  ושזו 
יש  עבורו.  שיצביעו  זרה  עבודה  לעובדי  פונה  הוא 
בחירות,  בתקופת  לא  ובטח  לאמרם  שאין  אמירות 
אלא אם המטרה היא לדאוג שגם את הכנסת הבאה 

יראה יצחק פינדרוס מבחוץ.

תוקע מקלות בגלגלים. נתניהו וקושנר | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

לא ברור מדוע גפני 
פונה לעובדי עבודה 

זרה שיצביעו עבורו. יש 
אמירות שאין לאמרם 

ובטח לא בתקופת 
בחירות, אלא אם 

המטרה היא לדאוג שגם 
את הכנסת הבאה יראה 

יצחק פינדרוס מבחוץ.
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בני  את  מביא  סוף  ים  קריעת  נס 
והתורה  הים,  שירת  את  לשיר  ישראל 
מספרת לנו מה בני ישראל ראו שהביא 

אותם לשירה הגדולה.
רש"י מביא את דברי חז"ל "שפלטן הים על 
שפתו, כדי שלא יאמרו ישראל, כשם שאנו עולין 
ממנו  רחוק  אחר  מצד  עולין  הם  כך  זה,  מצד 
וירדפו אחרינו". לכאורה הרי בני ישראל רואים 
נס כזה של בקיעת הים והם עוברים ביבשה בתוך 
ומשמאלם.  מימינם  חומה  להם  כשהמים  הים 
האם יתכן לאחר נס כזה שיתאפשר למצרים שוב 
יש  זה  נס  לנוכח  האם  ישראל?  בני  את  לתקוף 
עצום  נס  לאחר  שגם  למדנו  ממשהו?  לחשוש 
אינה מגיעה באופן אוטומטי, כל  שלוות הנפש 
הזמן המוח מצמיח חששות ופחדים עד שהקב"ה 
רצה להביא לבני ישראל שלווה ורגיעה, ומשום 

כך פלט הים את גופם המת של המצרים. 
על  ישראל את מצרים מת  "וירא  נאמר:  וכך 
שפת הים... וירא ישראל את היד הגדולה אשר 
עשה ה' במצרים". יש להבין, ראשית מדוע כפל 
הלשון "וירא ישראל" גם על מצרים וגם על היד 
הגדולה במצרים, ולא  ניתן לכלול זאת בראיה 
אחת? זאת ועוד, הרי את המצרים המתים פלט 
ה'  עשה  אשר  הגדולה'  'היד  אבל  כעת,   הים 
במצרים זה קרה כבר הרבה לפני כן, מדוע עכשיו 

הוא הזמן המתאים להודות על כך?
פי  על  זי"ע  חי"  איש  ה"בן  בעל  מסביר 
המסופר בגמרא )ברכות נד(, שאחד האמוראים – 
בנו של רבינא הלך במקום שנקרא 'ערבות' והיה 
לו  וברא  נס  לו  והקב"ה עשה  למים,  צמא מאד 
שם מעיין. מאז – בכל פעם שהיה עובר במקום, 
היה אומר "ברוך שעשה לי נס בערבות". לימים 
הלך למקום אחר, שנקרא רסתקא דמחוזא, ושם 
אז  וגם  בסכנה.  והיה  שהשתגע,  גמל  עליו  נפל 
עשה לו הקב"ה נס ונפרצה לו החומה והוא ברח 
מאחוריה. מני אז, בכל פעם שעבר בערבות אמר: 
"ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל", ובכל פעם 
שעשה  "ברוך  אמר:  דמחוזא  ברסתקא  שעבר 
שם  לומדת  ומכך  ובערבות".  בגמל  גם  נס  לי 
הגמרא, שכאשר נעשים לאדם שני ניסים, עליו 
הנס  את  גם   – אחד  שמזכיר  פעם  בכל  להודות 

השני.
מכיון שכך, כאשר עמדו ישראל על שפת הים, 
וראו את המצרים מתים, כשכל אחד ואחד מהם 
רואה במוחש את הנוגש שלו,  שעינה והתעלל 
מידה  כנגד  מידה  מעלליו  כפי  בדיוק  סופג  בו, 
הנוסף  בנס  גם  נזכרו  הם  וכמובן  הודו.  הם   –
שארע להם, אשר מהווה את הסיבה להיותם כאן 

–  "היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים".
בה  נזכרו  שהם  הגדולה"  "יד  אותה  היא  מה 
דווקא עכשיו? כשהשליכו את משה ביאור אחרי 
תשליכהו",  היאורה  הילוד  בן  "כל  גזר  שפרעה 
באה בתיה בת פרעה "ותשלח את אמתה" - ידה, 
ובכך  והיד התארכה עד שהגיעה לאותה תיבה, 

ניצלו חייו של משה רבנו.
ממשיך ה"בן איש חי" זי"ע ואומר: אותה יד 
הודו  שעליה  הגדולה"  "היד  אותה  היא  ארוכה 
"וירא  שנאמר  הים,  להם  נקרע  כאשר  ישראל 
בה  שעה  באותה  כי  הגדולה".  היד  את  ישראל 
עמדו עם ישראל על שפת הים, הם נזכרו במשה 
שנה  כשמונים  לפני  הפלאית  בהצלתו  רבינו 
על ידי בתיה בת פרעה שנשתרבבה ידה להיות 
שנעשה  הנס  על  להודות  בבואם  וכעת  גדולה, 
להם כאן, הם אינם שוכחים גם את הנס השני, 
נס  שלולא  פרעה,  בת  של  גדולה  יד  אותה  את 

ההוא, מי יודע היכן הם היו עכשיו...
ישראל  בני  עומק.  ביתר  זאת  לבאר  ניתן 
קריעת  של  מכולם  הגדול  לנס  זה  ברגע  הגיעו 
ים סוף. הם עכשיו רואים את המלאכה מושלמת 
כאשר מצרים מת על שפת הים. אבל אז לפתע 
הם מסתכלים אחורה שנים רבות, ומבינים שנס 
הוא כבר  כן.  יציאת מצרים מתחיל הרבה לפני 
מתחיל אצל בתיה בת פרעה המושיטה את ידה 
לנילוס לנוכח תיבה קטנה עם תינוק בוכה וידה 

מתארכת.
אמנם זה נראה עכשיו משהו זוטר לעומת נס 
שזה  מבינים  הם  ולא.  לא  אך  סוף.  ים  קריעת 
"יד גדולה". שהניסים מתחילים בדברים קטנים 
שעלינו  כל  הגדולה.  התמונה  את  שרואים  עד 
כי  ולהבחין  הצד,  מן  לעמוד  הוא  זה  לעשות 
הקב"ה מנהל את עולמו בחסד וברחמים, בחכמה 
ובמשה עבדו  ועלינו רק להאמין בה'  ובתבונה, 

שהכל לטובה.
כדי להגיע למצרים מת על שפת הים צריך גם 
לראות את היד של בתיה בת פרעה ולהבין שהכל 
מתחיל משם וגם זה הוא יד גדולה. אז מתבררת 
'ויאמינו  ל-  אותנו  שמביאה  שלמה  תמונה 
בסיומו  פורים,  נס  היה  כך  עבדו'.  ובמשה  בה' 
הקב"ה,  שטווה  מופלאה  ניסים  מסכת  התגלתה 
הכתובה ב"מגילת אסתר" – המגלה את ההסתר.

