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מעדני שקדים 
חדש מתנובה אלטרנטיב!

פרווה



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



מתאים 
לי 

לדעת לפרגן לעצמך. יופלהיופלה בכוס עם קש בטעמים מפנקיםיופלה
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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

התינוקת ננעלה ברכב וחולצה
יום רביעי שעבר התקבלה  בשעות הצהריים של 
תינוקת  אודות  'ידידים',  ארגון  במוקד  קריאה 
שננעלה בשגגה ברכב לעיני אמה ברחוב ר’ פנחס 
 ,444 מרחב  מנהל  חוקת,  גרשון  בעיר.  יאיר  בן 
הייעודי  הציוד  ובאמצעות  למקום  במהירות  הגיע 
שברשותו חילץ את התינוקת בריאה ושלמה, מבלי 

לגרום נזק לרכב.
לאחר החילוץ, שיחזר המתנדב הזריז: "התינוקת 
הקטנה ישנה רגועה בסלקל. פתחתי את הרכב תוך 
מספר שניות והוצאתי את התינוקת מהמושב לעגלה. 
האימא הודתה לי מאוד וכשביקשתי להצטלם היא 
דבר,  של  שבסופו  הסבירה  היא  שבשמחה.  אמרה 
עשתונות  איבדה  לא  היא  האלו  הפרסומים  בזכות 

וידעה מיד להתקשר אלינו”.

יער קולה: אופנוען התהפך ונפצע בינוני
הבוקר  בשעות 
שישי  יום  של 
כוחות  הוזעקו 
ההצלה ליער קולה 
לעיר,  הסמוך 
דיווח  בעקבות 
אופנוע  רוכב  על 
עם  שהתהפך 
צוותי  אופנועו. 
התקשו  ההצלה 
המקום  אל  להגיע 
הבוץ  בעקבות 
ובקשו  שם  שנערם 
מיחידת  סיוע 
ארגון  של  הג’יפים 
שמיד  'ידידים', 

נרתמו לעזרתם.
גרשי,  ורועי  כהן  מוטי  אלעד',  'הצלה  חובשי 
הענקנו  אזורית,  ויחל"צ  אמבולנס  "בסיוע  סיפרו: 
עם   48 כבן  אופנוע  לרוכב  ראשוני  רפואי  טיפול 
חבלות בראש ובגפיים כתוצאה מהתהפכות בשטח, 
והוא פונה לביה"ח בלינסון  כשמצבו מוגדר בינוני".

רחוב שמאי: הולך רגל נפצע בינוני
בשעות  קשה,  דרכים  תאונת  על  דיווח  בעקבות 
הבוקר של יום ראשון הוזעקו כוחות ההצלה לרחוב 
להולך  ראשוני  רפואי  טיפול  והעניקו  בעיר  שמאי 

רגל שנפגע מרכב ונחבל בראשו.
ב'איחוד  חובשים  שטרן,  ואבי  גרינברג  אלחנן 
הצלה', סיפרו: "בסיוע רופא מתנדב באיחוד הצלה, 
הרגל  להולך  התאונה  בזירת  ראשוני  סיוע  הענקנו 
שנחבל בראשו ובפלג גופו העליון. לאחר מכן הוא 
כשמצבו  החולים  לבית  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה 

מוגדר בינוני".

מאירים את הכיכרות
אחרי ששורת הכיכרות שנבנו בעיר יצרו עניין רב 
בערים נוספות, עכשיו מגיע השלב הבא בעיצובים. 
בכיכר הרחובות ברחוב רבי יוחנן בן זכאי פינת רחוב 
רבי טרפון, הותקנה תאורת לד כחלחלה שמוסיפה 
עם  ועוצבה  לכן  קודם  ששופצה  לכיכר  רב  נופך 
על  הכיכרות,  הארת  הליך  חדשים.  ועצים  צמחים 
ייראה בתקופה הקרובה בעוד כיכרות  פי העירייה, 

מרכזיות בעיר.
מנהל אגף שפ"ע איזק לוי מסביר, כי "הכיכרות 
הרבות בעיר, מעבר לחלק העיצובי שבהן, הן באות 
גם להוסיף בטיחות בדרכים. כך גם תוספת התאורה 
הנהגים  לבטיחות  מוסיפה  שלה,  ליופי  שמעבר 
לראות  וניתן  ככה  בולטת  הכיכר  ליליות,  בנסיעות 

אותה גם מרחוק ולהאט מוקדם".

shneor@kav-itonut.co.il :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום
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דיונים מסכמים במשך כשבע  אחרי מרתון 
שעות רצופות, בשבוע שעבר אישרה הוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים 
ופיתוח  לבינוי  התכנית  את  )הוותמ"ל(  לדיור 
העיר אלעד – והיא תפורסם במהלך השבועות 

הקרובים לאחר קבלת התוקף החוקי.
רוחבית, אותה הוביל ראש  מדובר בתכנית 
תוך  שנים,  מספר  מזה  פרוש  ישראל  העיר 
מאבק רצוף באינספור גורמים שניסו לעכב את 
התכניות, והיא כוללת שורת בשורות חשובה 
אלעד  של  לעתידה  העיר,  לתושבי  מאוד 

ולמצבה הכלכלי של העיר. 
כ-4,300  בניית  החשובות,  הבשורות  בין 
יחידות דיור בשלב הראשון ושיווקן במחירים 
במקביל  כן,  כמו  למשתכן(.  )מחיר  מוזלים 
ישווקו כ-1,200,000 מטרים לתעסוקה ומסחר 
בשטח משולש העסקים הסמוך לעיר. במהלך 
שהתכניות  כך  על  העיר  ראש  עמד  הדיונים 

ישמרו על היערות סביב בעיר, ואכן, אף אחד 
מהיערות לא ייפגע מהבניה.

שתופעל  חשמל  תחנת  הקמת  אושרו  עוד 
על גז, לאספקת חשמל כשר למהדרין לתושבי 
התחנה  טובים.  וימים  במהלך השבתות  העיר 
למסוף  מעבר  העיר,  במזרח-צפון  תוקם 
לתחנות  החיבורים  את  ותחליף  האוטובוסים 

הקטנות של ייצור החשמל על ידי גנרטורים.
בניה  למתחמי  שטחים  אושרו  בנוסף, 
כנסת,  ובתי  חינוך  מוסדות  של  ציבורית 
לשכון  שיבואו  קדושות  לישיבות  מגרשים 
הסוסים  חוות  הפעלת  אושרה  ואף  בעיר, 

בסמוך לגן החי העירוני.
בשורה משמעותית בפני עצמה, היא אישור 
על  מאוד  שיקל  באופן  לעיר,  העלמין  בית 
עם  להתמודד  נאלצות  היום  שעד  משפחות 
מחירים גבוהים מאוד בקבורה בערים שכנות.

יום הדיונים המסכם, כאמור, התארך למשך 
אנשי  פי  על  כאשר  רצופות,  שעות  כשבע 
המקצוע שהיו במקום, "ראש העיר נלחם כמו 

הצליח  ובסוף  והתנגדויות,  בעיות  מול  אריה, 
לראות ברכה בעמלו עם אישור התכנית". 

ראש העיר ישראל פרוש, סיכם בסיפוק את 
הבשורה ואמר: "הפעם אודה את ד'. זהו יום 
כל  מול  שנים  של  פעילות  העיר.  עבור  גדול 
למאבקים  אחת  לא  שנקלעה  הממשלה,  גופי 
מול גופים ירוקים ועוד, הגיעה היום לסיומה 
התוצאה  אבל  קלה,  הייתה  לא  הדרך  הטוב. 
מודים  אנחנו  הלאה.  להמשיך  סיפוק  נותנת 
מאוד  שחשובה  הזו,  הבשורה  על  להשי"ת 
לעתידה של העיר, ומתפללים שנמשיך לראות 
אותן  כל  של  לפועל  בהוצאה  בעמלנו  ברכה 

תכניות מרחיקות לכת".
הרב  לסגנו  להודות  ביקש  העיר  ראש 
כל  את  במקצועיות  שליווה  שטרן  אברהם 
אזאצי,  בנצי  העירוני  לפרויקטור  התהליכים, 
הממשלה,  משרדי  בין  התהליכים  קידום  על 
לצוות המקצועי בעירייה שפעל למען הצלחת 
לאורך  שתמכו  העיר  לתושבי  וכן  המשימה 

הדרך בתהליך החשוב.

בשורה: אושרו תכניות הבינוי והפיתוח של העיר

ועדת התנועה אישרה 
ביה"ס 'בנות מוריה' הועלה שורת תקני בטיחות 

השבוע לוועדה המחוזית

לאחר דיון בוותמ"ל אושרו בנייתן של כ-4,300 יחידות דיור בעיר בשלב הראשון, אשר ישווקו במחירים מוזלים במסגרת פרויקט 
'מחיר למשתכן' • במקביל, ישווקו כ-1,200,000 מטרים לתעסוקה ומסחר בשטח משולש העסקים הסמוך לעיר • יוקם בית 

עלמין, ותוקם תחנת גז לייצור חשמל כשר לשבתות

מאת: יוסי לוז

ועדת התנועה, בראשותו של חבר העירייה איסר שפירא, התכנסה 
בשבוע החולף כדי לאשר שורת תקנות בטיחות ברחבי העיר, זאת 

לאור פניות חברי הוועדה, הצוות המקצועי ותושבי העיר.
רבי  מכיכר  למכירה  רכבים  העמדת  אכיפת  אושרה  השאר  בין 
עקיבא עד כיכר נחלת יצחק, כשבעקבות כך אושר הצבת תמרור 
להעביר  ממליצה  הוועדה  כאשר  למכירה,  רכבים  העמדת  האוסר 
שגורם  הבטיחותי  הסיכון  בעקבות  זאת  בנושא,  עירוני  עזר  חוק 
הצבת הרכבים במקום זה, הן לנהגים והן בעצם הצבת רכבים ללא 

שימוש.
וכניסה  תנועה  האוסרים  תמרורים  הצבת  בוועדה:  אושר  עוד 
לעיר בשבתות וחגים, כך שמי שח"ו יעשה זאת יוכל לקבל דו"ח 
תכנונים  בעקבות  בנוסף,  בעיר.  השוהים  הנכרים  מהמפקחים 
להרחבת העיר, אושרה בקשה לתמרור המאפשר חנייה חלקית על 
האטה  פסי  של  הקמות  אושרו  כן,  כמו  רשב"ם.  ברחוב  המדרכה 
יהודה  ורבי  רש"י  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  ברחובות  חציה  ומעברי 
הנשיא, במקומות בהם עד היום היו חציות פיראטיות של הולכי 

רגל, באופן שסיכן את חייהם. 
והפיכת  החניות  להוספת  העבודות  במרץ  נמשכות  כך,  בתוך 
ישודרגו  העבודות  במסגרת  כאשר  סטרי,  לחד  גבירול  אבן  רחוב 
המדרכות, וכאמור, יתווספו עשרות חניות מוסדרות לאורך הרחוב 
על מנת להביא הקלה הן להורים המביאים ילדים למוסדות החינוך 

והן לתושבים הרבים הבאים לצבר בתי הכנסת הקיים ברחוב.

מאת: יוסי לוז

ומפקחות  מפקחים  כעשרים 
ביום  התכנסו  החינוך  ממשרד 
'בנות  שלישי לביקור בבית הספר 
בכירי  עם  ביחד  בעיר,  מוריה' 
התרשמו  במהלכו  העירייה, 
בית  של  הייחודיים  מהפרויקטים 
הספר, אשר עלה תחרות בתי ספר 

מקדמי זה"ב לוועדה המחוזית.
העיר  ראש  השתתפו  בסיור 
החינוך  מח'  מנהל  פרוש,  ישראל 
מרדכי בארי והגב' טובי אלמגור. 
היה  המלאכה  על  שניצח  מי 
האמון  שגב,  יונתן  המפקח 
בטיחות  על  החינוך  במשרד 
בדרכים, נגישות ואורח חיים בריא 
המפקח  נכח  כן  כמו  זה"ב.  באגף 
מלכיאל  התכנית,  את  המתכלל 

אברהם.
בבית  שהוצגו  הפרויקטים  בין 
פרויקט  את  היה  המצטיין,  הספר 
המכיל  החסד  פרויקט  חונכות, 
ההכלה,  פרויקט  רבים,  ענפים 
וגולת  הייחודית,  הבריאות  תכנית 
האחרונה:  השנה  של  הכותרת 
הלמידה החווייתית והאינטנסיבית 
בדרכים,  הזהירות  נושא  של 
פטירתה  מאז  רבה  תנופה  שקיבל 

המצערת של תלמידת בית הספר, 
מוריה סרוסי ע"ה, שנהרגה בערב 

חג הפסח האחרון. 
הטרגי  מהמקרה  כתוצאה 
במשרד  בי"ס  מנחת  הובילה 
החינוך, הגברת אורלי רם, את בית 
ספר  בתי  תחרות  לקראת  הספר 
המחוזית,  לוועדה  זה"ב  מקדמי 
בתקווה גדולה שבית הספר יעלה 

לשלב הוועדה הארצית. 
הדס  הגב'  הספר,  בית  מנהלת 
הודיה  הגב'  עם  ביחד  קורח, 
משתתפי  את  העבירו  שמואלי, 
בבית  השונות  בתחנות  הסיור 
בבריאות  העוסקות  הספר 
כשהתלמידות  בדרכים,  ובזהירות 
התחנות  את  מתפעלות  הבוגרות 

בכישרון ובמיומנות רבה.
התפתחות  של  סקירה  לאחר 
ראש  בעיר,  'מוריה'  מוסדות 
בארי  מרדכי  החינוך  מחלקת 
שיבח את בית הספר על הפעילות 
פרוש  ישראל  העיר  וראש  הענפה 
בעבודתם  המפקחים  את  חיזק 
הרב  פסגה  מרכז  מנהל  המסורה. 
נתן קאפ, הבטיח להמשיך ולסייע 
וכלל  יכולתו,  בכל  הספר  לבית 
המשתתפים הביעו את התפעלותם 
והבנות  הצוות,  מאיכות  הגדולה 

אותן הם פגשו במהלך הסיור.