אחד מגדולי בעלי תשובה בדורות הקדמונים, 
היה הצדיק רבי חיים מפיעטרקוב זצ"ל, בפולין, 
שהתנהג   – ברנהארד"  "דוקטור  בכינוי  הידוע 
בתחילת דרכו כמתבולל ונחשב בשעתו מגדולי 
מופלא  באורח  אירופה.  מזרח  שבכל  הרופאים 
צור  אל  בחזרה  דרכו  את  האיש  מצא  ביותר 
מחצבתו, ושב אל ה' בכל לבו, התעלה במדרגות, 
עד שהתפרסם כבעל רוח הקודש ורבים מחסידי 

הדור השכימו לפתחו.
זה  רופא  פעם  הוזעק  בתשובה,  חזר  בטרם 
גוסס.  פולני  רוזן  של  מיטתו  אל  כיפור,  ביום 
ויהי כבואו לשם מצא שהחולה כבר נפח רוחו, 
על  חלף  הביתה  בשובו  אולם  בא.  לחינם  וכי 
פני העיירה לעלוב, רכוב על סוסו, ושם הוזעק 
זי"ע  דודל  רבי  הרה"ק  לכלת  עזרה  להגיש 
שנתקפה בציריה. הרבי ברכו כי "בזכות המצוה 
העבירות  כל  לו  ימחלו  עכשיו,  שקיים  הגדולה 
שעשה עד עתה". לאחר מכן הפליג עמו בשיחה 
ארוכה, שיחה מלב אל לב, עד אשר נגע בציפור 
דוד,  "חיים  ברגש:  קורא  כשהרבי  שלו,  הנפש 
נחת  גורם בכך  היית  חוזר בתשובה,  היית  אילו 

רוח עצומה לאביך שבשמיים...".
הטהורה  הנשמה  האבן.  לב  נמס  רגע  באותו 
לכור  וחזרה  הקליפה  את  מעליה  הפשילה 

מחצבתה.
את  העיניים,  לפני  כשהעביר  זמן  אחרי 
האור  אל  חזרתו  של  הנאדרה  ההשתלשלות 
בדברים  זצ"ל  דוד  חיים  רבי  נזכר  האלוקי, 
כיפור:  יום  באותו  הצדיק  לו  שאמר  המאלפים 
א"ו(  ט'  א'  )שמואל,  מסופר  "שמואל"  בספר 
כי לפני שנמשח שאול למלך על ישראל, אבדו 
לאביו אתונות והוא יצא עם נערו לחפש אחריהם. 
עברו שניהם בצוותא הרים וגאיות, חיפשו בלא 
משלא  מצאו.  ולא  ימים  שלושה  במשך  הפוגה 
עלה בידם לגלות את האתונות, אמר הנער אל 
 - הרואה  שמואל  יושב  מכאן  הרחק  לא  שאול: 
הנביא, הבה ניגש אליו "אולי יגיד לנו את הדרך 

אשר הלכנו עליה"?
הפסוק  למה  זצ"ל:  מלעלוב  הרבי  שאל 
משתמש בלשון עבר "אשר הלכנו עליה?" מדוע 
נלך  הדרך אשר  את  לנו  יגיד  "אולי  אומר  אינו 
בה"? הרי חפצם היה לקבל את עצת הנביא על 
הדרך שבה ראוי להם ללכת מכאן והלאה? אלא, 
אשר  דרך  כל  זצ"ל,  הרבי  לו  והסביר  המשיך 
הולך  אדם  אין  תכלית.  לה  יש  בה  הולך  אדם 
הליכת  היתה  עין  למראית  לחינם.  ככה,  סתם 
שאול הליכת – שווא,  כי את האתונות לא מצא, 
אבל, לאמיתו של דבר הלך אז בדרך שהוליכה 
אותו אל הכתר. וזה מה שרצה לברר אצל הנביא 
שמואל מדוע הוא נשלח לחפש אתונות של אביו 

כשהם כבר לא נמצאים.
ככה גם אתה היום, אמר לפרופסור המהולל. 
נסיעה  מת.  שכבר  לפריץ  עזרה  להגיש  יצאת 
הוליכו  כן? אך לאמיתו של דבר  – הלא  לחינם 

אתכם דרך זו ישר אל המבוע... אל מקור חייך.
בעת קריעת ים סוף הבינו בני ישראל את כל 
אשר  הגדולה  היד  מאז  בה,  הלכו  אשר  הדרך 

עשה ה' במצרים.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

וירא ישראל את היד הגדולה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



מהי מסירות נפש
ַהּיָם  ְּבתֹוְך  יִׂשְָרֵאל  ְבנֵי  וַּיָבֹאּו 

ַּבּיַָּבׁשָה )שמות יד, כב(.
ישראל  שבני  אומרים,  חז"ל 
שקפץ  עד  למים,  להיכנס  יראים  היו 
ואחריו  תחילה,  וירד  עמינדב  בן  נחשון 
ואומרים,  מוסיפים  חז"ל  ישראל.  כל  באו 
שכשנחשון נכנס למים, הם לא נבקעו מיד. 
לגרונו,  שהגיעו  עד  המים  בתוך  פסע  הוא 
ורק לאחר שקרא: "הֹוׁשִיֵענִי ֱאֹלִקים ִּכי ָבאּו 

ַמיִם ַעד נֶָפׁש" )תהלים סט, ב( נבקע הים. 
של  נפשו  מסירות  היתה  גדולה  כה 

נחשון!

···
רעיון  מביא  זצ"ל  לופיאן  אליהו  רבי 

עמוק בשם הסבא מקלם זצ"ל:
היו  אבינו  אברהם  שעשה  הפעולות  כל 
ִלְקָראתָם  וַּיָָרץ  "וַּיְַרא  ובמהירות:  בריצה 
"וַיְַמֵהר  ב(,  יח,  )ְּבֵראׁשִית  ָהאֶֹהל"  ִמֶּפתַח 
ו(. כך הוא  ֶאל ׂשָָרה" )ׁשָם  ָהאֱֹהָלה  ַאְבָרָהם 
ְסִאים  גם מורה לשרה: "וַּיֹאֶמר ַמֲהִרי ׁשְֹלׁש 
ֶקַמח סֶֹלת לּוׁשִי וֲַעׂשִי עֻגֹות" )ׁשָם(,ובהמשך 
ָּבָקר  ֶּבן  "וַּיִַּקח  ַאְבָרָהם",  ָרץ  ַהָּבָקר  "וְֶאל   -
ַרְך וָטֹוב וַּיִּתֵן ֶאל ַהַּנַער וַיְַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו" 

)ׁשָם ז(.
גם כאשר הקב"ה מצווה אותו לעקוד את 
יצחק בנו - הזדרז אברהם והשכים בבוקר 
"וַּיַׁשְֵּכם  שנאמר:  כמו  המצווה,  את  לקיים 
ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר" )שם כב, ג(, ובעצמו - מבלי 
ֶאת  "וַּיֲַחבֹׁש   - מעבדיו  מאחד  זאת  לבקש 
ֲחמֹרֹו )שם(", כפי שהביא רש"י: "שהאהבה 

מקלקלת השורה". 
"רץ",  שאברהם  כתוב  לא  מקום,  מכל 
מקום  אל  להגיע  "מיהר",  הפחות  לכל  או 
וַּיֵֶלְך  "וַּיָָקם  אומרת:  התורה  כאן  העקדה. 
)ׁשָם(,  ָהֱאֹלִקים"  לֹו  ָאַמר  ֲאׁשֶר  ַהָּמקֹום  ֶאל 

"וילך" - דווקא! 
אומר  הוא  נעריו,  אל  פונה  כשהוא  גם 
להם: "ׁשְבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור וֲַאנִי וְַהַּנַער 
נְֵלכָה ַעד ּכֹה" )ׁשָם ה(, וכן בהמשך: "וַּיְֵלכּו 

ׁשְנֵיֶהם יְַחָּדו" )ׁשָם ו(:
התורה  כאן  מדוע  השאלה,  נשאלת 
"וימהר  או  "וירוץ",  "ויקום"  אומרת:  לא 
לו  אמר  אשר  המקום  "אל  אברהם", 