בתחרות בתי ספר מקדמי זה"ב

ועדת התנועה - השיפוצים באבן גבירול



ב״ה

 הוא לא
התחפש

תרמו למתנות לאביונים ופדיון שבויים

₪ 35,000₪ 36,000₪ 30,000
ליווי משפטיתמיכה רגשיתהוצאות מזון

₪ 43,200₪ 21,000₪ 18,000
מדריכי התאקלמותאבטחה וביטחוןשכירת דירת מסתור

 גיבורי יד לאחים, עושים הכל כדי להציל אותו, את אימו ואת אחיו.
אבל החילוץ הוא רק ההתחלה!

יד לאחים מוביל את המאבק המשפטי היקר על גורל הילדים, דירות מסתור, 
טיפול פסיכולוגי, ליווי עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, כלכלה למחיית הניצולים ועוד. 

תלמידי חכמים 
 
יעתירו עבורכם 
 

בשעה 18:00)י"ב באדר(מסירת שמות עד יום ראשון שמשון מאוסטרופולי הי"דעל ציון המקובל האלוקי רבי ביום תענית אסתר

גדולי הרבנים קבעו ״יד לאחים מקיימים מצוות פדיון שבויים״ "אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב״ם(

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • יד לאחים: ת.ד. 551 ב”ב. ח-ן בנק הדואר 44-22-440 • ח-ן בנק דיסקונט )11( סניף 139 ח-ן 579955

1-800-620-640
יד לאחים- לא מוותרים על אף יהודי

www.yadlachim.co.il :מסירת שמות ותרומות גם באתר יד לאחים



ט' אדר תש"פ 125/3/20 באלעד8

צאו והתפרנסו זה מזה: 
היערכות למבצע ערב פסח

מאת: יוסי לוז

בחודשים  שיתקיים  חירום  תרגיל  לקראת 
באגף  העורף,  פיקוד  ידי  על  הקרובים 
לתרגיל  נערכים  אלעד  עיריית  של  הביטחון 
יתקיים  התרגיל  בעירייה.  החירום  במכלולי 
אגפים  מנהלי  עשרות  ויכלול  יומיים  במשך 
ומחלקות ועובדי עירייה, חלקו בתחום העיר 
פיקוד  וחלקו במתחם סימולציה חדשני של 

העורף.
השבוע  התקיימה  ההיערכות  במסגרת 
מנהלי  בהשתתפות  מל"ח  ועדת  ישיבת 
נציגי פיקוד העורף  המכלולים ובהשתתפות 
האימון  ואת  ההיערכות  את  שמלווים 
הרשותי, זאת במסגרת תכנית התרגילים הרב 

שנתית של פיקוד העורף.
הבטחון  מחלקת  מנהל  פתח  הישיבה  את 
העירייה  היערכות  על  שעדכן  על,  אל  אבי 
ההיערכות  במסגרת  כאשר  הארצי  לתרגיל 
תוך  הבטחון,  לרכזי  עיון  יום  גם  יתקיים 
שימת דגש על מוכנות מוסדות החינוך בעיר 

למצבי חירום.
מנהל המחלקה פירט על התרגיל המתוכנן 
והמנהלים  העובדים  יתרגלו  במסגרתו 

המרכזי  בשולחן  דיון  ניתוחו,  אירוע,  קבלת 
המסקנות,  לאור  מעשי  וטיפול  והמכלולים 
מכלולי  של  האופרטיביות  הפעולות  כולל 

לוגיסטיקה ורווחה.
כי  אמר,  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
האחרון  התרגיל  אחרי  דשמיא  "בסייעתא 
חושב  ואני  ממצאים  קיבלתי  רגוע,  אני 
במצבת  גאה  להיות  יכולה  אלעד  שעיריית 
העובדים ובמקצועיותם. כמובן שצריך תמיד 
טובה  מוכנות  רואים  אנחנו  אבל  להשתפר, 
המקצועיים  הגורמים  ידי  על  גם  שמוערכת 

ואנחנו מקווים להמשיך כך".
העיר  ראש  אף  התייחס  דבריו  במהלך 
המתבקשת  הזהירות  ואת  הקורונה,  לנגיף 
יאלצו  ח"ו  אם  העירונית  המוכנות  לצד 
הם  כי  דיווחו  המכלולים  מנהלי  להתמודד. 
את  הבריאות,  משרד  הנחיות  פי  על  עדכנו, 
הגופים הנדרשים בעירייה ובמקביל עומדים 
בקשר עם הגורמים האחראיים לכך במשרד 
הבריאות, כדי לשמוע הנחיות מעודכנות כל 

העת.
נציגי  העבירו  הדיון,  של  בסיכומו 
דרכי  להסברת  הרצאה  באוכלוסייה,  טיפול 
ההתמגנות למקרים של רעידת אדמה ונפילת 

טילים.

מאת: יוסי לוז

לקראת חג הפסח הקרב, החלה ההיערכות 
מזה',  זה  והתפרנסו  'צאו  פסח  ערב  למבצע 
לתושבי  הטבות  העירייה  מארגנת  במסגרתו 
בעיר,  הפועלים  עסקים  בעשרות  העיר 

לקראת חג הפסח המתקרב.
לפניות  הלשכה  ידי  על  שמובל  המבצע, 
הציבור שעל ידי לשכת ראש העיר, בא מתוך 
אך  אחד,  מצד  לתושבים  הן  לסייע  מטרה 
תחת  בעיר,  העסקים  לבעלי  מכך  פחות  לא 

הכותרת 'צאו והתפרנסו זה מזה'.
בכך שאותם  העיר  לתושבי  העזרה  מלבד 
עסקים בעירמעניקים שורת הנחות והטבות, 
ישנו במבצע זה מטרה נוספת, לעודד רכישה 
צרכנית של תושבים בעסקים הפועלים בעיר, 
והתעסוקה  המסחר  מערך  את  לחזק  ובכך 

באלעד.
כי  אמר,  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
"הפעילות הזו מצטרפת לפעילויות שאנחנו 
מקיימים כל השנה למען התושבים, ומטרתה 
לסייע למשפחות העיר להכניס את חג הפסח 

לבתיהן בצורה זולה ונוחה".

לקראת תרגיל רחב 
היקף: אגפים ומחלקות 

בעירייה נערכים

נערכים לתרגיל חירום

1-599-550-560cs@mthermon.co.ilwww.skihermon.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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היום שאחרי

מוצאי 
בחירות
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תל-ב אקספו  במתחם   2 יתן 
הוקדם  פורים  חג.  לבש  אביב 
נשמעו  השמחה  וצהלות  בשבוע 
לאלפי  להם,  היה  למרחקים. 
סיבה  במחול,  שפרצו  הפעילים 
אמיתית לשמוח ולרקוד במוצאי 

הבחירות.
מרגע היוודע תוצאות המדגמים נהרו למתחם 
אחרים  דומעים,  חלקם  נרגשים,  אדם  בני  אלפי 
מפזזים ובלב כולם אושר מופגן ולא פחות מכך 

– אנחת רווחה.
כך  חפו,  המרקע  על  העיתונאים  שפני  ככל 
גברו שאגות השמחה בהיכל הליכודניקי. ברגע 
חיוך  ביגון, פשט  הטלוויזיה התעטפו  שאולפני 

רחב יותר על פניהם של החוגגים באסקפו. 
ממיטב  חסידית  מוזיקה  נשמעת  ברקע 
מגוון.  הפלייליסט  היהודית.  השמחה  להיטי 
ועד  מלכה  אביהו  של  ירושלים'  מ'שבחי  החל 
ל'אנחנו מאמינים בני מאמינים'. 'משנכנס אדר' 
ו'ביבי מלך ישראל' משמשים בערבוביה. הברק 

בעיניים והגרונות ניחרים.
מעגל  סגירת  החוגגים  עבור  היתה  זו 
גוש  של  הכביר  ההישג  מבחינתם  היסטורית. 
ואולי  החמורים  האישום  כתבי  למרות  הימין, 
בגללם, הוא תשובה מוחצת לניסיון להשתיק את 

קולם מהמרחב הציבורי. 
של  ניחוחות  מחשמלת.  היתה  האווירה 
מהפכה אפפו את המתחם, גם אם המנצח הגדול 
הוא מי שמנהיג את המדינה זה למעלה מעשור. 
המצביעים שמילאו את המקום חשו כי הצליחו 
להנחית מכה קשה על ההגמוניה הרודפת אותם 

ומצרה את צעדיהם.
על  ונישא  הענק  באולם  שהופיע  הראשון 
כתפי ההמונים, היה שר המשפטים אמיר אוחנה 
מאז  הליכוד  של  מעורער  הבלתי  לכוכב  שהפך 
מונה לתפקידו. אחרי נתניהו ואולי לפניו, אוחנה 

כובש את לב הנוכחים. 
ההתלהבות  אדירה.  היתה  אליו  ההערצה 
סביבו גילמה במידה רבה את הכמיהה של העם 
למנהיגות שיודעת לשלוט ולא להתרפס בפני מי 

שמבקשים לקחת את השלטון בדרכים אפלות.
מי שחש את השטח והיה קשוב לרחשי הלב 
החד  מהתוצאות  הופתע  לא  בישראל,  העם  של 
ברור  בקול  דברו  את  אמר  העם  משמעיות. 

והעביר מסרים שאינם משתמעים לשתי פנים.
בראש ובראשונה משקפים תוצאות הבחירות 
הבעת אי אמון מוחלטת מקרב רובו המכריע של 
עם ישראל באושיות "מערכת אכיפת החוק", זו 
שמתנהלת כבר תקופה ארוכה מתוך שכרון כוח 

ויהירות חסרת גבולות.
את  שמאפיינת  השערורייתית  ההתנהגות 

רבים  בתחומים  והמשטרה  הפרקליטות  אנשי 
לידי ביטוי מובהק ביחס שלהם לפרשיות  ובאו 
נתניהו, עוררו את הרוב בעם ישראל אשר איבד 
לרפורמה  ומשווע  האימון  שאריות  את  בהם 

עמוקה במערכות הללו.
בכירי  ניצן,  שי  לשעבר  המדינה  פרקליט 
דברם  שעושה  מנדלבליט  והיועמ"ש  המשטרה 
בידיהם  כלפיהם.  המיאוס  את  ביושר  הרוויחו 
כי  שקבע  הבוחר  הכרעת  את  עצמם  על  הביאו 
בכשירותם  רב  ספק  ומטיל  לו  מאמין  אינו  הוא 

ובניקיון כפיהם.
אנשי אכיפת החוק מתחו את החבל בהגזמה, 
לאחרוני  אפילו  ברירה  הותיר  שלא  באופן 
מכל  יותר  בלט  וזה  עליהם.  שסמכו  האזרחים 
בעוון  התקדימי  והאישום  נתניהו  בחקירות 
"סיקור אוהד" כלפי מנהיג מחנה הימין-חרדים. 
חקירה  בתרגילי  השימוש  למשל,  כך 
בכירת  של  התמוהה  הנסיעה  מפוקפקים, 
שנעשה  השימוע  בעת  לאפריקה  הפרקליטות 
בשעה  אישום  כתב  להגיש  החיפזון  לרה"מ, 
אדמת  על  היסטורית  בשליחות  שוהה  שנתניהו 
מחדר  פוסקות  הבלתי  ההדלפות  וושינגטון, 

החקירות והתדרוכים המגמתיים לעיתונאים.
לא צריך להצביע מחל בכדי לזהות את מסע 
להעריץ  בלי  גם  נתניהו.  כלפי  שמופנה  הציד 
אותו, לא ניתן להתעלם מהמניע המשיחי שקיים 
בקרב חוגי השמאל לעשות הכל על מנת להורידו 

לא  כבר  זה  בקלפי  כי  שהפנימו  לאחר  מכסאו, 
יקרה.

זו תהיה קונספירציה לקבוע כי נרקמה קנוניה 
בחשאי שנועדה להפיל את נתניהו מהשלטון, אך 
מובהק  אינטרס  ישנו  כי  בצהריים  כשמש  ברור 
ומערכת  בישראל  התקשורת  בגופי  שפשט 
מקלות  לו  לתקוע  השונים  גווניה  על  המשפט 
מהזירה  לסילוקו  בדרך  כשר  והכל  בגלגלים 

הציבורית.
בהקשר הזה הציבור בא חשבון עם הפקידים 
והעיתונאים אשר קשרו לעצמם כתרים לא להם 
עצמי  ובטחון  התנשאות  של  מכוער  ובשילוב 
את  ינהל  מי  עבורם  להחליט  ביקשו  מופרז 

המדינה. 
האזרח  מחיר.  יש  שלשחצנות  הוכח  שוב 
הפשוט לא ממהר לסלוח למי שמשדר עליונות 
כלפיו ומשוכנע בכך שרק דעתו היא שרלוונטית 

ועל פיו יישק דבר.
נתניהו אמנם היה לסמל, בהיותו ראש מחנה 
גלגלי  תחת  שנדרס  העם  את  מייצג  הוא  הימין 
'בוט',  כמוהם  שלא  במי  רואות  אשר  האליטות 
צ'חצ'ח ובבון. אבל בסוף, יש כאן קריאת כיוון 
לעצמו  שסיגל  מי  לכל  אזהרה  ותמרור  לעתיד 

דפוס התנהגות מסוג זה.
לגזענות  ברורה  אמירה  גם  פה  היתה  וכן, 
שמשדר  המחנה  ונספחיו.  השמאל  מחנה  של 
פלורליזם מדומה, פתיחות כביכול וקבלת האחר 

אנשי אכיפת החוק 
מתחו את החבל 

בהגזמה, באופן שלא 
הותיר ברירה אפילו 
לאחרוני האזרחים 

שסמכו עליהם. וזה 
בלט יותר מכל בחקירות 

נתניהו והאישום 
התקדימי בעוון "סיקור 

אוהד" כלפי מנהיג 
מחנה הימין-חרדים. 