האלוקים"? 
הוא מבאר: כאשר נדרשת מאדם לעשות 
הדורשת  פעולה  השם,  קידוש  של  פעולה 
לכך  נדרשת  לעיתים   - נפש  מסירות 
מהירות, ולעיתים אדרבה, המהירות פוגמת, 
ונדרש ממנו לעשות את הפעילות במתינות 

וביתר ישוב הדעת!
את  לעקוד  אברהם  את  ציוה  כשהקב"ה 
בנו - אברהם משכים בבוקר וחובש בעצמו 
לקיים  ומתאמץ  מזדרז  הוא  חמורו.  את 
ללכת  מתחיל  כשהוא  אבל  המצווה.  את 
כאן   - האלוקים  לו  אמר  אשר  המקום  אל 
את  ומעצימה  מגבירה  המתינות  אדרבה, 

מסירות הנפש פי כמה וכמה! 
ללכת  מאשר  ולגמור  לרוץ  יותר  קל 
בציווי  ושוב  שוב  ולהתבונן  במתינות, 
את  "מזמינה"  המתינות  ובקיומו.  האלוקי 
יצר הרע, שמנסה להתווכח, מנסה להסביר 
שמנסה  האלוקים,  התכוון  לכך  שלא 
רק  'הרי  הדרך:  צדקת  על  תהיות  להעלות 
יִָּקֵרא  ְביְִצָחק  ִּכי  לך:  אמר  אלוקים  אתמול 
ְלָך זַָרע )ׁשָם כא, יב(, הרי במעשה זה הנך 
סותר את כל משנת חייך לפיה אין להאמין 
לעבודה הזרה המצווה על אבות להקריב את 

בניהם, ולהאמין בא-ל אחד רחום וחנון'...
על  ולחשוב  להרהר  במתינות,  ללכת 
להמשיך  זאת  ולמרות  המעשה,  מהות 
וללכת, מבלי להעלות על הדעת כל פקפוק 
בציווי האלוקי - זוהי מסירת הנפש במדרגה 

הגבוהה ביותר!
התורה מלמדת אותנו - מתוך התבוננות 
יש  כי   - אבינו  אברהם  של  בהליכותיו 
מצוות ששומה על אדם לרוץ ולקיימן, ויש 
מצוות שאדרבה, נדרשת בהם מתינות יתר 
שהייתה  היחסית  המתינות  הדעת.  ושיקול 
לאברהם העצימה את המצווה, ועד היום - 
דורות על גבי דורות - אנו נהנים מפרותיה 

של העקדה.    

···
המעשה  מובא  ע"א(  כא  )תענית  בגמרא 

הנודע בנחום איש גמזו:
גמזו, שהיה  נחום איש  "אמרו עליו, על 
סומא משתי עיניו, גידם משתי ידיו, קטוע 
והיה  שחין,  מלא  גופו  וכל  רגליו,  משתי 
מונחות  מיטתו  ורגלי  רעוע,  בבית  מוטל 
עליו  יעלו  שלא  כדי  מים  של  בספלים 

נמלים. 
פעם אחת ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, 
ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם: בניי, 
מיטתי,  את  פנו  כך  ואחר  הכלים,  את  פנו 
אין   - זמן שאני בבית  שמובטח לכם שכל 
הבית נופל. פינו את הכלים, ואחר כך פינו 

את מיטתו, ונפל הבית. 
אמרו לו תלמידיו: רבי! וכי מאחר שצדיק 

גמור אתה, למה עלתה לך כך? 
לעצמי.  גרמתי  אני  בניי,  להם:  אמר 
שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, 
אחד  חמורים,  שלושה  משאוי  עמי  והיה 
של  ואחד  משתה,  של  ואחד  מאכל,  של 
בדרך,  לי  ועמד  אחד  עני  בא  מגדים.  מיני 
ואמר לי: רבי פרנסני. אמרתי לו: המתן עד 
שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן 

החמור עד שיצאה נשמתו. 
עיני  ואמרתי:  פניו,  על  ונפלתי  הלכתי 
שלא  ידיי  יסתמאו,   - עיניך  על  חסו  שלא 
חסו על ידייך - יגדמו, רגליי שלא חסו על 
עד  דעתי  נתקררה  ולא  יקטעו.   - רגלייך 

שאמרתי: כל גופי יהא מלא שחין. 
אמרו לו: אוי לנו שראינוך בכך! 

אמר להם: אוי לי אם לא ראיתוני בכך".
היה  מה  וכי  זצ"ל:  מקלם  הסבא  שואל 
עליו לעשות? האוכל הרי היה מונח בתוך 
גמזו  איש  נחום  ספק  ללא  המשאות!  אחד 
את  לפרק   - האפשרי  במקסימום   - מיהר 
שניתן  כמה  עד   - עצמו  את  וזרז  המשא, 
הלך  לא  הוא  לעני.  האוכל  את  להמציא   -
לנוח לכמה רגעים... איזו תביעה יש, אפוא, 

עליו? מדוע גזר על עצמו עונש כה חמור?
התשובה: נחום איש גמזו הרגיש שהייתה 

חסרה לו מסירות נפש לקיום המצווה! 
סכין  - מחזיק  נפש  לו מסירות  מי שיש 
ולא  המשא  של  החבלים  את  וחותך  ביד, 
להתיר  משתדל  הוא  אם  גם  אותם,  מתיר 

אותם במהירות המרבית... 
מי שיש לו מסירות נפש - מחזיק פרוסה 
יזדמן לפניו עני  של לחם בכיס, כדי שאם 
מבלי  מייד,  אותה  לו  לתת  יוכל   - רעב 

שיזדקק לפרק משאות.  
מי שיש לו מסירות נפש - חושב מראש 
להיווצר,  שעלולים  מצבים  מיני  כל  על 

ומקדים להם תרופה! 
להיות  מאדם  דורשת  נפש  מסירות 

מחושבן!
 - גמזו  איש  נחום  עם  דקדק  הקב"ה 
'ּוְסִביָביו נִׂשְֲעָרה ְמאֹד' )ּתְִהִּלים נ, ג( מלמד 
סביביו  עם  מדקדק  הוא  ברוך  שהקדוש 
והוא   - ע"ב(  קכא  )יבמות  השערה  כחוט 
נענש על החיסרון הזה, גם אם הוא מקרה 

שקורה פעם באלף שנה. 





4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

י’ שבט - יב’ שבט תשע”ט
05/02-07/02/2020  

אלעד

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אומן

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,750,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

בני ברק

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

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

מאווררת, נוף פתוח, 
חניה צמודה בטאבו 

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

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 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!!! 

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

 *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

 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(_____________________________________________

 בהצבי, דופלקס 180 
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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

כחדשה בסטנדרט גבוה, 
מרפסת, יחידת הורים וחנייה 

_____________________________________________)05-08א(054-4205595

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

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

_____________________________________________)05-08ל(052-2097000

דירת 2 חד', 
לל"ת, בפושקינא 

27 אומן

למכירה באומן

052-4414833

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

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

 דירה מחולקת ל- 3 יח' 
חדשות, משוכרות 8,500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-05(שכונה א' משה 054-3255667

 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

2-2.5 חדרים

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

אזור מתחרד 1,270,000 ש"ח 
_____________________________________________)06-06(רויאל נכסים 054-3191310

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

054-3191310)06-06(_____________________________________________

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

054-3191310)06-06(_____________________________________________

 הגפן 2.5 חדרים, שיפוץ 
יסודי, בנוי 60 מ"ר, קומה 3, 
אזור מתחרד 835,000 ש"ח 
_____________________________________________)06-06(רויאל נכסים 054-3191310

 מחולקת! בבן זכאי, 
ק"ק, חזית, כ- 110 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 יחי', תשואה 
כ- 6,700 ש"ח לחודש + 