ההתנהגות 
השערורייתית עוררה 
את הרוב בעם ישראל 

אשר איבד בהם את 
שאריות האימון ומשווע 

לרפורמה עמוקה 
במערכות הללו

"

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

ניצחנו המנצחים

מוצאי בחירות
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הוא שמתקשה להכיל דעה מנוגדת לשלו. משכך, 
מי שאיננו נמנה על עדתו, עונה להגדרות נבזיות 

של מנשקי קמעות ומתופפי דרבוקות. 

מכה לתקשורת

לאי  הסימנים  עם  חיכו  לא  המפסיד  במחנה 
עצמנו,  את  נשלה  בל  הבוחר.  הכרעת  קבלת 
תוצאות  ביבי'  לא  'רק  אנשי  של  בעיניהם 
עדות  משמעות.  חסרות  הללו  הבחירות 
בעיתוני  כבר  קיבלנו  לנו  שצפויים  לתהליכים 

הבוקר שלמחרת הבחירות.
בבחירות  להצליח  שירצה  מי  כל  "מעכשיו 
שמוצא  מה  על  ההליכה  נתניהו.  כמו  ינהג 
הלאומי  לאינטרס  קשר  בלי  הבייס,  בעיני  חן 
גם  הממשלה  את  תלווה  הלאומית,  ולאחריות 
במורשת  עמוק,  בסיסי,  משהו  הבחירות.  לאחר 
הדמוקרטית שלנו אבד לנו", מירר אחד הפרשנים 

שאינו מחבב את נתניהו.
זו בדיוק הסיבה לכך שבניגוד לרצונך,  ובכן, 
האזרח  בעיני  אחרת.  הבוחר  חשב  יקר,  פרשן 
שהצביע למחנה הימין, לא אתה זה שתקבע מהו 
"האינטרס הלאומי". הדמוקרטיה, מסתבר, אינה 
נחלת השמאל שגם את הנכס היקר הזה איבדה 
באובססיה המוזרה כלפי נתניהו. וכפי שאמר מי 

שאמר, "הפסקנו לקבל מכבודו הוראות".
בתנועה לאיכות השלטון, ארגון שמזוהה עם 
השמאל, לא הצליחו להסתיר את הזלזול הבוטה 
שלהם באינטליגנציה של אזרחי ישראל והגישו 
עם שחר עתירה לבג"ץ, כאשר הם טוענים כי אין 
"קופת  בשל  ממשלה  להרכיב  לנתניהו  לאפשר 
חמורים  אישום  כתבי  שלושה  בדמות  שרצים 

שיש כנגדו".

הבחירות  "תוצאות  כי  נכתב  אחר  בטור 
אין  הישראלי  מהציבור  לחצי  שלפחות  הוכיחו 
אדם  יעמוד  הממשלה  שבראשות  בעיה  שום 
מהחמורים  אישום,  כתבי  בשלושה  שמואשם 
תזה  בפניכם  להציע  הרשו  החוקים".  בספר 
שונה: לפחות לחצי מהציבור הישראלי יש בעיה 
אינו  הוא  כי  רק  ממשלה  לראש  תיקים  שיתפרו 

לרוחם של גורמים שונים.
בשמאל,  מהאבל  עוד  ליהנות  ביקשתם  אם 
בו  'הארץ'  עיתון  של  המערכת  את מאמר  קראו 
תבוסה  הוא  נתניהו  הנאשם  "ניצחון  כי  נכתב 
לשלטון החוק ולכל אזרח ישראלי שרוצה לחיות 
יום שחור לכל מי  זהו  במדינת חוק דמוקרטית. 
שביקש לשים מאחור את סיוט שנות שלטונו של 

נתניהו, שהתאפיינו בהסתה, בפילוג ובגזענות".
לי  יש  היקרים,  'הארץ'  אנשי  לכם,  גם  אז 

ושלא  אתכם  ינחם  המקום  כל,  קודם  חדשות. 
תדעו עוד צער. מעבר לכך, אולי זה בדיוק הזמן 
ולהסתכל  שלכם  העמוקה  מהשינה  להתעורר 

מזווית אחרת על התמונה המורכבת הזו.
את  תכתיבו  שאתם  מהאשליה  להתפכח  נסו 
פילוג  הסתה  מהי  ותגדירו  ישראל  של  דרכה 
וגזענות, בעוד החמאה מרוחה על הפנים שלכם. 
שלושת ההאשמות אותן מניתם, אלה היא בדיוק 
הרעה החולה שגורמת לעם ישראל לסלוד מכם.

ניצחון התורה

הקדושה  התורה  רושמת  הללו,  בבחירות 
ונושאי דגלה ניצחון מפואר על כל הקמים עליה. 

אלו שנשאו ראש והחציפו פניהם מול עקרונות 
מהלומה  וספגו  צורבת  מפלה  נחלו  היהדות 

מהדהדת.
החרדי  הציבור  כלפי  שהשתוללה  ההסתה 
גרמניה  סטייל  האנטישמיות  מול  והחווירה 
העם  לגיטימיות.  של  בדל  כל  איבדה  הנאצית, 
של  רעיון  הסף  על  דחה  ישראל  בארץ  היהודי 

החרמת מגזר שלם רק בשל אמונתו.
יהדות  זיק  כל  כלפי  ליברמן  של  השנאה 
למרבה  בישראל.  מבוקש  לא  כמוצר  התגלתה 
המזל, אין לקוחות לשיסוי עם ישראל איש באחיו 

והטלת חרם על ציבור שומרי התורה והמצוות.
התורה  שכבוד  השם  לדבר  שחרד  יהודי  כל 
יקר לליבו, יכול למתוח חיוך רחב על פניו לאור 
התוצאות שמבהירות באופן חד משמעי כי הקול 
שתקום  הבאה  בממשלה  מכריע  יהיה  החרדי 

בעזרת השם.
לקמפיין  לא  אמר  ישראל  עם  ועוד,  זאת 
"ההדתה" השקרי. המצביעים, ברובם המכריע, 
התנערו מהקולות המסוכנים של ליברמן ולפיד 
והביעו הזדהות עם ממשיכי המורשת היהודית.

ישראל  אזרחי  קידשו  למנינם,   2020 בשנת 
שם שמים ובחרו בחיים. הבחילה מפני סממנים 
אביב  בתל  שונים  באזורים  שמצויה  יהודיים 
וקונה שביתה במפלגות ממחנה השמאל, הפכה 

לחסרת משמעות.
רון חולדאי ומי שחשבו ללכת בדרכו, ייאלצו 
לחשב מסלול מחדש ביחס שלהם כלפי מנהגי 
ישראל והתורה הקדושה. המחנה שמייקר הנחת 
תפילין ושמירת שבת בפרהסיא הציבורית ניצח 

וראוי שדעתו תילקח בחשבון ביתר רצינות.
רשמו  ירושלים'  'שבחי  משוררי  תרצו,  אם 
נוק-אאוט על מי שהשתייכותם לעם היהודי היא 

רק בעדיפות שניה אם בכלל. וזה כל הסיפור.

מחנה הימין התגייס למען הסמל לעריצות האליטות בישראל. נתניהו בחגיגת הניצחון

צילום: יעקב כהן
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אחרי הגשת שלושה כתבי אישום, כשהוא נאבק בתקשורת מגויסת, 
מתמודד מול אתגר אחוז ההצבעה המתפתח במגזר הערבי ומשתמש 
בכל טריק אפשרי - הוכיח שוב רוה"מ כי הוא הקמפיינר הטוב בישראל, 

בפער גדול מעל כל השאר.
מה לא נאמר על כישורי ההישרדות של בנימין נתניהו? מה לא נכתב 
על חוסר ההתאמה של גנץ, שעם קצת פחות עקשנות והכנעה ללפיד, 
יכול היה להיכנס בשבוע הבא מעדנות לבלפור ולחסוך סיבוב בחירות 

מיותר, בו ספג נוקאאוט וירד לקרשים.
ימים של מתח )מלאכותי בעיקר( עד לסיום  לנו כמה  נותרו  אמנם, 
עבודתה של ועדת הבחירות, שכפי הנראה כעת תעניק לגוש הימין את 

המנדט ה60, ובסיכוי לא רע בכלל - גם את ה61.
בינתיים, כדאי לסכם בקצרה את המפסידים והמנצחים הגדולים של 

בחירות 2020 מועד א'.

משתה ושמחה

המנצח הראשון לצד נתניהו - תרתי משמע - הוא השר דרעי, בלתי 
חסימה  אחוז  איומי  שספגה  תנועה  יו"ר  כיצד  להבין  כמעט  נתפס 
בחירות  מערכות  שלוש  כבר  מטפסת   - וחצי  כשנה  לפני  מהסוקרים 

בהתמדה, בכל פעם במנדט ובעשרות אלפי קולות נוספים.
דרעי הפך את ש"ס בחזרה למוצר המלהיב שהייתה בעבר, בתוספת 
שדרוגים ועזרים וללא חסותו הצמודה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. הוא 
היחיד שהצליח להיות מוזמן אל המשתה אשר עשה המלך, וגם לשתות 

מנדטים לנתניהו בכבודו ובעצמו, ועיני בנט רואות וכלות.
בזירה  מוכשרים  היותר  הנציגים  אחד  בוסו,  אוריאל  לעתיד  ח"כ 
ולבקש  החליפות  את  לתפור  כבר  יכול  ש"ס,  מטעם  המוניציפאלית 
טיפים לטקס ההשבעה מקודמו ברשימה, ח"כ משה אבוטבול, שאף 
עוד  תקווה  פתח  בהצלחה!  הפרלמנטרית.  דרכו  בראשית  עודנו  הוא 

תתגעגע.
המנצח השני הוא יצחק פינדרוס. כן כן, אותו פינדרוס ששוב ייאלץ 
הנגועים  הפתקים  גבי  מעל  האחרונה  הקורונה  בדיקת  עד  להמתין 
עתיר  במסלול  או  הראשי  מהשער  לכנסת  לשוב  יזכה  אם  לדעת  כדי 

המכשולים של החוק הנורבגי.
התורה,  דגל  בתולדות  הגדולים  המהפכים  אחד  על  חתום  פינדרוס 
כאשר בגיבוי ובהוראת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הצליח לפרוץ 
את החומות האלקטורליות של המגזר החרדי, להבקיע לו דרך לרבבות 
יהודים שומרי תורה ומצוות באגף הדתי לאומי שרואים בו נציגם לכל 

דבר ועניין.
מוקדם עדיין לנתח במדויק, אך עובדה היא שבכל מקום, בכל מאחז 
או גבעה ברחבי יהודה ושומרון ולא רק, במקביל להתרסקות המפוארת 

של עוצמה יהודית, נצפתה צמיחה חריגה ונאה של יהדות התורה.
למטה  גם  מגיע  רב  וקרדיט  רבים,  אבות  שלהצלחה  מאליו  מובן 
שרבים  באזור  שכוח-אל  מקרוואן  שנוהל  התורה,  ביהדות  הייעודי 

מבוחרי יהדות התורה האותנטיים לא יזהו על המפה.
את  שספג  זה  הוא  פינדרוס,  של  שמו  על  רשום  ההישג  עיקר  אבל 
הריקושטים הפנימיים בצמרת התנועה בתחילת הדרך, הוא זה שעשה 
לילות כימים בנסיעות בכבישים שגם מומחי תוכנית המאה לא יודעים 

על קיומם, והוא זה שהביא את הקולות.
וכמה  בכמה  אחרון  לסיור  אליו  נלוויתי  הבחירות,  יום  במהלך 
אם  שהתעניין  הדורה  ברסלב  כיפת  עטור  צעיר  פגשתי  יישובים. 
עבור  ולהצביע  מקרה  בכל  ייכנס  שפינדרוס  הנורבגי  על  לסמוך  ניתן 
בכנסת  מקום  פינוי  )שכן  הנס  על  לסמוך  שאסור  או  יהודית'  'עוצמה 

מרצון על ידי ח"כ חרדי הוא לכל הפחות מויפת שראוי להשתבח בו(, 
בשבילו  רק  ג'  הצביעו  כי  ומצהירים  ניגשים  ושבים  בעוברים  צפיתי 
ולמענו, שמעתי ילדים מספרים כי הם לומדים בבית ספר שהוא סייע 
הוא  ש"פינדרוס  מצהירים  בעיניים  אש  עם  בפעילים  ונוכחתי  להקים 

הסמוטריץ' האמיתי".
סודו  איש  ובעיקר  פרוש,  מאיר  החינוך,  שר  סגן  הוא  נוסף  מנצח 
מחסידות חב"ד, שניאור רוזן, שחרש בשבועות האחרונים את השטח, 
כולל  התורה,  ביהדות  בפומבי  לתמוך  מהחסידות  רבים  רבנים  שכנע 
לראשונה  זאת  שעשו   - בחסידות  המשיחי  הזרם  על  הנמנים  כאלה 
בריכוזי  המפלגה  עבור  בהצבעה  הניכר  הגידול   - והתוצאה  בחייהם. 

החסידות, מדבר בעד עצמו.
הללו.  הבחירות  של  הגדול  המנצח  הוא  החרדי  הציבור  וכמובן, 
האויב המיידי, איווט ליברמן, הוכה שוק על ירך, כהמן בשעתו - הוא 

גרר את הסוס כל הדרך לבחירות - בהן הוכה שוק על ירך. 
הייצוג החרדי גדל, מספר הקולות תפח, רבבות יהודים שאינם נמנים 
על המגזר החרדי בחיי היומיום בחרו לשים סוף להסתה ולהודיע קבל 

עם ועדה שיש להם חלק ונחלה באלוקי ישראל. 

אבל וחפוי ראש

המשפט  מערכת  ובראשונה  בראש  המפסידים,  לגזרת  נפנה  עתה 
מיליון  ורבע  כשניים  חפץ.  אין  ככלי  השליכה  שהבוחר  הישראלית, 
בוחרים ישראלים הלכו לקלפי כדי להטיח בפרצופה של המערכת שהם 
כתבי  על  בעיניהם  עדיפה  רוה"מ  של  שמילתו  בה,  האמון  את  איבדו 

אישום תקדימיים ותפורים למידותיו.
ותעמולתה  התקשורת  הפרקליטות,  המשטרה,  גם  נלוות  אליה 
היומיומית בשנים האחרונות וכל הנלווים אליהם. בכירי הליכוד אמנם 
"אך  מנדלבליט,  היועמ"ש  את  לפטר  כוונה  כל  שאין  להבהיר  מיהרו 
שהשלב  נדמה  ובכלל,  שאלות",  כמה  על  לענות  יידרש  בהחלט  הוא 
היה  תומכיו,  אלפי  בפני  הניצחון  בנאום  נתניהו  עבור  ביותר  המהנה 

זעקות הקהל "מנדלבליט הביתה".
ויש גם את גנץ ושותפיו לקוקפיט. בדרך הקשה הם למדו שסיסמא 
שקם  ביותר  הטוב  רוה"מ  את  להדיח  מספיקה  לא  מתוכן  ריקה 
סדור,  למצע  אידיאולוגי  תחליף  אינו  דעות  שהעדר  ישראל.  למדינת 
שסופרמרקט מהלך של קלישאות משובשות לא באמת יכול לנצח את 
אחד מגדולי הנואמים שקמו כאן ושמפלגת 'כל בו' לא תוכל להרכיב 

ממשלה שתכיל את ליברמן מזה ובל"ד מזה.
שנועד  מיוחד  תא  קוקפיט מתארת  המילה  במקור,  כי  לדעת,  כדאי 

עבור קרבות תרנגולים. בקרוב מאוד.
פרץ  עמיר  את  בה  למצוא  תוכלו  ארוכה.  עוד  המפסידים  ורשימת 
ומפלגת העבודה, שפיתחה תסמינים של בולען. בבחירות לכנסת ה21 
קיבלה המפלגה 6 מנדטים. בבחירות לכנסת ה22 נבלעה לקרבה אורלי 
קרבנה",  אל  באו  כי  נודע  "לא  פרעה,  בחלום  וכמו  גשר  וסיעת  לוי 
בבחירות לכנסת ה-23 נבלעה גם מר"צ הותיקה ואף היא נעלמה כלא 

הייתה, בהוסיפה מנדט בודד למזכרת.
שבתחילת  גביר,  בן  איתמר  עו"ד  את  ברשימה  למצוא  גם  תוכלו 
השבוע עוד היה "שוויו" הפוליטי 84 אלף קול טבין ותקילין, וכעת הוא 
הכי  בלאו  הרווחת שרובם  כשההנחה  מזה,  ברבע  בקושי  לנפנף  יכול 
לא יתמכו בשום מפלגה אחרת ולפיכך הוא ייאלץ להמשיך ולהתפרנס 
החוק  רשויות  עם  להתמודד  הנדרשים  ישיבה  לבחורי  משפטי  מסיוע 

והשמד.
ששילם  הישראלי,  המשק  את  גם  המפסידים  ברשימת  תמצאו 

ונהפוך הוא

אבי גרינצייג / על סדר היום

ורשימת המפסידים 
עוד ארוכה. תוכלו 

למצוא בה את עמיר 
פרץ ומפלגת העבודה, 
שפיתחה תסמינים של 
בולען. בבחירות לכנסת 
ה21 קיבלה המפלגה 6 

מנדטים. בבחירות לכנסת 
ה22 נבלעה לקרבה 

אורלי לוי וסיעת גשר 
וכמו בחלום פרעה, "לא 

נודע כי באו אל קרבנה", 
בבחירות לכנסת ה-23 

נבלעה גם מר"צ הותיקה 
ואף היא נעלמה כלא 

הייתה, בהוסיפה מנדט 
בודד למזכרת

המנצחים 
והמפסידים

מוצאי 
בחירות
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מיליארדים באופן ישיר ועוד כמה באופן עקיף בשיתוק ממושך 
של המשק רק בשביל לספק את גחמותיהם של נציגי מחנה 'רק 

לא ביבי'.
לבלימת  האחרונה  שתקוותם  הפלסטינים  את  גם  בה  תמצאו 
לים,  מעבר  המסתמן  הכיוון  עם  ויחד  נגוזה,  המאה  תוכנית 
ידי פרזידנט טראמפ  ליצן שיובס בקלות על  למועמד דמוקרטי 
בלהות  תקופת  להם  מצפה  לנשיאות,  שנייה  קדנציה  בואכה 

מדינית.
שנכנס  ליברמן,  איווט  מיודענו  בכלל,  חביב  ולא  והאחרון 
לקיפאון פוליטי עמוק. שתי ברירות עומדות בפניו, וקשה שלא 
לתהות איזו מהן משפילה יותר בעיניו. באפשרות הראשונה הוא 
ממשיך להוביל את דגל המאבק הדמיוני שנשא בשנה האחרונה 

מספסלי האופוזיציה, שם יתאדה לאטו ועיניו רואות וכלות.

חלק  שיערכו  נדרים'  ב'התרת  הכרוכה  השנייה,  באפשרות 
מסלול  לאיווט  יוצע  הליכוד(  בצמרת  )וגם  החרדים  מהנציגים 
כגלגל  ימין-חרדים,  בממשלת  להשתלב  יוכל  שבסופו  ייסורים 
חמישי עם הישגים זניחים, רחוקים שנות אור ממה שיכל לקבל 

לו השכיל לעשות זאת לפני שנה, בראשית הדרך.

השורה התחתונה

המיותרת  הבחירות  ממערכת  חשובות  מסקנות  כמה  ולסיום, 
תחילתו  לסמן  עשויה  ואשר  כאן,  שנערכה  ביותר  והחשובה 
של עידן חדש ביחסי הדמוקרטיה הישראלית ומערכת המשפט 

הדיקטטורית שהתרגלה לנהל את חיינו.
ויהדות התורה הצליחו להביא קהלים חדשים,  ראשית, ש"ס 

נוספים,  יעד  לקהלי  בפניה  ומורגלת  מנוסה  ש"ס  בעוד  אך 
מדובר  התורה  יהדות  אצל  המסורתי,  הציבור  בקרב  בעיקר 
יש  גיסא,  להפנים, מחד  לראשי התנועה  כדאי  בתופעה חדשה. 
נאמן של עשרות אלפי  עצום, קהל  פוטנציאל אלקטוראלי  כאן 
מצביעים, שיגבה כל מאבק של היהדות החרדית, שיצביע ביום 
פקודה באחוזים שרק השמאל מתחרה בהם ושדרישותיו ביומיום 

צנועות למדי.
מאידך גיסא, זה הוא לא קהל שבוי בשום אופן. אם הוא יינטש 
כעת – בעוד ארבע שנים וקצת יצוץ בראשו רועה חדש. הקשר 
לפעם,  מפעם  לשטח  ירידה  שוטפת,  תחזוקה  דורש  הקהל  עם 
סיוע בהקמת מוסדות חינוך עבורו, בהשגת תקציבים למוסדותיו 

ועוד כהנה וכהנה. וההשקעה תחזיר את עצמה בכפל כפליים.
של  אמינותם  חוסר  על  ושוב  שוב  כאן  כתבתי  כבר  שנית, 
לנבא  לא  ולבטח  מגמות,  לחזות  מצליחים  שבקושי  הסקרים, 
תוצאות. זה הזמן להיזכר בסקרים שפורסמו אך בשבוע שעבר, 
 58 היותר  לכל  הימין  לגוש  צפו  כולם  מהם,  אחד  למעט  ואשר 

מנדטים ומרביתם אף פחות מזה.
הם  הכיפורים שלהם,  יום  את  אינם מחבבים  וסוקרים  מאחר 
רק  השתנתה  שהמגמה  מסבירים  מוזמנים,  תירוצים  מצמידים 
בימים האחרונים ופתאום היה סחף גדול ובעצם כבר רמזנו לזה. 
לא מיניה ולא מקצתיה, תעשיית הסקרים הישראלית היא בלוף 
מוחלט, שהקשר בינו ובין המציאות קלוש עד בלתי קיים. מרבים 
לצטט את שמעון פרס המנוח שהשווה את הסקרים לבושם, כזה 
שמותר להריח אך לא לשתות, לו היה נחשף לסקרים שפורסמו 
כאן בשנה האחרונה, לבטח היה משווה אותם למי בואש – לא 
להריח, לא לגעת ורצוי להתרחק כמטחווי קשת, שמא ידבק בך 

הסירחון.
רואים  בעט  מושכים  אלו  אי  ואחרונה,  שלישית  ומסקנה 
ונבונים ומוכשרים להנהיג את העדה,  בעצמם חכמים מופלגים 
מפעם לפעם הם מעלים תהיות על החלטות גדולי ישראל, מדוע 
לא ללכת עם גנץ הנחמד, ולמה אנחנו מתעקשים ללכת עם הביבי 
הזה, ובכלל, הבחירות רק יזיקו לנו, וההבטחות החתומות לרב 
מהמגזר הדתי לאומי הן מתחת לכבודם של גדולי ישראל ועוד 

כהנה וכהנה פלפולים שונים ומשונים.
אבל כמו תמיד, במבחן התוצאה, מתברר שעין הבדולח של 
גדולי ישראל רואה למרחוק. הם יודעים היטב לזהות מי העגל 
לטווח  את ההשלכות  לעומק  מבינים  הם  לחבור,  יש  ולמי  הזה 
הקצר והרחוק, ובוודאי אין בכך כל נזק שהברכה שרויה במעשי 

ידיהם ובמי שהולך לאורם.

משנכנס אדר. הריקודים והשמחה במטות המפלגות החרדיות | צילומים: יעקב כהן ודוברות יהדות התורה(

ש"ס ויהדות התורה הצליחו 
להביא קהלים חדשים, אך 
בעוד ש"ס מנוסה ומורגלת 
בפניה לקהלי יעד נוספים, 
בעיקר בקרב הציבור 
המסורתי, אצל יהדות 
התורה מדובר בתופעה 
חדשה. כדאי לראשי התנועה 
להפנים, מחד גיסא, יש 
כאן פוטנציאל אלקטוראלי 
עצום, קהל נאמן של עשרות 
אלפי מצביעים, שיגבה כל 
מאבק של היהדות החרדית, 
שיצביע ביום פקודה 
באחוזים שרק השמאל 
מתחרה בהם ושדרישותיו 
ביומיום צנועות למדי
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עם סיומה של מערכת הבחירות לכנסת העשרים 
המנצחים  שני  כי  מלא  בפה  לומר  ניתן  ושלוש 
הגדולים של הסבב הזה הם ראש הממשלה בנימין 
נתניהו ויו"ר ש"ס השר אריה דרעי. די להציץ בספר 
דברי הימים של חזרת דרעי לפוליטיקה כדי להבין 
ספינים,  כיום.  נמצא  הוא  והיכן  היה  הוא  היכן 
והקלטות  תדרוכים  הדלפות, 
והמפלגה  יום  שבכל  מעשים  היו 
ליושנה  עטרה  להחזיר  שנועדה 
מתקופות  אחת  עם  התמודדה 
למצבה  כתוספת  שלה.  השפל 
העגום נפרד עם ישראל מהמנהיג 
בדור  כאן  שהיה  המשמעותי 
יוסף  עובדיה  הרב  מרן  האחרון, 
זצוק"ל, שהיה מנהיגה הרוחני של 

היהדות הספרדית.
נראה  היה  למישהו  אם 
שההחלטה אותה קיבל מרן בדבר 
דרעי בראשות  הצבתו מחדש של 
מהר  בשקט,  תעבור  המפלגה 
מהאשליה.  התפכח  הוא  מאוד 
ככל  'ועשית  בסגנון  האמירות  כל 
טרם  ועוד  נעלמו  יורוך'  אשר 
סתימת הגולל החלו הדיבורים על 
עתידה של התנועה ופיצול אפשרי 
שנחתם  פיצול  הספרדית,  בזירה 
אלי  של  פרישתו  עם  סופית 
עליה  'יחד'  מפלגת  והקמת  ישי 
את  כבשה  יתר  לאומנות  השלום. 
בעבר  ואם  ספרדי,  הפנים  השיח 
קמה  חרדית  שמפלגה  ברור  היה 
כדי לשמור על יבנה וחכמיה, היה 
הציבור  את  לגרור  שהחליט  מי 
כרת  מסוכנת,  ללאומנות  הספרדי 
ברית עם הימין הקיצוני תוך רצון 
ברור להחריב את מפעל חייו של 

מרן זצוק"ל.
של  הפילוג  פלטפורמת  אל 
תקשורת  כלי  חברו  'יחד'  תנועת 
מה  שמשום  סקרים  ומכוני 
מקצועיות  חוסר  של  וממקום 
אחר  פעם  ש"ס  את  הציבו  בולט, 
החסימה,  אחוז  גבול  על  פעם 
השקר  את  מפמפמים  שהם  תוך 
בהסכם  דרעי  של  לכאורה  תמיכתו  על  המפורסם 
דרעי  אריה  חווה  קשות  שנים  ולאחר  כיום  אוסלו. 
את אחת התקופות הטובות ביותר בחייו הציבוריים. 
הוא הצליח לאחד את הציבור הספרדי תחת הנהגת 
מועצת חכמי התורה וקהלים רבים שבעבר נמנו על 
מבקריו ואויביו, נהפכו לאוהדיו ומעריציו. 'המבוגר 
האחראי' נהיה שמו השני ובו בעיקר עושים שימוש 
שונים  בהקשרים  שמו  את  המזכירים  ימין  אנשי 
בדיונים  לצידו  היושבים  הביטחון  מערכת  ובכירי 