אופציה להרחבה של 50 מ"ר, 
2,500,000 ש"ח איצקוביץ 

_____________________________________________)06-06(נכסים 058-6010060

 למכירה בבלעדיות 
במשולם רהט, 3 חדרים + 2 
יחידות דיור, קומה 1 "פנחס 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 055-6789653

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

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

B.D.A 06-06(תיווך(_____________________________________________

 באזור שקט מבחר 
דירות 3 חדרים בגמר בניה 

1,650,000 ***6 ח' + חצר 
2,700,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 06-06(תיווך(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות, 

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

מפואר מחיר משתלם 
מאוד אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)06-06(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

מפוארות 4 חד' + גג ענק 
+ 2 יחידות מפוארות 

מושכרות לסגירה מיידי! 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)06-06(_____________________________________________

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

יח"ד 2,400,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

 באזור טרפון דופלקס 
מחולק ל- 4 ח' משופצת + 

יחדה מושכרת 2,300,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בפ.כץ 50 מ"ר, ק"ג 
+ הרחבה גדולה בצד ובגג 
1,350,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

 באזור קובלסקי ק"ד + 
מעלית, 4 ח' + שתי יחידות 

2,500,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

 מציאה, בשפת אמת, 110 
מ"ר מפוארת ומשופצת + 

חניה, ק"ב, חזית 2,180,000 
_____________________________________________)06-06(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 ברמת אהרון 4 חד', חזית 
+ מעלית + 4 יחידות דיור 
)הכנסה 11,000( מפוארת 

3,400,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בהזדמנות! 
בז'בוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

 באברמסקי, 4 חד', 
80 מ"ר, ק"ד, מעלית, 

2 יחידות מושכרות, 
2,620,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 במשולם ראט, 50 
מ"ר, ק"ב, היתרים 

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

_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

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

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

052-3344721)06-06(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)06-06(_____________________________________________

 דירות נכה יפהפיות 
באמצע בנייה ברח' כהנמן 

הר סיני החל מ- 1,320,000 
ש"ח תיווך יישוב הארץ -03

052-3344721 8007000)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
עורף, כ- 65 מטר, מחולקת, 

מושכרת ב- 4,800 ש"ח 
1,230,000 תיווך אללטרנטיב 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

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

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

050-8909993)06-06(_____________________________________________

 בר' עקיבא ראב"ד 107 
מ"ר + אופ', ק"א, 3 כ"א, 
2,090,000 מפתח ב"גשר 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 054-8454533

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

_____________________________________________)06-07ל(שינפלד 03-5785777

 מציאה! באיזור יהושע, 
ק"א, כ- 80 מ"ר, חזית + שלד 
מוכן ל- 4 חד' 1,695,000 ש"ח 

איצקוביץ נכסים
058-6010060)06-06(_____________________________________________

 בכהנמן בבניה פנטאוז 
100 מ"ר + גג מוצמד, בנוי 

12 מ"ר 2,135,000 קבלן אמין 
_____________________________________________)06-06(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

מעלית, חזית 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)06-06("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בטבריה בבלעדיות 5.5 
חד', 120 מ"ר, דופלקס, קומ' 

1+2 + חניה. "מאגדים" - 
_____________________________________________)06-06(משה דסקל 050-5926021

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

_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 בלעדי!!! בקובלסקי, 
דופלקס 200 מ"ר, 

6 חדרים, מושקעת, 
גג פתוח, מעלית, 

2,400,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)06-06(בועז 054-8474843

 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)06-06(_____________________________________________

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

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן בועז 050-4156080

 מציאה, בבניה בכהנמן, 5 
חד', ק"א + מרפסת 50 מ"ר, 
מחיר גמיש )אופציה ליחי"ד( 
_____________________________________________)06-06(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)06-06(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)06-06(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)06-06(_____________________________________________

 במתחם תחנת הקמח, 
5 חד', ק"ו, חזית, חדשה, 

לכניסה מיידית, כ- 120 מ"ר, 
2,700,000 ש"ח איצקוביץ 

_____________________________________________)06-06(נכסים 058-6010060

 בלעדי! בוולפסון 5 חד', 
120 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א 
+ סוכה 2,090,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ב, חזית, בניין מטופח, 

שמורה 2,430,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

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

ק"ב, חזית, משופצת, 3 כ"א 
2,580,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

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

2,400,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

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

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)06-06(_____________________________________________

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

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

050-8909993)06-06(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514 

 מציאה, בבניה מתקדמת, 
נוף מהמם, בר"ע, 5 חד' 

2,030,000 קבלן אמין תיווך 
_____________________________________________)06-06(הנדל"ן 050-4177419

 מושקעת! 4 ברמח"ל, 
ק"ב, חזית, בנין חדיש + 

חניה, 2,150,000 ש"ח גמיש 
איצקוביץ נכסים
058-6010060)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)06-06(_____________________________________________

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

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

050-8909993)06-06(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

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

2,290,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 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)06-06(_____________________________________________

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

מ.מהיסוד, 2 חניות 
בטאבו, א.להרחבה, 

1,520,000 גמיש בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 א.אבוחצירא כ- 4, 
כ- 73 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
קומה גק', א.בג.בטון 73 

מ' )א.ליחי"ד(, ש.בנו, 
1,345,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)06-06(לדיור" 052-5222690

 לחטוף! בצירלזון 4 חדרים 
חדשה, מושקעת מאוד, קומה 

ב', עורפית, רק 2,050,000 
ש"ח הראשון בתיווך

054-3050561)06-06(_____________________________________________

 בדנגור בלעדי! 4 חד', 
ק"ק, מרווחת, 105 מ"ר 
מפוארת + חצר ענקית 

מרוצפת מגודרת ופרגולה 
לסוכה ענקית, שווה 

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

050-4156080)06-06(_____________________________________________

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

יפות 1,580,000 אפיקי 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן בועז 050-4156080

 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 בועז

050-4156080)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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

053-3128884)06-06(_____________________________________________

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

מושקעת "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)06-06(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 במצליח, 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

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

050-4999465)06-06(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

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

050-4999465)06-06(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בנחום 
4 חד', ק"ג, 1,900,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבניה בכהנמן מול רח' 
בן דוד 4 חד' + מ. שמש, 
מפרט עשיר, קבלן אמין 

1,850,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)06-06(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות בשבטי 
ישראל, 4 חדרים, 100 מ"ר, 

במצב מצויין, קומה א', חזית, 
1,750,000 ש"ח ת.מ.א. 

_____________________________________________)06-06(נכסים 054-8479063

 בלעדי 4 ח', קומה א', 
חזית, בפ"כ, מתחרדים + 
מרפסת 12 מטר + מחסן 

מרוצף 1,720,000 תיווך 
_____________________________________________)06-06(אלטרנטיב 054-5500263

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

בחיוך" חיים
054-3950200)06-06(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-06(תיווך 050-4122744

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

2, חזית, 2 כ"א, משופצת 
ומרווחת, אופציה למרפסת 
_____________________________________________)06-06(סוכה תיווך 050-4122744

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

1,630,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

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

1,690,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 למכירה במנחם בגין דירת 
4.5 חדרים, קומת קרקע, 

משופצת + ממ"ד, 1,430,000 
_____________________________________________)06-06("פנחס נכסים" 055-6789653

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

אופ' לקומה שלישית. 
"ארזי נדל"ן"

_____________________________________________)06-09א(052-6127937



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

י’ שבט - יב’ שבט תשע”ט  05/02-07/02/2020

ירושלים

טבריה

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

קוטגים

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

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

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

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)06-06(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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)06-06(_____________________________________________

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

 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)06-06(_____________________________________________

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

053-3147717)06-06(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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

 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)06-06(_____________________________________________

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

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

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

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

יחידות דיור

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

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

_____________________________________________)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

פנטהאוזים ודירות גן

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
3-3.5 חדרים

קריית גת

2-2.5 חדרים

בני ברק 

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

ממוזגת + מרפסת סוכה, 
3,600 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)04-07א(052-7120399

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

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

 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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

דופלקסים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

נתיבות
+5 חדרים

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

מהקבלן, מיידי, 970,000 
ש"ח מורן-

_____________________________________________)5-8ש(054-4607607

קריית ים

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

74 מ', מ.מהיסוד, 
1,440,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

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

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

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 למהירים!! א.המכבים 
3.5 חד', כ- 70 מ"ר, 
קומה א', א.להרחבה 

30 מ' )ז.לשיפוץ(, 
1,260,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

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

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

משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A 06-06(תיווך(_____________________________________________

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

סוכה 1,800,000 אבי
B.D.A 06-06(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 במצליח בלעדי! 
מציאה 3 חד', ק"א לגינה 
+ אופציה ענקית אפשר 
לראות, המחיר לסגירה 
1,300,000 בלבד מיידי 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)06-06(_____________________________________________

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

בניין מעולה ליד נורוק 
1,410,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)06-06(נדל"ן בועז 050-4156080

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

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

_____________________________________________)06-06(בועז 050-4156080

 בעזרא/רבינא, 97 מ"ר, 
קומה נוחה, חזית, משופצת, 

3.5 חד' )ניתנת לפיצול( 
1,870,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)06-06(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-06(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

מרווחת ויפה 1,400,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

משופצת 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

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

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
כ- 55 מ"ר, ק"ג ואחרונה 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 מציאה נדירה!!! 
באדמ"ורי-אלכסנדר מחולקת 

ל- 2 רק 1,100,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)06-06(_____________________________________________

 באהרונוביץ' 3.5 חד' 
ענקית ומשופצת, חזיתית, 
ק"ב 1,820,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)06-06(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)06-06(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

חלקית 054-4472335 משה 
_____________________________________________)06-06א(חווית נדל"ן

 בלעדי מציאה בפרל 
קרוב למינץ, 85 מ"ר, 3 

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

1,550,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)06-06(_____________________________________________

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

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

054-4290600)06-06(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

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

א.בצד ובגג 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)06-06(א. פנחסי 03-5799308

 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)06-06(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, כ- 70 
מטר, קומה ב', גג רעפים, 

בניין חרדי 1,320,000 תיווך 
_____________________________________________)06-06(אלטרנטיב 054-5500263

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

1,490,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 בבנימין אברהם, ק"ב, 
חזית + אופ' בצד ובגג, 

1,550,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 בלעדי 3.5 ח' באזור הרב 
שך חידא, קומה ג', חזית, ללא 

מעלית, מסודרת 1,600,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)06-06(_____________________________________________

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

+ מעלית "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)06-06(_____________________________________________

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

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)06-06(_____________________________________________

 למכירה בדנגור, 3 חדרים, 
קומה 3, חזית ופינתית 

משופצת, 1,260,000 "פנחס 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 055-6789653

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

חצר ענקית, 1,290,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי 03-5799308

 באזור רמבם מרכז 2 
חד', 50 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת כחדשה + אופציה 
1,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 בדוד המלך בבלעדיות, 
חד' 2.5, 62 מ"ר בסמוך חצר. 

"מגדים" - משה דסקל
050-5926021)06-06(_____________________________________________

 א.בנימין אברהם 2 
חד', ק"ב, כ- 48 מ"ר, 

א.הרחבה צד + רעפים, 
3,000 ש"ח מניבה, 

1,020,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)06-06(לדיור" 052-5222690

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

אופציות, מציאה, לחטוף, 
רק ב- 1,200,000 ש"ח 

מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)06-06(_____________________________________________

 בבית יוסף, יח"ד, 2 
חד', כ- 35 מ"ר, אופציה, 
מפוארת, 830,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בהזיתים - ביאליק 
בלעדיות דופלקס גג, קו1', 

5 חד', 185 מ"ר + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)06-06(_____________________________________________

 ביצחק - מודעי בבלעדיות 
4 חד', קו7', 110 מ"ר, 
מרפסת שמש + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)06-06(_____________________________________________

 במגדלי המלכים דירת 
נופש קו ראשון לים, מרוהטת 

ומאובזרת, מרפסת שמש, 
נוף מדהים לכנרת ולגולן 

058-7663012)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה בשיכון 
ד', קומה א', מטר 70, 

055-9884251 420,000)06-06(_____________________________________________

 כל הקודם זוכה, בשיכון 
ג' במתחרדים, 3 חדרים, בבנין 

משופץ, כ- 60 מ"ר, איזור 
מרכזי, 420,000 ש"ח לוינגר 

_____________________________________________)06-06(תיווך לאנ"ש 04-9991211

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

מטר 70+70, מחיר 620,000 
_____________________________________________)06-06(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 
_____________________________________________)06-06(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!(, משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר(, 
2,090,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)06-06(הכוכבים: 02-5713375

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

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,200,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)06-06(_____________________________________________

עמנואל
4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)06-07(טוב 050-3838826

 דירה 100 מטר, מושכרת, 
רק 480,000 במקום 550,000 

r.b 052-6224648)06-06(_____________________________________________

עפולה

 "הום הירו", בהשערייה, 
הדרור, דירת גן 4 ח', כ- 90 
מ"ר + כ- 90 מ"ר חצרות, 

_____________________________________________)06-06(משופץ 052-2656825

 אורלנסקי/אחד העם 5 
ח' )מקורית!(, מעלית, חניה, 
מסודרת ביותר, מיידית!! רק 

1,650,000 ש"ח
050-4811122)06-06(_____________________________________________

 "הום הירו", בברקוביץ, 
דירת שותפים, כ- 80 מ"ר 

עם 4 ח"ש, תשואה כ- 5% 
052-2656825)06-06(_____________________________________________

 "הום הירו", במוהליבר/
הסתדרות 4.5 ענקית + 

מרפסות בק' 3/4 עורפית, 
מעלית וחניה, 3 כ"א

052-2656825)06-06(_____________________________________________

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

ק' 1/2 משופץ, מעלית וחניה 
052-2656825)06-06(_____________________________________________

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת + מרפסת סוכה, 

מרווחת, עורפית ושקטה 
050-8090136)06-06(_____________________________________________

 הזדמנות מעולה! ברחוב 
בילו המבוקש, פוטנצילית! 
3 ח' במקור, כ- 100 מטר 
עם מעלית, מיידית!!! רק 

050-4811122 !!!1,325,000)06-06(_____________________________________________

רחובות

 במתחרדים 4 ח' במצב 
טוב, חצר ומרפסת, אופציה 

לבניה, מציאה 750 אלף
052-8045458)06-06(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 הנשיא צמוד ללעלוב 3 

ח', משופצת, קומה א', צופה 
_____________________________________________)06-06(לנוף, 695 אלף 058-7644433

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

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

_____________________________________________)06-09א(054-7203964

4-4.5 חדרים

 אבן גבירול, חדשה, 2/3/4 
 r.b חדרים החל 3,000 ש"ח

_____________________________________________)06-06(תיווך 052-6224648

 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
 בגניחובסקי בלעדי! 