ארוכים בקבינט.
דרעי  הבין  השני  הבחירות  סבב  של  סיומו  עם 
הוא  נתניהו,  על  ולוחצת  אדוקה  שמירה  שללא 
עוד עלול למצוא את עצמו באופוזיציה כשנתניהו 
לנתניהו  אאוט.  החרדים  בה  ממשלה  לסגור  עשוי 
אותו  לשרת  נועדו  כולם  לכלום,  סנטימנטים  אין 
וזה לא חייב להיות דו סטרי. משפחת נתניהו חיה 
בתחושה שהיא למעשה עושה טובה לילידי הארץ 
המדינה  הנהגת  עול  את  עצמה  על  שלקחה  בזה 
דרעי שצבר שעות  ותשתקו.  צייתנים  תהיו  ומשכך 
נתניהו יותר מכל אחד אחר, חיבק אותו חזק והפך 
הכל  ואילך  ומכאן  הימין  גוש  מפלגת  לראש  אותו 

זרם בשילוב ידיים מלא.
מטות הליכוד וש"ס עבדו בתיאום מלא. מנכ"ל 
היה  טכנולוגיה,  ונושם  שחי  ביטון  חיים  המפלגה 
אמון על בניית מערכת ממוחשבת שתדע למפות כל 
ימין בכלל ומצביע פוטנציאלי בפרט. המידע  איש 
שניתן  ככל  למצות  כדי  הראשיים  המטות  בין  זלג 
את קולות הימין. כ-300,000 מצביעי ימין לא יצאו 
להצביע בסיבוב השני, הם היו המטרה ועליהם שמו 

דרעי ונתניהו את כל הז'יטונים. 
ליכוד  הצביע  היום  שעד  שמי  היתה  התפיסה 
הדבר  ואנרגיות,  זמן  עליו  לבזבז  וחבל  יערוק  לא 
היחיד שהיה צריך זה להדליק אותם, הם כבר יעשו 
גם  שנקט  דרעי  השאננים.  מול  העבודה  שאר  את 
הוא באותה השיטה אמר לכותב השורות "למעלה 
הגיעו  לא  כתומכים  המזוהים  איש  אלף  ממאה 
זו  עצמו  על  יחזור  זה  אם  הקודם,  בסיבוב  לקלפי 
תהיה בכיה לדורות". דרעי למוד קרבות פוליטיים 
צריך  מהבית  מצביעים  להוציא  שכדי  יודע  והוא 
להפעיל אצלם את הרגש, ובשונה מהסיבוב הקודם 
הסליחות,  ועצרות  הנוראים  הימים  בתקופת  שחל 
אחיד  מסר  על  רצופה  חזרה  ורק  כלום  אין  כעת 

עשויה לחלחל. כך היה.
אם בעבר עוד היה מי שנהנה לחגוג 
על תדמית השמאלן שהודבקה לדרעי, 
מהפרוטוקול.  נמחק  זה  גם  כיום 
מאלקטורט  נהנית  ש"ס  בהם  בזמנים 
כדוגמת  האידאולוגי  הימין  במעוזי 
תדמית  שיקום  אין  חב"ד,  חסידות 
מאנשי  רבים  בקרב  מזו.  גדולה 
החסידות הוזכר דרעי בנשימה אחת עם 
גדולי השמאלנים ומחרבי הארץ, בסבב 
מפתח  דמויות  שם  היו  כבר  הנוכחי 

שהביעו בו תמיכה מלאה.
יהיה  עדיין  השורות  כתיבת  בעת 
מפת  תראה  כיצד  להעריך  מוקדם 
עלייתה  אבל  סופי,  באופן  המנדטים 
נתון  היא  הקולות  במספר  ש"ס  של 
בה  במערכה  גם  לפספס.  ניתן  שלא 
נתניהו מתאבד על כל קול ונותן קפיצה 
ש"ס  המנדטים,  במספר  משמעותית 
מהכנסת  המנדטים  תשעת  על  שמרה 

במנדט  תעלה  אף  שהיא  טוב  וסיכוי  הקודמת 
הסיעה  לכנסת.  בוסו  אוריאל  להכנסת  שיביא  אחד 

תרוויח, פתח תקווה תפסיד.

ותודה לגדעון סער
זה  סער,  לגדעון  פרחים  לשלוח  חייב  נתניהו 
כנסי הבחירות  האיש שהוציא אותו מהנפטלין אל 
כבר  הארץ.  ברחבי  הערים  בכיכרות  המתוקשרים 
רוצה  הוא  שאם  נתניהו  הבין  הפריימריז  בתחילת 
לשטח,  לרדת  חייב  הוא  הליכוד  בחברי  להתחכך 
ההשקעה בדיגיטל לא תספיק. מידי ערב מצא את 
ערים  בכמה  כנסים  במספר  מתוזז  נתניהו  עצמו 
ושם הוא נחשף למשהו שהוא לא חווה מאז חזרתו 
ישראל  מאזרחי  רבים  הפוליטית.  הבמה  לקדמת 
אוהבים אותו ורואים בו משיח, הוא רק צריך לרדת 

אליהם וללחוץ להם ידים. 
עיר  אחר  עיר  כנס,  אחר  כנס  ערב,  אחר  ערב 
נתניהו עומד או יושב עם המיקרופון ביד, משלהב 
את ההמונים ומספר להם על מסעותיו בעולם ועל 
רשימת ההמתנה של מנהיגי העולם שרק מעוניינים 
ביטחון,  בנושאי  מילים  מספר  איתו  להחליף 
גנץ  ובני  היבשושי  סער  גדעון  וכלכלה.  מדינאות 
הגמלוני לא יכולים להתמודד מול הפרפורמר הענק 

הזה, הם הפסידו מראש, הם הפסידו בנוקאאוט. 
שבעתיים  נכון  בפריימריז,  נכון  שהיה  מה 
בארץ.  למסעות  יצא  שוב  וביבי  כלליות  בבחירות 
עבר  מכל  תקשורתית  חבוט  וכשהוא  שבעים  בגיל 
לגלות  כדי  רק  לכנס  מכנס  לעבור  נתניהו  המשיך 
שהפער בין מה שקורה באולפני הערוצים השונים 
נתפס.  בלתי  עד  ענק  הוא  בשטח  שקורה  מה  לבין 

עשירי קודש

מה שהיה נכון 
בפריימריז, נכון 
שבעתיים בבחירות 
כלליות וביבי שוב יצא 
למסעות בארץ. בגיל 
שבעים וכשהוא חבוט 
תקשורתית מכל עבר 
המשיך נתניהו לעבור 
מכנס לכנס רק כדי 
לגלות שהפער בין 
מה שקורה באולפני 
הערוצים השונים לבין 
מה שקורה בשטח 
הוא ענק עד בלתי 
נתפס. מבחינת נתניהו, 
שאברמוביץ ימשיך ללהג 
בציניות כמה שהוא 
רק רוצה, את מסעודה 
משדרות הוא לא מעניין 
והיא הרוב

גואל ועקנין

יורד לשטח. 
נתניהו ביום 
הבחירות | צילום: 
דוברות הליכוד

היום שאחרי

מוצאי 
בחירות



 21 באלעד ט' אדר תש"פ 5/3/20

מבחינת נתניהו, שאברמוביץ ימשיך ללהג בציניות 
כמה שהוא רק רוצה, את מסעודה משדרות הוא לא 
מעניין והיא הרוב. נקודה. ביבי קלט מהר מאוד שאין 
תחליף למגע ישיר ובניגוד לכל היגיון בטיחותי הוא 
אנשים, הצטלם סלפי עם מאות  חיבק כמה שיותר 

ולחץ ידיים לאלפים.
ולא  כמעט  נתניהו  בה  השלישית  המערכה  זו 
עושה שימוש בתקשורת הישראלית והוא הולך לה 
על הראש באמצעות הרשתות החברתיות, שבעידן 
ניר  ארד  ופורה,  נרחב  פעולה  כר  מהוות  הנוכחי 

אאוט אראל סגל אין ושיישרף המועדון.
בחירות  סבב  שכל  שהעריכו  מי  שהיו  למרות 
ממעיט מכוחו של נתניהו, המציאות הוכיחה ההיפך 
מוחלטת.  היתה  הפצצה  המדגמים  בשלב  וכבר 
שלושים ושבעה מנדטים לליכוד זה משהו שאף אחד 
לא חלם עליו. אזרחי ישראל שהגדילו את כוחו של 
נתניהו ואת כוחו של הימין הצביעו הצבעת מחאה 
ובעיקר  התקשורת  כנגד  המשפט,  מערכת  כנגד 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  כנגד 

שהתנהלותו האחרונה מצריכה עיון גדול.   
האפשרויות העומדות בפני נתניהו הן לא רבות. 
ממשלה  מנדטים,   61 לגרוף  יצליח  הימין  גוש  אם 
צרה תוקם תוך ימים ספורים כמובן בהנחה שחברי 
ימינה לא יחליטו לנקום בנתניהו על שתיית הקולות 
גוש  אם  להם.  האופייני  האחריות  בחוסר  וינהגו 
יצטרך להזיע מעט  נתניהו  60 מנדטים  ימנה  הימין 
כדי להשיג את המספר הנוסף, הוא ישים תג מחיר 
הכל  מחבילת  יהנה  העגלה  על  שיקפוץ  והראשון 
מהם  שמי  הליכוד  חברי  חשבון  על  שתהיה  כלול 

יאלץ להמתין לסבב תיקים נוסף.
הימין  לגוש  ומטה  מנדטים   59 של  במקרה 
למרות  עצבים.  ומורט  לגמרי  אחר  יהיה  המשחק 
להם  שיש  כך  על  ואנשיו  נתניהו  מצד  האמירות 
מוכיחה  ההיסטוריה  פוטנציאלים,  עריקים  רשימת 
להיפתח  עלולים  שבסופו  פשוט  לא  מו"מ  שזהו 
אינה  אחדות  ממשלת  הגיהנום.  שערי  נתניהו  על 
"רק  הליכוד  במטה  הקריאות  ולמרות  מופרך,  דבר 
אחרת  מעט  הדברים  את  רואה  נתניהו  אחדות"  לא 
הזו  האופציה  את  הוריד  לא  הוא  הניצחון  ובנאום 
ומיותר  פתוח,  שהכל  מבין  הוא  גם  השולחן,  מעל 

מהם.  לרדת  קשה  מכן  שלאחר  עצים  על  לטפס 
ורק  לפינה  מעבר  נמצאות  הן  גם  רביעיות  בחירות 
אומץ לב וגילוי מנהיגות מצד ראשי המפלגות ימנעו 
 / בוגדים  התואר  הזו.  המיותרת  הסחרחורת  את 
אחראים יהיה זה שיינתן לאלו שיערקו מצד לצד כדי 
לסייע לנתניהו בהקמת ממשלה, הכל תלוי בפוזיציה 

של נותן התואר.
נאום  במהלך  הפריז  ממנהגו,  שחרג  נתניהו 
הוא  שסביבו,  לאנשים  תודה  באמירות  הניצחון 
צריך  הוא  מהם.  אחד  כל  עכשיו  צריך  שהוא  יודע 
אותם לטובת הקמת הממשלה מהר ככל שניתן אבל 
אותם  חוקים  לטובת  מהכל  יותר  אותם  צריך  הוא 
את  להשלים  לו  ושיאפשרו  להעביר  מעוניין  הוא 
הקדנציה, ימים יגידו אם זה יחזיק מעמד או ששוב 

יקפוץ לו הנתניהו'ז מבלפור.

עצירה בכחול לבן
הכל כבר נכתב על 'כחול לבן' ועדיין צריך לחדד 
מתווה  את  מאמץ  היה  גנץ  בני  שאם  העובדה  את 
ראש  כחודשים  בעוד  היה  הוא  המשודרג  הנשיא 
פעם  אף  כנראה  הוא  מזה  קרוב  יותר  הממשלה, 
עומד  היה  לא  'נתניהו  בסגנון  אמירה  כל  יגיע.  לא 
ובמקרה  בבורות  הטוב  במקרה  מקורה  בהסכם' 
העמידו  החרדיות  המפלגות  ראשי  בטיפשות.  הרע 
לגנץ ערבויות ברורות והסירו ממנו כל חשש באשר 
שחשש  לפיד  אבל  נתניהו,  מצד  הרוטציה  לקיום 
את  הפך  ממשלה  ראש  יהיה  גנץ  בה  מהסיטואציה 
את  ושלח  לפועל  יצא  לא  הזה  שההסכם  העולם 

אזרחי ישראל לסבב בחירות יקר ומיותר.
שם  נכנסו  הבחירות  מערכת  שהחלה  מהרגע 
לתרדמת חורף, שום דבר אמיתי לא נעשה שם. בזמן 
שנתניהו הסתובב בכיכרות הערים ולא ויתר גם על 
המפלגה  במשרדי  ישב  גנץ  בני  קטנים,  בית  חוגי 
ברמת החייל וחיכה שההר יבוא אל מוחמד. ריבוי 
היועצים שנבע מריבוי הראשים הפריע להתנהלות 
להתקדם  אפשרות  ומנע  הקמפיין  של  התקינה 
באיסוף עוד ועוד תומכים. דוגמה קלאסית למלחמות 
שהתנהלו שם זו הבחירה של משרד הפרסום שילווה 
להחליט  לגנץ  לקח  ארוכים  שבועות  הקמפיין.  את 

של  הגדול  הכלכלי  בנתח  שיזכה  המשרד  יהיה  מי 
עבדו  הראשים  ארבעת  של  האינטרסים  המפלגה. 
שעות נוספות ובמקום לקושש מצביעים הם קוששו 

ספינים עלובים.
לציבור,  מלהיחשף  נמנע  יועציו  בעצת  גנץ  בני 
את החשש שלהם מהגמגומים שלו הם לקחו רחוק 

מהציבור  אותו  החביאו  מדי, 
יכולת לתקשר איתו. גם  ומנעו כל 
נתניהו  את  שמתעבת  התקשורת 
או  איתו  בראיונות  קשיים  עברה 
ראיונות  עוצר  מפלגתו,  חברי  עם 
הסבב  שבשגרה.  דבר  שם  היה 
השלישי העניק לגנץ את הזדמנות 
הגושפנקה  כל  את  לו  היתה  חייו, 
לפרק את נתניהו בחסות התקשורת 
צריך  היה  רק  הוא  האוהדת, 
להשתמש בה. בפועל הוא לא עשה 
ממשרדי  קול  יצא  וכשכבר  כלום, 
המפלגה ברמת החייל, זה היה קול 
ענות חלושה של תגובות לנתניהו.