+ מפתחות, 5 חד' 
מושקעת, 125 מ"ר, 

ק"ב, חזית, מושקעת 
+ סוכה, יחידת הורים, 
3 שירותים, ממוזגת, 
מרפסת שמש אפיקי 

_____________________________________________)06-06(נדל"ן בועז 050-4156080

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

חניה, מעלית, 4,200 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

טבריה

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

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

1-1.5 חדרים
 רוצה לעשות כסף עם 

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

השקעות

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

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

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

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

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

קיט 
ונופש

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

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

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

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

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

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

מגרשים

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

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

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

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

טבריה 

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה לחנות, 
משרד, מרפאה 10,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הע"מ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

 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

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

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

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

יחידות דיור

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

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

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

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

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

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

וגקוזי', נוף, בנוי 490 מ"ר, 
_____________________________________________)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

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

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

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

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

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

 דרושה להשכרה 4 חד' 
בהדר גנים שמתפנה ביולי/

_____________________________________________)04-05ח(אוגוסט 052-5285409

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

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

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

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

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

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

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

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

052-7182182)04-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)04-10(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

 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)06-06/21(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

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

 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

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

 באחד העם פינת שפירא, 
2.5 חד', ק"א, מזגנים, סוכה, 

_____________________________________________)05-06ל(מיידי! 050-4120132

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

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

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

משרדים

 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

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

מושקעת כחדשה!
054-8435119/7

_____________________________________________)05-08ל(054-8503037

2-2.5 חדרים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

 2 חדרים יפיפייה, מרוהטת 
קומפלט, מאווררת, 2,800 

_____________________________________________)05-06(ש"ח 050-5677030

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

_____________________________________________)05-08ל(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

 ברבי עקיבא 4 חדרים, כ- 
80 מ"ר, ק"א )כניסה פרטית(, 
משופצת, כניסה מיידית תיווך 

050-4122744)06-06(_____________________________________________

 בקריית פרימשלאן 
)ק.הרצוג( 4 חד', חדשה, ק"ג 

+ מעלית + יחידת הורים 
_____________________________________________)6-9ש(4,600 ש"ח 052-7610171

 בלעדי בפנקס, חדשה, 
בבנין בוטיק, 4 חדרים 

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

ממוזגת, מפוארת, 
ושקטה, כניסה מיידית, 

6,500 ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

03-6199323)06-06(_____________________________________________

 ברחוב ברוט, ק"ק, 3 חד', 
חצר גדולה פרטי

058-7663012)06-06(_____________________________________________

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

3,500 ש"ח אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)06-06(בועז 050-4156080

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

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

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)06-06(והשקעות 054-4290600

 ברח' הרצוג 2.5 חד' + 
מטבח, ק"א, סוכה, חזית, ללא 
ריהוט, א.לגנרטור, 3,150 ש"ח 

054-8405850)06-06(_____________________________________________

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

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

 באהרון דב / עמי 
2.5 חדרים, 70 מ"ר, 

מטופחת, ק"ג, חזית + 
חניה מקורה, 3,800 ש"ח 

)ללא תיווך( לפרטים
054-4290600)06-06(_____________________________________________

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

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

 בשד' אינשטין, יח"ד, 
25 מ"ר, מרוהטת, מתאים 

לזוג/בודד, 2,600 נדל"ן 
_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

 ביטקובסקי, 4 חד' 
מושקעת, 110 מ"ר, 

ק"ד, מעלית שבת, לטווח 
ארוך. שמעון

_____________________________________________)06-09ל(050-7957487

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בעמישב ליד גני הדר 3 

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

 בבאר שבע נכסים 
אטרקטיביות, מיקומים נכונים 
להשקעות מוצלחות לכל סוגי 

משקעים, בית בית בשבילך 
_____________________________________________)06-06(לאון 052-4462863

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

מחולק ל- 4 חדרים, ק"א 
)כניסה פרטית 17 מדרגות(, 

כניסה מיידי תיווך
050-4122744)06-06(_____________________________________________

אולמות
 בדמשק אליעזר, אולם, 

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

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

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

 מחפש חנות בבני 
ברק? דרכינו תקבל את 

הלווי המקצועי ביותר 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)06-06(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)06-06(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)06-06(יזמות 054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)06-06(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה חדר מרוהט 
במשרד לנשים במחיר מציאה 

_____________________________________________)06-06(תיווך 054-4980159

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

_____________________________________________)BA)06-06 יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 25 + 
גלריה ברחוב ירושלים, מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)06-06(054-4980159 דורון

 בלעדי להשכרה 
חנות ברחוב הרב קוק, 
20 מ"ר, חזית, כניסה 
מיידית, 3,000 ש"ח, 

לכל מטרה סלומון נכסים 
_____________________________________________)06-06(והשקעות 054-4290600

 להשכרה עקב מצב אישי, 
מספרה פעילה מאוד, מפוארת 

ומושקעת בז'בוטינסקי פינת 
הרב שך, מתאים גם לספרית 

/ פאנית / משרד / וכדומה 
074-7020616)06-06(_____________________________________________

 באנילביץ מרתף 
להשכרה, 120 מ"ר משופץ 
לכל מטרה 7,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

 להשכרה חדר 12 
מ"ר במרפאה מפוארת 

ברבי עקיבא אזור גן 
ורשא, לובי המתנה גדול 

ומפואר כולל ארנונה, 
מים, חשמל, מתאים 

לקוסמטיקאית / או לכל 
מטרה, מיידי לפרטים 
נוספים סלומון נכסים 

והשקעות 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 להשכרה במגדלי 
שקל משרד מפואר 

ומושקע, 120 מ"ר + 
מרפסת שמש גדולה, 

כניסה מיידית, מציאה! 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)06-06(_____________________________________________

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________
 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

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

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

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451

נהריה 

מרכז
 במרכז, קמפוס מרווח 

ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

ירושלים 
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

י’ שבט - יב’ שבט תשע”ט  05/02-07/02/2020

אבידות

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

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

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)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

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

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

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)06-17(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

הסרת שיער

 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 

טיפולים ללא הגבלה, עד להשגת 
התוצאה הרצויה, מבצעים 

_____________________________________________)01-06/20(מיוחדים! 079-5226200

שידוכים

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

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

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

צפת

צפון

קוממיות

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

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

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

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

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

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

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

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

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

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

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

+ משחקים 052-7113937 
_____________________________________________)02-11ל(08-6601778

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

 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

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

_____________________________________________)5-7ש(052-7153475

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)05-12א(רחבי הארץ 053-4271262

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

 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

טיולי ג’יפים

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

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

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

 קרניבל 2016, יד ראשונה, 
85,000 ק"מ, 8 מקומות 

_____________________________________________)06-06א(054-5908240

 קרניבל 2010, יד ראשונה, 
155,000 ק"מ, דיזל, 7 
_____________________________________________)06-06א(מקומות 054-5908240

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 נמצאה בב"ב בתחנה 
ברח' עזרא שקית עם שמלות 

_____________________________________________)06-07ח(לאירוע 053-4163356

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 למסירה שולחן 140*85 + 
נפתח בצבע וונגה

_____________________________________________)06-07ח(052-7609593

_____________________________________________)06-07ח( גנרטור 500 03-6191468

 חדש! מיקסר 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת ברד 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת פופקורן 490 
_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)06-07ח(054-8431644

 ביקיור לייזר המקורי נגד 
כאבים להשכרה לניסיון לפני 

קנייה ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-4458394

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד 050-4187088

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 220 ש"ח )גמיש( 

_____________________________________________)06-07ח(054-4443635

 מכונת קפה מרפי רצארד 
באריזה 250 ש"ח דוד

_____________________________________________)06-07ח(050-4145583

 למכירה מזגן 2 כח סוס 
במצב טוב תדיראן 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-3337530 אבנר

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)06-07ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה שואב אבק 90 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח ובטרייה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 למכירה תנור בילד אין 
במצב טוב 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 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

 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

 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
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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

 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

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 
+ כיסוי לגשם + סלסלה 

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

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

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

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

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

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

 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

 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

 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

במלון המלך כורש, נתניה צמוד לטיילת

גלאט כשר משגיח צמוד

עם 

להרשמה: 
050-3131740 ,03-6880091

 • מתנפחים  • פעילות ענפה לילדים ועוד...
• כרטיסים לילדים לפעילות במדרחוב

• טיולים ועוד

אוצרות חיים פסח

שמעון פרץ 
במופע סטנד-אפ

 הרב חיים זאיד 
שליט"א

הפייטן דוד 
שלמה שירו

הרב שחר לוי 
שליט"א

הרב יצחק פדידה 
שליט"א

 יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים 

סטנד אפ תזונתי 

אורן שלום
אמן החושים

בצלאל הקוסם

לילה שמיני חינם
למזמינים כל החג

מבצע

יר
ע
ה

ד 
ה

 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

 2 בסיסי מיטה מעץ 
כחדשים 350 ש"ח מתאים 

למ.יהודית )בני ברק(
_____________________________________________)06-07ח(050-4159176

 למכירה שולחן + כוורת 
צבע עץ + צהוב בננה במחיר 

מציאה 500 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מיטה משולשת 
+ 2 מזרונים במצב מצוין 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח נייד 052-7636279

 שידות לבנות 150 ש"ח 
כיסא מנהלים 50 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(03-6196964 052-7698994

 שולחן וכיסאות לסלון 500 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)06-07ח(052-7698994

 מציאה! שולחן אור לסופר 
סת"ם לא מתכוונן 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-4425688

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 054-5705546

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-8420684

 שולחן סלון חום כהה, 
שמור, רוחב 130 אורך 60 

ס"מ גובה 45 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(050-4087927

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות כורסת יחיד 
עור צבע חום 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש!!! 052-2786557

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)06-07ח(220 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 052-5737813

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 למכירה ארונית מטבח 
במצב טוב 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 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

 טרמפולינה חדשה לתנוק 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתנוק 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)06-07ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(אוונט 058-3245685

 משאבת חיקוי אוונט 
_____________________________________________)06-07ח(חדשה 60 ש"ח 058-3245685

 COCO עגלת תאומים 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 200 ש"ח 058-3245685

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת 
YOYO ב- 50 ש"ח חדש!! 

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 מציאה! עגלת תאומים 
אינגלזינה במצב מצוין 300 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 03-5705098

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)06-07ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 מציאה! עגלת תאומים 
טיולון במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(03-5705098

 מיטת תינוק מישכל צבע 
עץ במצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(03-5705098

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 לול פלסטיק במצב מצוין 
85/90 ס"מ + מזרן 170 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בני ברק 052-7655652/3

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין, אמבטיה כסופה וטיולון 

ג'ינס ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(050-4116410

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 עגלת בייבי ג'וגר תאומים 
אדום מצויינת 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7617627

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי דו צדדי במצב 

מעולה במציאה 300 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7171872

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(גמיש 054-8464909

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

_____________________________________________)06-07ח(052-7167777

 פלאפון נוקיה 230 במצב 
מצוין 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(050-4110225

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)06-07ח(בבני ברק 054-8431644

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 משקפי שמש חדש 
חברת "אופטיקנה" ב- 20 

_____________________________________________)06-07ח(שקל 050-8776286

 שעון יד יוקרתי אכותי 
ברמה ב- 200 שקל

_____________________________________________)06-07ח(050-8776286

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)06-07ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג חדש באריזה 100 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4087927

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 מכתב מאליהו ה' חלקים 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 200 ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)06-07ח(050-4157763

 זוג בלונים קטנים לגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

300 ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)06-07ח(052-2786557

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כביסל 4 מגירות מצב 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 450 ש"ח 050-4102263

 וילון הצללה זברה חום 
בהיר 250*160 ס"מ 370 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102263

 סט חליפות אירובי ב- 40 
שקלים בלבד! לפרטים נוספים 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102942

 למכירה ארון אמבטיה + 
כיור במצב מצוין 500 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש באריזה 190 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7653548

 אופני אולפטיקל אופני 
כושר 250 שקל גמיש

_____________________________________________)06-07ח(054-8532498

 סנדיסק צאט כפתורים 
)פיוז( ב- 230 משעה 6:45 

_____________________________________________)06-07ח(055-6768540

 נגן סמארטבס + מגן 
ספר + כרטיס 16 גיגה' ב- 
_____________________________________________)06-07ח(299 בלבד! 058-3292471

 כרטיס 32 גיגה', SD עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3263264

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(054-5385013 בני ברק

 קורקינט 2 רגלים מאחורה 
כחדש צבע שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(ב"ב 054-8561294

 מכשירי קשר נטענים 
איכותיים 120 טדרים קטנים 

130 ש"ח 054-8561294 
_____________________________________________)06-07ח()ב"ב(

 דף ערבי )כלי נגינה( 150 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-8528215
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03-6162228
י’ שבט - יב’ שבט תשע”ט  05/02-07/02/2020

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

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

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

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

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

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

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח 058-3233170

 כירים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 חוברות מרוה לצמא 
שנים תשע"ד-תשע"ח 95 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(לשנה 054-8406660

 תוכון מדהים שלא נושך 
כלוב וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(050-4157763

 מגה קליקס כחדש ממש! 
200 חלקים 210 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-7115498

 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

 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

 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

 דף פרסי )כלי נגינה( 300 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-8528215

 למכירה בהזדמנות! מטען 
48V חדש! 120 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3214511

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)06-07ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור 50 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 טייפ סלילים סניו 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 050-4106788

 פטיפון פיליפס + 
רמקולים כחדש באריזה 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 050-4106788

 מגזיני זמן קודמים 
למכירה ב- 10 שקלים טלפון 

_____________________________________________)06-07ח(052-7148545

 למכירה סימילאק מהדרין 
900 גרם גיל 0-6 50 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(054-8499373

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)06-07ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון: 
_____________________________________________)06-07ח(052-3466398

 למכירה מדיח כלים במצב 
_____________________________________________)06-07ח(טוב 350 ש"ח 054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח מידה 
XL ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 אריחי ריצוף 100 מ"ר 
120*60 גוון אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8421066

 תיק לסמינר 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)05-06ח(052-2897977

 2 זוגות מגפי גשם לילדות 
מידות 11 ו- 31 )בני ברק( 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד לזוג 054-7216671

 למכירה פסנתר ריגה לא 
כנף 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)05-06ח(054-8471495

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 נעל אלגנטית לנשים 
מידה 39 עקב גבוה 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 קופסאות של חברת 
טפואר + מסננת 160 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(חדש 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כספת גדולה 450 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 מייבש כלים 20
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזרון עבה 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)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

 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 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

 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

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י’ שבט - יב’ שבט תשע”ט  05/02-07/02/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
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

 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

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר/ערב 
 דרוש נהג + רכב לחלוקת _____________________________________________)06-07א(052-6607070

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 
_____________________________________________)06-09א(058-3239723

 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

 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

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 בת"א דרוש מחסנאי + 
רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, שכר 

- 6,500 ש"ח למתאימים - 
שכר משופר קו"ח למייל

ns@schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)04-09ש(03-6813567 טל: 03-6815066

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)4-7ש(050-8938869

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)04-07א(לשעה 054-6904816

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)04-07(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב 
דרושה מטפלת חרוצה 

לגילאי שנה וחצי, 
משכורת גבוהה, אווירה 

_____________________________________________)4-7ש(חמה 054-5841018

 לרשת בגדי גברים 
דרושים מוכרנים מנוסים, 

משמרות, תנאים טובים
_____________________________________________)04-07ל(054-2327448

054-8132837 לפרטים: 

תחבורה נוחה )מרכז העיר( 
שעות עבודה: 12:45-17:00
ילדים עם  בעבודה  ניסיון 
! מוגבל  משרות  מספר 