לצוות של 'כחול לבן' לא היתה 
תשובה הולמת לקמפיין של נתניהו 
"לגנץ אין ממשלה בלי טיבי" וככה 
לא סוחבים קולות מאנשי ימין רך. 
דוושת  על  לחץ  שנתניהו  מהרגע 
המסר הזה הוא לא עצר לרגע ודרס 
בצירוף  בדרכו.  שנקרה  מי  כל  את 
הנושאים  בשאר  שגם  העובדה 
המהותיים שעל סדר היום קולם של 
גנץ ויתר חברי הקוקפיט לא נשמע, 
הדרך לצניחה בסקרים ולאחר מכן 

בתוצאות האמת סלולה ומובנת.
בני  כמו  אחד  מתוקנת,  בחברה 
כבר  המפתחות  את  מניח  היה  גנץ 
אמש ומתפטר, אבל כבוגר המימד 
אין  שווא.  תפילת  זו  הרי  החמישי 
מה לצפות ממנו ללקיחת אחריות, 
חלק  לא  היא  מהמשחק  ופרישה 

מהתכניות שלו.

הישג יוצא מגדר הרגיל. יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בנאום הניצחון | צילום: יעקב כהן

לצוות של 'כחול לבן' לא 
היתה תשובה הולמת 

לקמפיין של נתניהו 
"לגנץ אין ממשלה בלי 
טיבי" וככה לא סוחבים 
קולות מאנשי ימין רך. 
מהרגע שנתניהו לחץ 
על דוושת המסר הזה 

הוא לא עצר לרגע 
ודרס את כל מי שנקרה 
בדרכו. בצירוף העובדה 

שגם בשאר הנושאים 
המהותיים שעל סדר 

היום קולם של גנץ ויתר 
חברי הקוקפיט לא 

נשמע, הדרך לצניחה 
בסקרים ולאחר מכן 

בתוצאות האמת סלולה 
ומובנת
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כאשר  החלה  עמלק  מלחמת 
בניסים  ממצרים  יצא  ישראל  עם 
גדולים, פרעה ועמו הוכו במכות 
קשות ונוצר פחד עולמי מעם ישראל, כפי 
שנאמר: "אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב 
יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען". )יז, טו(. 
אך עמלק לא חשש ולא התרשם מהניסים 
הגדולים, הוא קפץ אל האמבטיה הרותחת 
נכווה  אמנם  הוא  ישראל.  בעם  ונלחם 
ואומות  התקררה  האמבטיה  אך  ממנה, 
שניתן  הכל  שלמרות  לפתע  ראו  העולם 
להילחם בעם ישראל. זו הייתה מטרתו של 

עמלק גם אם לא ינצח במלחמתו.
אומץ  עמלק  שאב  מהיכן  להתבונן  יש 
לב שכזה, הרי לנוכח הניסים הגדולים היה 
הוא  מדוע  ההיא.  בעת  להילחם  טירוף  זה 
שהטיל  העם  מול  בקרב  חייליו  את  מסכן 

פחד על כל העולם כולו? 
)פ"ג  השנה  ראש  במסכת  הירושלמי 
כוחו של עמלק:  סוד  לנו את  ה"ח( מגלה 
כושפן  עמלק  לוי:  בן  יהושע  רי  "אמר 
)מכשף( היה. מה היה עושה? היה מעמיד 
בין  )מחפש  שלו  גינוסיא  ביום  אדם  בני 
חייליו מי שהיום יום ההולדת שלו(, לומר 
לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו". 
כוחנית  שבמלחמה  ידע  עמלק  כלומר, 
מול עם ישראל אין לו כל סיכוי לנצח, כי 
עם ישראל מלומד בניסים. זה עתה נקרע 
הים בפניהם, הם מוקפים בענני כבוד, אי 
אפשר להילחם איתם בדרך טבעית רגילה. 
צריכים כאן כוח רוחני נגדי. לשם כך הוא 
ערך בדיקה בין חייליו וברר לו קבוצה של 
חיילים שיום זה היה יום הולדתם. שהמזל 
לו  עוזר  האדם  של  הולדתו  ביום  השולט 
להצליח בכל מעשיו באותו היום. עם גדוד 
חיילים כאלו חשב עמלק שיש לו סיכויים 

טובים לניצחון בקרב מול עם ישראל.
גם המן הרשע מזרעו של עמלק כשרצה 
לא  ישראל,  עם  על  שמד  גזירת  לגזור 
גורלות  הטיל  אלא  טבעית  בדרך  הסתפק 
ביותר  המתאים  המזל  מהו  לקבוע  כדי 

למלחמה בעם ישראל.
להבטיח  כדי  רבינו  משה  עשה  מה 
המזל  מול  בקרב  ישראל  עם  ניצחון  את 
בחר  יהושע  אל  משה  "ויאמר  השולט? 
ט(.  )יז,  והילחם בעמלק"  וצא  אנשים  לנו 
ומבאר רש"י שני פירושים מי היו האנשים 
ויראי  גיבורים  הראשון,  בעמלק:  שלחמו 
חטא שתהא זכותן מסייעתן. והשני אנשים 
שיודעים לבטל כשפים. כי מול עמלק יש 
להכניעו בכח תורה ופעולות לבטל כשפים 

ומזלות.
ואכן בפסוקים אנו רואים שכך התנהלה 
יהושע  "ויעש  שנאמר:  כמו  המלחמה, 
כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה 
אהרן וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר 
ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו 
ראש  במסכת  חז"ל  יא(.  )יז,  עמלק"  וגבר 
ידיו של משה  "וכי  )כט.( שואלים:  השנה 
עושות מלחמה, או שוברות מלחמה? אלא 
לומר לך שכל זמן שהיו ישראל מסתכלין 
כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם 
היו  לאו  ואם  מתגברים  היו  שבשמיים 
זה מאבק בין כוח הקדושה  נופלים". היה 
היה  העם  כאשר  כן  ועל  הטומאה.  לכוח 
להם  שיעזור  לה'  ומתפלל  למעלה  מביט 

במלחמתם, היו מנצחים. 
אולם יש להבין מדוע התורה משתמשת 

אם  בידיים,  והתפילה  האמונה  של  במסר 
יצווה  שלא  מדוע  למטה?  או  למעלה  הן 
העיניים  את  ירימו  ישראל  עם  שכל  משה 
כל  ידיו  את  להחזיק  יצטרך  ולא  למעלה, 

היום למעלה?
הראש  כי  הקדושים  בספרים  מבואר 
החיים  את  השמימית,  ההנהגה  את  מסמל 
מסמלות  הידיים  ואילו  בעולם.  הרוחניים 
וכל  היצירה  הפרנסה,  המעשה,  חיי  את 
עמלק  על  החומר.  בעולם  האדם  הנהגת 
למרוד  ומתכוון  ריבונו  את  "יודע  נאמר: 
בבורא  הכיר  הוא  הראש  מבחינת  כי  בו", 
מהגוף.  מנותק  היה  הראש  אבל  העולם, 
מהראש.  כלל  הושפע  לא  המעשה  עולם 
כי  "מליקה",  מלשון  הוא  "עמלק"  לכן 
עמלק מולק את הראש מהגוף, מפריד בין 

ההבנה למעשה.
משה  צריך  היה  בעמלק  להילחם  כדי 
רבינו לסתור את האידאולוגיה של עמלק, 
זאת בהרמת היד כלפי מעלה.  והוא עשה 
הידיים  ועדה:  עם  קבל  משה  הצהיר  בזה 
והראש הם אחד! לא ניתן כעמלק למלוק. 
בין הרוח לחומר.  יצליח להפריד  הוא לא 
שלא  ישראל  עם  כלפי  בעיקר  היה  המסר 
לחדור  עמלק  של  לאידאולוגיות  לתת 
הרוחני  המבט  את  להכניס  אלא  פנימה, 
בכך  רק  כי  החומרי,  העולם  לתוככי 

מנצחים את עמלק.
אמונה  ידיו  "ויהי  עניין  עומק  גם  זהו 
עד בוא השמש" )יז, יב(, כי מעשי הידיים 
בבורא  אמונה  עצמם  הם  נהיו  הגשמיים 
לראש,  הידיים  בין  הפרדה  אין  כי  עולם, 
השמש"  בוא  "עד  תימשך  זו  ומלחמה 

שמשו של משיח צדקנו.
ובסמוך  תורה,  מתן  טרם  בכדי,  לא 
מצוות  על  ישראל  בני  צוו  עמלק  לפרשת 
"התפילין". כי הרי מהותה, להניח על היד 
לשעבד את המעשה לעבודתו יתברך, ועל 
המחשבה  את  לשעבד  המח  כנגד  הראש 
עצמנו  מבדילים  אנו  בזה  כי  לקב"ה. 
מעמלק אשר רצה להפריד בין המחשבה- 
מחברים  ואנו  היד.  למעשה-  הראש, 
ואת  המחשבה  את  ומשעבדים  ביניהם 

המעשה לאבינו שבשמיים.
מספרת  )יג.(  סוטה  במסכת  הגמרא 
במערת  יעקב  את  לקבור  רצו  שכאשר 
השבטים  עשר  לשנים  עשו  בא  המכפלה, 
להיקבר  צריך  והוא  הבכור  הוא  כי  וטען 
במערה ולא יעקב. האחים שלחו את נפתלי 
הוכחה  להביא  כדי  למצרים  הרגליים  קל 
לקניין הבכורה על ידי יעקב, אולם חושים 
ולא הבין מדוע  דן שהיה כבד שמיעה  בן 
סבו  של  הקבורה  את  מעכב  עשו  הדוד 
וראשו  עשו,  של  ראשו  את  ערף  הצדיק, 

התגלגל לתוך המערה.
עשו  זכה  מדוע  המפרשים  ומסבירים 
כמערת  קדוש  כה  במקום  ייקבר  שראשו 
המכפלה? התשובה היא משום שראשו של 
עשו אכן היה צדיק, אבל רק הראש. הגוף 
לא  הוא  כי  בחומריות.  שקוע  היה  כולו 

השכיל לאחד בין הראש לידיים. 
ידיו  אל  מביטים  ישראל  בני  כאשר 
המורמות של רבן של ישראל משה רבינו, 
מבינים הם את השוני הגדול בינם לעמלק, 
עשו  ידי  הם  הידיים  אם  הוא  ההבדל 
חומריים וארציים, או שגם הידיים הם ידי 

יעקב הרוחניים.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

והיה כאשר ירים משה ידו

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע

גודל  את  ולהמחיש  להגדיר  כדי 
להם  הקדושים  הפורים  ימי  מעלת 
זאת  רבותינו  המשילו  מתקרבים  אנו 
שלו  הסוסים  בעגלת  שהסיע  לעגלון  במשל 
את אחד מעשירי העיירה, לאחר שהגיעו לעיר 
הגדולה ביקש העשיר לעצור את העגלה ונכנס 
לאחת החנויות למכירת בעלי חיים, לאחר כמה 
ובדי  בקטיפות  עטוף  כלוב  ובידו  יצא  דקות 

משי יקרים.
הסתקרן העגלון ושאל את העשיר מה קנה, 

והשיב לו העשיר שקנה זמיר. 
זה  מה  ידע  ולא  שמע  לא  פעם  אף  העגלון 
בסה"כ  וראה  הכלוב  בתוך  הסתכל  הוא  זמיר, 
ציפור קטנה, שאל את העשיר בכמה קנה את 
הציפור הזו והשיב לו העשיר שקנה זאת במאה 

זהובים! 
התפלא העגלון ותמה בליבו "מאה זהובים?" 
בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת שתיים 
וחצי קילו, ואילו את הציפור הקטנה הזו קנה 
בה,  לאכול  אפשר  כבר  מה  גדול?  כה  בסכום 

תמה העגלון בליבו, בקושי יש בה בשר. 
העגלון  של  בדעתו  עלה  מכן  לאחר  אולם 
את  כבר  וטעמו  התחקו  עשירים  אותם  שמא 
של  שהטעם  והחליטו  שבעולם  המטעמים  כל 
הציפור הזו הוא הטעם הטוב והמשובח ביותר 
מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם הנפלא 
של הציפור הזו", אמר העגלון, ולאחר שהגיע 
לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר.

הזמין את השוחט לביתו, השוחט שחט את 
ציפור הזמיר שיצאה כשירה למהדרין.

שתעשה  מאשתו  וביקש  העגלון  שמח 
מטעמים מאותו זמיר קטן, אך מסכנה האשה, 
היא מעולם לא הכינה עוף זמיר ולא ידעה את 

טיבו וסוגו של עוף זה. 
מה עשה העגלון, הלך לעשיר ושאלו כיצד 
שמים  תבלינים  איזה  הזמיר,  את  מבשלים 

ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
את  לבשל  רוצה  "אתה  ושאל  העשיר  תמה 
הזמיר? שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, 
המכובדים  האורחים  לכבוד  אותו  קניתי 
שמתארחים בביתי כדי שישמיע להם צפצופים 
נחמדים ועליזים שבני אדם נהנים מהם, לשם 
אך  אדם,  בני  ולשמח  הזמיר-לזמר  נועד  כך 
בשביל  ויעודו  מטרתו  אין  ואופן  פנים  בשום 

לאוכלו.." 
ִהִּגיַע  ַהּזִָמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב,  השירים  )שיר 
לפאר  לשבח  לזמר  האדם  יכול  ובהם  הגיעו 
ולרומם לבורא עולם, ולזכות למעלות גדולות 

ועצומות.
ולשבח  לזמר  במקום  האדם  עלול  אך 
"לשחוט את העוף"- לחשוב שתכלית הפורים 

זה אכילה ושתיית יין והשתכרות..
לא זו תכלית הפורים, התכלית האמתית של 
ימי הפורים הקדושים הוא לקיים את הזמירות 
ַהּיְהּודִים  וְִקְּבלּו  ִקּיְמּו  של  הפנימי  התוכן  ואת 
מאהבה  הקדושה  התורה  את  כז(-  ט,  )אסתר 

ומרצון )שבת פח ע"א וברש"י שם(.
הזוכה  שכל  סופר  מהחתם  הקבלה  וידועה 
לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה  ללמוד 
יום מובטח לו שהוא בן  לקריאת המגילה של 
נכון  ביותר,  חשוב  הזה  הלימוד  הבא.  העולם 
צריך גם לרקוד ולשמוח, בוודאי, אך על האדם 
לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד 
המרבה  וכל  זה,  קדוש  ביום  הקדושה  התורה 

הרי זה משובח. 
שמחה  לשמוח  האדם  לזכות  יוכל  אז  ואו 
השנה  כל  במשך  ליבו  את  שתמלא  אמתית 

)תהילים  לֵב  ְמׂשְַּמֵחי  יְׁשִָרים  ה'  ִּפּקּודֵי  כולה, 
יט, ט(.