אוהבת ילדים? מקומך איתנו!
דרושים אנשי/נשות חינוך
לצהרונים בבתי הספר בפתח תקוה

 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

 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 

_____________________________________________)05-08א(מדהימה 052-7639096

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני וחזרה לפניות 

לקוחות, משרה חלקית, 
בשעות אחה"צ בבני ברק, 

הכרת סביבת המחשב חובה 
050-7997706)05-08(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות לחצי 

משרה עם ותק של 3 שנים, 
תגמול כראוי, רחלי-

_____________________________________________)05-08ש(052-3123218

 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(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול, 
דרוש נהג משאית 

מהמרכז, משרה מלאה. 
לפרטים: 052-3867715 

052-7661080)05-06(_____________________________________________

 בבני ברק, בקובלסקי, 
להשכרה חדר מרוהט, לשותף 
דתי בדירת 3 חדרים, קומה א' 

052-5735013)05-08(_____________________________________________

לעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים
לפרטים על גני חינוך מיוחד 

באלעד: 050-4167755
לפרטים על בי"ס חינוך מיוחד 

באלעד: 054-8466536

למוסדות חינוך מיוחד באלעד 
דרושות סייעות

 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

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/ות ל- 
2-3 ביום, שירות לעבודה 

_____________________________________________)05-08א(מהבית 053-3173244

 מנהל/ת הפרשת חלה 
באזור המרכז, בסיס + בונוסים 

עד 20,000 ש"ח גלאט ג'ובס 
 073-7055666

www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 מורים/ות, מלמדים, 
מנהלים/ות למגוון משרות 
בתחום החינוך גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 עבודה מהבית: מזכירה 
מוכשרת פרסומאית-גרפיקאית 
לעבודה איכותית גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 דרושים/ות באזור 
ירושלים: משגיח כשרות 
למלון, עובד כללי לישיבה 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 מנה"ח מתחילה לעבודה 
בהפרדה עם חרדית נוספת 
בחברה בת"א גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 דרושים/ות באזור 
המרכז: איש מכירות לחנות 

בב"ב, ניתן לעבור את ה- 
10,000 ש"ח, מזכירה למוסד 

תורני בפ"ת גלאט ג'ובס
 073-7055666

www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 דרושה גננת למעון חרדי 
בת"א, 40 ש"ח לשעה אורה 

052-7690437)06-06(_____________________________________________

 בפתח תקווה / גבעת 
שמואל מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה / צהריים, שכר 
_____________________________________________)6-9ש(גבוה למתאימה 054-7978069

 למעון חדש באזור קוקה 
קולה מטפלת מנוסה, תנאים 

מצויינים 055-6778601    
052-7118997)06-09(_____________________________________________

 עובדת למשרד / חנות 
באלעד, 3 פעמים, -15:30

21:00, תנאים טובים קו"ח 
_____________________________________________)06-09ל(לפקס - 03-616-0006

 לאיטליז בב"ב דרוש 
קצב למשרה מלאה 

+ קופאית, א.לשעות 
גמישות, תנאים טובים 

למתאים 052-6391018 
_____________________________________________)6-9ש(052-3391017

 למזנון חלבי בב"ב דרוש 
עובד רציני לתקופה ארוכה 

_____________________________________________)06-09ל(לשעות הערב 054-8479820

 למשרד נדל"ן חרדי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

להקלדות, סריקות, ניהול יומן, 
ועוד, שעה שעתיים ביום, 40 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)06-06(_____________________________________________

 לעמותה רפואית וותיקה 
בירושלים מזכיר/ה לניהול 

המשרד, שעות נוחות, 7,500 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 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)06-06(_____________________________________________

 לארגון רפואי סמוך לבני 
ברק מזכיר/ה, משרת בוקר, 

א-ה 9:00-15:00, שכר 45 
ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)06-06(_____________________________________________

 נהג רשיון ב' הילוכים 
לחלוקה בשעות הבוקר 
מ- 6:00-15:00, עבודה 
קבועה! תנאים טובים! 

_____________________________________________)6-7ש(052-6364614

 דרוש עובד חרוץ ומנוסה 
לנקיון חדרי מדרגות

_____________________________________________)6-9ש(054-2421996

 דרוש נהג חלוקה 
עם רשיון ב' משנת 

2007 מאזור מודיעין לוד 
_____________________________________________)6-9ש(והסביבה 052-8708776

 לחנות רהיטים בב"ב 
דרוש/ה מנהל/ת מכירות 

+ שרות ברמה גבוהה 
קו"ח לפקס

_____________________________________________)6-9ש(077-555-8680

 למוסד תורני בב"ב 
דרוש/ה אחראי/ת דיגיטל 

לניהול אתר וורדפרס, כתיבת 
תוכן, קידום אתרים, פרסום 

ממומן, עריכת וידאו, רשתות 
החברתיות, ניהול ניוזלטר, 

עבודות משרד ומחשב. 
העבודה מהמוסד בלבד! קו"ח 

והמלצות למייל
a5797491@gmail.com

_____________________________________________)06-07(50 ש"ח לשעה 25 ש"ש

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)06-07ח(054-8421756

 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

 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

 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

באזור גוש דן דרוש נהג/ת

052-5828130

למשרה מלאה / חלקית
תנאים טובים למתאימים

אוטובוס / א.צ.ז

 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
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רגעים משחקים...

1

מבצעים שמאירים לכם את החג...

מבצעים שמאירים לכם את החג...

WWW.SPARK-TOYS.COM

פתח תקווה:

יכין סנטר דרך רבין 17 03-9191570
שעות פתיחה: א' -ה' 9:00-21:00 ו' וערבי חג 9:00-14:30

א.ת. סגולה רח' הרב פינטו )מול שופרסל דיל(, 03-9316475
שעות פתיחה: א'- ה' 9:00-21:00, ו' וערבי חג 9:00-14:30
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אשדוד:
הסניף החדש: רח' האורגים -7 מתחם אלרוב סנטר

)מאחורי פוזה צמוד להום סנטר( 08-6589121

סניף רובע הסיטי: רח' תש"ח 5 חנות מס' 7 טל: 08-8679986 
שעות פתיחה: א' -ה' 9:00-21:00 יום שישי וערבי חג 9:00-14:30

חנויות שומרות שבת

₪17990

₪14990

₪14990
₪9990

₪9990

₪9990

₪1990

₪7990

₪5990

₪9990

₪6990

מכשיר קשר לטווח 3 ק"מסוס נדנדה פרווה איכותי מנגן

משאית ענק

עגלת טיולון 
+ גגון וסלסלה

ספונת לילדים במגוון דוגמאות

משחק המגנטים המקורי

פלימוביל גן ילדים ענק

מטבח אורות וצלילים

מגוון מכוניות שלט משטרה

בית בובות 56 ס"מ

ערכת לגו נינג'ו

7990
₪

kfarpt@012.net.il

1
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מגוון פליימוביל רק ב 69.9 ₪ במקום 150 ₪

משחק קלפים חלומות/חתחתול

עגלת בובה משחק קאטן

מכונית שלטמשחק שם קוד

קורקנטבימבה ג׳וק

הסעה לתלמידיםמשאית מיחזורמנוף פליימובילמשאית פח אשפה פלימוביל

רובה חיצים
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יכין סנטר דרך רבין 17 פ"ת 
שעות פתיחה: 

א'-ה'  9:00-21:00
ו'  9:00-14:00  פתוח במוצ"ש 

טל: 03-9191570

קניון סירקין 
אלעזר פרידמן 9 קומה 1 

שעות פתיחה: 
א'-ה'  9:00-21:00

ו'  9:00-14:00  פתוח במוצ"ש 
טל: 03-7757199

רח' בן ציון גליס 57 סגולה פתח תקוה  
שעות פתיחה: א'-ה'  9:00-21:00

ו'  9:00-14:00  פתוח במוצ"ש 
 טל: 03-9316475

כתובתנו החדשה
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