אורה-זו תורה

אחד:  פסוק  סביב  נסוב  פורים  עניין  כל 
ַלּיְהּודִים ָהיְתָה אֹוָרה וְׂשְִמָחה וְׂשָׂשֹן וִיָקר )אסתר 
זו  ע"ב(,  טז  )מגילה  תורה  זו  אֹוָרה-  טז(.   ח, 

התוצאה של פורים. 
היה  פורים  של  העניין  שכל  בזה  וההבנה 
להרגיש  יזכו  ישראל  שעם  אחד-  דבר  לצורך 
לימוד  מצוה,  איזה  עוד  ח"ו  לא  זה  שהתורה 
התורה זה לא עוד מצווה, אלא הוא כל המהות 

של עם ישראל!
בית  בנה  אדם  נמשיל,  זאת  להמחיש  כדי 
וריהוט אותו בכלים יפים ונאים, וְכִֵלים ִמֵּכִלים 
ׁשֹונִים )אסתר א, ז(, אך לא דאג שיהיה חשמל 
בבית, ואפילו נר אין לו להדליק, האם יש ערך 

לבית כזה?
כל  עם  נפלאה  בצורה  ומסודר  יפה  הבית 
הריהוט היקר, אך אם אין שם חשמל, הבית לא 
שווה כלום, כשמגיעה שעת חשיכה האדם כבר 
מגשש באפילה. וכן אדם שיש לו במרתף כלים 
מכלים שונים ואביזרים היקרים בעולם, אם אין 
אפשר  אי  הזה,  למרתף  ערך  אין  אור,  שם  לו 
להרגיש  אנו  צריכים  כך  דבר.  ממנו  לקחת 

שבלא התורה אין לנו כלום.
ישראל  שעם  רבותינו  מבארים  לזה  בדומה 
בלי התורה זה כמו עיוור המגשש באפילה, הוא 

לא יכול להתקיים.
לעם  אֹוָרה",  ָהיְתָה  "ַלּיְהּודִים  הכוונה  וזה 
זה  שהתורה  ההרגשה  את  חסר  היה  ישראל 
אורה- אור עצום, ובלעדיו הם נמצאים בחושך.
חושבני שהיום אנו נמצאים בממדים הללו, 
ישנם יהודים רבים שעדיין לא הגיעו למדרגה 
לא  הם  אֹוָרה",  ָהיְתָה  "ַלּיְהּודִים  של   הזאת 
ובלעדיה  שלנו  האור  זה  שהתורה  מרגישים 

מגששים באפילה.

***

וְִקְּבלּו  ִקּיְמּו  כז(  ט,  )אסתר  הפסוק  על 
ַהּיְהּודִים, דרשו רבותינו )שבת פח ע"א( קיימו 
מה שקיבלו כבר. דהיינו שפורים זהו יום קבלת 
את  מחדש  ישראל  קיבלו  זה  ביום  התורה, 

התורה הקדושה. 
זה  שפורים  לומר  שייך  מה  קשה,  ולכאורה 
קבלת התורה, הרי התורה התקבלה כבר ונתנה 

בהר סיני?
לא  אך  בסיני,  ניתנה  שהתורה  נכון  אלא, 
נמצאים  התורה  שבלא  ההרגשה  את  הייתה 
באפילה, בתוך מרתף חשוך, ולא שווים כלום. 
מיום קבלת התורה הקדושה ועד ימי מרדכי 

ואסתר לא הרגישו עמ"י את ההרגשה הזו.
עד אז עם ישראל חשבו שוודאי טוב שקיבלו 
את התורה, אך לא הייתה את ההרגשה הנפלאה 
שלחיות בלי התורה זה לחיות בלי חשמל, בלי 

אור, ואי אפשר להסתדר.
מִּזְַרעָם  יָסּופו  שֹלא  הפורים  ימי  שבאו  עד 
ישראל  את  והגביהו  והאירו  כח(,   ט,  )אסתר 
האור  זה  שהתורה  ולהרגיש  להשכיל  להבין 

והחיות של עם ישראל.
זהו הפירוש ַלּיְהּודִים ָהיְתָה אֹוָרה- הם הגיעו 
למצב הנפלאה הזה שהרגישו שהתורה זה האור 
ובלעדיו מגששים באפילה ולא יכולים לחיות!

תהילות לא-ל ברוך הוא, בכל בתי הכנסיות 
ברחבי הארץ והעולם זוכים היהודים להתאסף 
בחג הפורים ולהרגיש מעט מן האור הנפלאה 

הזה שהרגישו עם ישראל באותו זמן.
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העור  של  דלקת  היא  חיתולים  תפרחת 
מדובר  החיתול",  ב"איזורי  המופיעה 
שלה  התסמינים  מאוד.  נפוצה  בתופעה 
גוון  עם  החיתול  באזורי  אדמומיות  הם 
העור.  של  קילופים  ולעיתים  חזק  אדום 
מתפרחת  הסובל  שתינוק  לראות  ניתן 
בזמן  בעיקר  מנוחה  חסר  הוא  חיתולים 
החלפת חיתול ולעיתים בוכה כשנוגעים 

או רוחצים את אזור החיתול.

ולעיתים  נוחות  לאי  גורמת  התפרחת 
סבל אצל התינוקות אך לא פחות להורים 
על הקטנטנים  המודאגים שרוצים להקל 
כמה  בעזרת  למניעה  ניתנת  והיא  שלהם 

טיפים פשוטים:

נקו בעדינות את עורו של התינוק - בחרו 
לעורו  המותאמים  העור  לניקוי  מוצרים 
פורמולות  התינוק:  של  והפגיע  העדין 
המבטיחים  מוצרים  היפואלרגניות, 
רחצה  שמני  התינוק.  של  לעורו  סבילות 
הניקוי  לשגרת  מושלמת  אפשרות  הם 
היומיומית מאחר שהם עדינים ומרגיעים. 
לטיפול  נוסף  יעיל  במוצר  צורך  יש  אם 
את  להאיץ  ניתן  חמורה,  בפריחה 
המנקה  עדין  ניקוי  תכשיר  עם  ההחלמה 

ביסודיות את העור.

טפיחות  באמצעות  העור  את  יבשו 
אחרי   - אותו  תשפשפו  אל  עדינות, 
יום  מידי  בעדינות  העור  את  שרחצתם 
 32 בין  בטמפרטורה  במים  להשתמש 
עם  אותו  יבשו  צלזיוס,  מעלות  ל-34 
העור  על  המגבת  את  טפחו  רכה.  מגבת 
מבלי לשפשף אותו כדי למנוע גירוי עקב 

חיכוך.

 - מלוכלכים  חיתולים  להחליף  הקפידו 
קרובות  לעתים  החיתולים  את  החליפו 

נזק   – }מסרציה  מסמוס  למנוע  כדי 
לעור הנגרם מסביבה לחה{ שיכול 

היציאות  עם  במגע  להתרחש 
של התינוק. במקרים חמורים, 

מומלץ להחליף את החיתול 
בלילה אם התינוק מתעורר.

בחרו   - יבש  נשאר   •
אשר  סופגים  חיתולים 
מבודדים ככל האפשר את 

העור ממגע עם לחות.

 - לנשום  לעור  תנו   •
הדוקים  מחיתולים  הימנעו 

סינתטיים  וממכנסונים  מידי 
להתאייד.  מהלחות  המונעים 

בקפלי  מצוי  כלל  בדרך  גירוי  זכרו: 
העור ובאזורים אשר באים במגע עם זיעה 

או הרטבה.

אתם   - מטהר  בתרסיס  השתמשו   •
כדי  מטהר  בתרסיס  להשתמש  יכולים 
גירויים פוטנציאליים על הרובד  להרגיע 
לפני  שלכם  התינוק  עור  של  החיצוני 
עבה  }קרם  ההחתלה  משחת  מריחת 

וחוסם{.

חיתול,  כל החלפת  עם   - נוספת  • הגנה 
מרחו משחת החתלה על כל האזור.

את  רחצו   - שלכם  הידיים  את  שטפו   •
הידיים ביסודיות לפני ואחרי כל החלפת 

חיתול.

כביסה  באבקת  להשתמש  הקפידו   •
כביסה  באבקת  השתמשו   - מתאימה 
נמוכה  תכולה  עם  עדינה  היפואלרגנית 
את  לכבס  כדי  שטח  פעילי  חומרים  של 
והאריגים  הבדים  כל  ואת  התינוק  בגדי 

אשר 
באים במגע עם עורו של התינוק.

התייעצו   - עור  רופא  עם  התייעצו   •
תפרחת  אם  שלכם  הילדים  רופא  עם 
החיתולים מחמירה ומתחילה הפרשה או 

מופיעים פצעונים מדממים. 

ומותאמת  המומלצת  טיפוח  שגרת   •
לפי  בנויה  תינוקות   של  הרגיש  לעורם 
והזנה,  לחות  ניקוי,  שלבים:   שלושה 
לה  של  המוצרים  כל  והרגעה.  שיקום 
רוש-פוזה נבדקו גם בישראל כמתאימים 
לעור רגיש. מכילים את המים הטרמליים 
המסייעים  רוש-פוזה  לה  ממעיינות 
פראבן.   ללא  סבון.  ללא  העור.  בהרגעת 

היפואלרגני.

מנהלת   - ירחי  ננסי  באדיבות  הטיפים 
קשרים רפואיים במותג הדרמו קוסמטיקה 

LA ROCHE–POSAY - לה רוש-פוזה

מהי תפרחת חיתולים ואיך נכון לטפל בה? • מותג הדרמו קוסמטיקה לה 
רוש פוזה חולק 10 כללי זהב למניעת תפרחת חיתולים בקרב תינוקות

לאישה
כך תמנעו תפרחת חיתולים 

מאת: הילה פלאח

טיפים

משבר הקורונה הינו סיבה נוספת לעלייה הצפויה 
במחירי הנדל"ן • היעדר הייבוא והייצור מהשוק 

המקומי הסיני נותן את אותותיו במחירי התשומות 
• דירה שעולה כיום בממוצע בישראל כ-2 מיליון ₪, 

תעלה עוד כ-100 אלף ₪

נוספת  סיבה  מהווה  מהעולם,  גדול  חלק  חווה  אותו  הקורונה  משבר 
חברת  מנכ"ל  שמול,  ניר  אומר  כך  הנדל"ן,  במחירי  הצפויה  לעלייה 
שניר – בית לשיווק נדל"ן למגורים, משרדים ומסחר בארץ ובחו"ל. 
ועוד  האופנה  המזון,  התעשייה,  המסחר,  על  המחלה  השפעת  לצד 
חלקים נרחבים, משבר הקורונה אף צפוי לגרום לעלייה נוספת במחירי 
הנדל"ן. כבר היום אנו רואים כיצד משבר הקורונה גורם לפרויקטים 
של בנייה להתארך וכבר בימים אלו דווח על מחסור במעליות ובחלקי 

חילוף למעליות שמגיעים מסין. 

יזמים וקבלנים רבים מעדיפים כרגע להאריך את מועדי המסירה של 
מספיק  יהיו  שלא  החשש  לאור  אכלוס  לפני  או  בבנייה  פרויקטים 
פועלים סינים שהם כוח העבודה הגדול ביותר בישראל, לצד עובדים 

ערבים, ערביי ישראל והשטחים שיש להם היתר לעבודה בישראל. 

את  נותן  הסיני  המקומי  מהשוק  והייצור  הייבוא  היעדר  בנוסף, 
סניטריים  כלים  בטון,  כברזל,  הבניה  במחירי התשומות של  אותותיו 
וכו', כאשר ידוע כי מרבית הייצור של חומרים אלו נעשה בסין. כרגע 
צפויה  זו  סחורה  אבל  ובישראל,  בעולם  במחסים  סחורה  עדיין  יש 
להסתיים בעוד כ-3 חודשים. כבר עתה אנו עדים ליצרנים מכל העולם 
ובמיוחד טורקיה, שהיא כוח עולמי במשאבים ובייצור לתחום הבנייה, 
הגבוה  הביקוש  לאור  המוצרים,  ושאר  בטון  הברזל,  את  המייקרים 

והיעדר התחרות לעומת הייצור הסיני. 

הבנייה  תשומות  במדד  לעלייה  תביא  אף  הגלם  חומרי  התייקרות 
באופן  דומה  האחרונות  בשנים  היה  המדד  הדירות.  מחירי  ולעליית 
יחסי למדד המחירים לצרכן, כלומר 1-2% לשנה, אולם כולנו זוכרים 

את השנים בהן המדד עמד על 5-7% בשנה. 

העיכוב בייצור חומרי הגלם אותם מייצרת סין מחמירה, לאור הצפי 
שהיא תמשיך להיות בהסגר לפחות עד מאי הקרוב ויתכן אף שלאורך 
דומים,  מווירוסים  קודם,  עולמי  וניסיון  מחקרים  לפי  הקיץ.  חודשי 
זוהי תקופת הזמן שהנגיף יהיה בדעיכה ורק אז יחזרו הסינים לעבודה 

למפעלים ולייצור. 

שמול אומר כי כל הסיבות הנ"ל מביאות לצפי של התייקרות של עד 
5% במחירי הנדל"ן בחצי השנה הקרובה, וזאת רק בשל השפעת וירוס 
שעולה  דירה  כלומר:  בשוק.  ההשפעות  לשאר  קשר  וללא  הקורונה 

כיום בממוצע בישראל כ-2 מיליון ₪, תעלה עוד כ-100 אלף ₪. 

מצרכים ל-4 מנות:
1 קופסת טונה בשמן 

4 תפוחי אדמה
 3 בטטות

500 מ”ל שמנת מתוקה 
או שמנת לבישול)לנוהגים( 

או ריצ' פרווה לבישול 
מלח ופלפל

קורט אגוז מוסקט טחון
1 כפית שום גבישי

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל 200 מעלות.     

2. פורסים דק במנדולינה או במעבד 
מזון את תפוחי האדמה והבטטות.

3. מסדרים בתבנית את פרוסות תפוחי 
האדמה והבטטות וביניהם מסדרים את 

הטונה. 
4. מתבלים את השמנת במלח, פלפל, 

אגוז מוסקט ושום גבישי ויוצקים מעל.
5. מכסים ברדיד אלומיניום ואופים עד 
שתפוחי האדמה רכים ומוכנים לאכילה.

6. מורידים את רדיד האלומיניום 
וממשיכים לאפות דקות אחדות עד 

שהמנה תשחים מעט. 

טונה סטארקיסט הכינה עבורכם מתכון פשוט להכנה, על טהרת 
הדגים בארוחה פשוטה ומרשימה.

השפעת וירוס 
הקורונה על עליית 

מחירי הנדל"ן

גראטן תפוחי אדמה, 
בטטה וטונה 
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה בצד" 
)אהלות ו ז( )בלשון רבים(

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  
)בראשית ב יד( )לא בלשון סמיכות(

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" )במדבר 
לג נה( )בלשון יחיד(

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" )יונה ד יא(
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא לה(

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" )ויקרא 
רבה יז(

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה בסיני" 
)פסחים לח: (

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___")חולין צה: ()יחיד(

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת על 
המזבח במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" )ויקרא כד ז( )בכתיב 

מלא(
16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" )יבמות טז ג(

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" )רש"י זבחים מג.(
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" )תהלים  קמד ב( 

)בלשון עבר(
3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" )תהלים 

קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב יז( 

)בהיפוך אותיות(
5. שם אחר במקום ישראל. )דברים לב טו( )בכתיב מלא(

6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____
10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" )כלים יז יב(

12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ אתו    
עד הנחל" )שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף שלישי,עבר(

15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" )ישעיה כט כ(

מאוזן
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דירות 
למכירה

ח’ באדר - י’ באדר תשע”ט
04/03-06/03/2020  

אלעד

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 

ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב

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

 מציאה! בשיכון ג' דירת 
גן , 4 חד, מסודרת + חצר 

של 50 מ"ר עם כניסה 
פרטית )מתאים גם לגן 

ילדים(, 1,990,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות 

)85 מ"ר(, מסודרת 3 
כ"א + חניה צמודה. 

2,750,000 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

וילות ובתים

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 
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 חד', 

120 מ"ר ומעליה בנוי 50 
מ"ר + גג פתוח, משופצת, 
יש אופציות רבות לשדרוג 

הדירה והגג 3,790,000 
ש"ח גמיש בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 ש"ח, 
מתאים גם לטאבו משותף 

2,300,000 גמיש תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

באר שבע

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 4-4.5 חדרים
בבלעדיות, דירה כפולה עם 

2 כניסות נפרדות, + מעלית. 
בק"ד, 3 חד', כ- 80 מ"ר, 
מושכרת ב- 4,000 ש"ח. 
בק"ה, פנטהאוז במפלס 

אחד, 4 חד' )מעל 100 מ"ר( 
+ מרפסת 70 מ"ר, נוף 
מהמם שמשקיף על כל 

העיר, מהסלון יש נוף לגינה 
גדולה ומטופחת, אין ביניינים 

צמודים לדירה. 3,300,000 
ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ 

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

אופקים
 בהזדמנות! דירות, 

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

_____________________________________________)07-10ל(דינה 050-8257676

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 בשיכון ג' 3.5 חד', 
ק"ב, משופצת + 2 יח' 

בק"ג, מושכרות ב- 5,300 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

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

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)08-11ל(ש"ח 055-6720457

 באהרון דב השקט, 
4 חד', ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית, דירת 4 חד' 
משופצים עם אופ' לבניה 
על הגג, 1,850,000 ש"ח 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 5.5 חדרים, 150 מ"ר, 
ק"ב, פונה לשדרת גושטנקורן, 
חנייה בטאבו, ניתנת לחלוקה, 

_____________________________________________)09-12א(2,800,000 054-5770150

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

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

 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(_____________________________________________

 בר"ע באזור הראשונים 
בבניין חדש 4 חד' 

משופצים ברמה גבוהה, 
ק"ב, עורפית 1,750,000 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-10א(052-7130328

פורים שמח!

לרגל חג הפורים,
מודעות ללוח יתקבלו עד
ליום ראשון יב' באדר 8.3

בשעה 14:30

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות ב"שחף 

נכסים", בעליון, דירת גן, 5 
חד', מפוארת, 150 מ"ר + 

גינה 120 מ"ר, מחסנים, כניסה 
_____________________________________________)10-10(פרטית 054-9422194

 בבלעדיות ב"שחף 
נכסים", בעליון החרדי, 4 חד', 
נוף מרהיב, בשלבי התרים ל- 
25 מ"ר, רק 1,550,000 ש"ח 

054-9422194)10-10(_____________________________________________

בית שמש

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור, משופצת, מחיר מציאה 

שלא יחזור, רק 679 אל"ש 
_____________________________________________)10-10(050-4545603 משה

 בית קרקע, מחולקת 
ליחידות דיור, תשואה 7 אחוז 
במחיר מציאה 050-4545603 

_____________________________________________)10-10(משה

 דירה מחולקת, משופצת 
ברמה גבוהה, מושכרת 4,800 

_____________________________________________)10-10(נטו 050-4545603 משה

 נתקעת ללא שוכרים? 
התקשרו עוד היום חברת אבן 

יסוד ניהול נכסים
_____________________________________________)10-10(050-4545603 משה

 מבחר דירות לחלוקה בכל 
רחבי באר שבע על קנית דירה, 
ניהול הנכס חינם שנה ראשונה 

_____________________________________________)10-10(050-4545603 משה

 דוד רזיאל, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 94 מ"ר, 

קומה 4, אזור מתחרד, 
1,265,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)10-10(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 
78 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 

4, 890,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)10-10(_____________________________________________

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

054-3191310)10-10(_____________________________________________

 שדרות הדקל, 3 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 76 מ"ר, 

קומה 4, מעלית, אזור מתחרד, 
1,090,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)10-10(_____________________________________________

 5, בשיכון ג', 130 מ"ר + 
יחידה להשכרה + חצר גדולה 

 BA אפשרות בניה תיווך +
_____________________________________________)10-10(יזמות 054-4980159 דורון

 ליד לנדא! 100 מ"ר, 
מטופחת! ק"א, חזית! 
2,100,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור! 110 
מ"ר, ענקית, ק"א, 3 כ"א, 

סוכה ענקית, 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו(, לכל מטרה, 

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

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד', 
80 מ"ר + א. להרחבה בצד 

כולל רצפה ועמודים + א. בגג 
בטון, ניתן לעשות יחידות, 
ק2.5' אחרונה 1,950,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! ברמת אלחנן 
5.5 חד' + יחידה מושכרת, 
155 מ"ר, ק"א + מעלית + 

חניה, משופצת א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
באפשטיין, 75 מ"ר, 

מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, משופצת ומטופחת 

כולל ריהוט, 3 כ"א, קומה 
א', מיידית, תשואה 

גבוהה 1,580,000 ש"ח 
מתאימה להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

מפוארות, 4 חד' + גג 
ענק + 2 יחידות מפוארות 
מושכרות לסגירה מיידי! 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות, 

אחת 4 חד' גדולה עם 
יחידת הורים + 2 יחידות 

של 2 חד' מושכרות, הכל 
מפואר 2,300,000 אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 בזבוטינסקי דופלקס, 
ק"ג, בלעדי! מול 
השומר, מחולקת 

לשתי דירות נפרדות 
של שלושה חדרים כל 

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

_____________________________________________)10-10(בועז 050-4156080

 באזור צפניה, 100 מ"ר, 
ק"ב, חזית + מעלית, סלון 

ענק! "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בהירדן, ק"א, 70 
מ"ר, משופצת + אופציה, 

1,480,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות במשולם רהט, 
3 חד', 50 מטר, 2 יחידות דיור 
מושכרות, 1,850,000 פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים 055-6789653

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

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

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)10-10(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 באנילביץ בית פרטי, 
3 קומות, 420 מ"ר בנוי + 

חצר + גג שניתן לבנות עליו, 
מושקע, ניתן לחלוקה א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 בלעדי פנטהאוז 5 ח' 
בקרית הרצוג, מפואר מאוד, 

200 מ' + מעלית + מרפסת 
2,300,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בלעדי!!! בקובלסקי 
דופלקס 200 מ"ר, 6 

חד', מושקעת, גג פתוח, 
מעלית אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(נכסים" 03-5791514

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)10-10(_____________________________________________

 באדמו"ר-מקוצק 5.5 חד' 
נדירה, 4 כ"א 3,300,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)10-10(הארץ 03-8007000

 בברטנורא פנטהאוז נדיר, 
4 כ"א + יחידה מושכרת, 

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

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 מציאת השנה! באיזור 
עזרא, פרויקט באישורים 

סופיים לפני היתר, 5 חדרים, 
135 מ"ר, כניסה תוך 3 שנים, 

רק 1,950,000 ש"ח פרטים 
במשרד! הראשון בתיווך

054-3050561)10-10(_____________________________________________

 באזור אלישע 5 חד', 130 
מ"ר, ק"ב, חזית, 3 כ"א + 

חניה שמורה 2,490,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בצבי בחרדי בלעדי 5 
חד', ק"א, חזית, כ- 135 
מ"ר, מושקעת, מרווחת 

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 באזור רמב"ם 5 ח' 
יפהפיה! ק"ד + מעלית, חזית 

+ נוף, 2,300,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)10-10(- נכסים" 03-5791514

 באזור ס.אזר 4 ח' משופצת 
קומפלט! ק"ג, 1,870,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח "אפיק - נכסים" -03
053-3128884 5791514)10-10(_____________________________________________

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

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

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

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

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, מחולקת 
ל- 2, מתאימה לטאבו משותף 

2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בהשומר, כ- 4 חד' 
ענקית ומשופצת, חזיתית, 
ק"ב 1,820,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 4 
חד', 80 מ"ר, ק"ב + מעלית 

1,880,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
4 חד', 100 מ"ר, ק"ב + 

מעלית, א.לקנית חניה, חזית 
2,230,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

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

פיר למעלית 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 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)10-10(_____________________________________________

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

יפות 1,600,000 אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 4 חד' + סוכה + חניה 
בטאבו, אופציית הרחבה 
_____________________________________________)10-13ש(+ מעלית 050-2220331

 בלעדי 4 ח' + אופצייה 
קיימת בפ"כ מתחרדים, קומה 

א', חזית 1,710,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

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

מושקעת "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)10-10(_____________________________________________

 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 
עם יחידת הורים בבניין 
איכותי, חזית, ק"א עם 

מעלית וחניה, 3 כ"א 
2,200,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 באהרונסון, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, 

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור פנקס/וינברג 
3.5 חד' משופצים, ק"ג 
+ אופציה להרחבה בצד 

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,950,000 

ש"ח גמיש בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 בבן פתחיה 4.5 חד' 
משופצים ומרווחים, ק"ב 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

+ אופציה להרחבה 30 
מ"ר 2,100,000 ש"ח 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד' 
+ 70 מטר הרחבה קיימת 

ומושלמת! למגורים 
+ תשואה! "אביחי - 

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 בבן זכאי! 3 חד', 
ק"ב, ענקית! 1,600,000 
ש"ח מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 בהרב קוק השקט, 3 חד' 
ענקית + מעלית, ניתן להפוך 

ל- 4 1,550,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, מחולקת 
ל- 2, מתאימה לטאבו משותף 

2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בחיד"א, 3 חד', ק"ב, 
חזיתית 1,620,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות!! הזדמנות 
בהדסים פ.כץ!! 2 דירות 

3 חד', 170 מ"ר, ק"ג, 
מעלית, מרפסות שמש, 
סוכה וחניה, 2,470,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)10-10(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב, חזית, שמורה 
1,740,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 ברב קוק 3.5 חד' + 
מ.סוכה פתוחה, 74 מ"ר, 

ק"ב, חזית, משופצת כחדשה 
1,690,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

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

אופציה לחדר נוסף 1,550,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 73 
מ"ר, ק"ג + היתרים לבניה 

על הגג, נוף פתוח 1,550,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

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

א.בצד ובגג 1,580,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במוהליבר 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א + רישיון 40 

מ"ר, שמורה 1,570,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברבי יוסי, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 

מטופחת, קומת קרקע 
)עורפית(, כניסה פרטית, 

מיידי 1,400,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בטרומפלדור בלעדי! 3 
חד', קומה 3.5 אחרונה + 
אופציות, מציאה, לחטוף, 

רק ב- 1,170,000 ש"ח 
מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)10-10(_____________________________________________

 נויפלד, 3 חד', ק"ג, 
חזית, 75 מ', מושקעת, 
בניין מעולה, ליד נורוק, 
1,410,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

סוכה. ד.ג. תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________

 באזור הירדן, כ- 3.5 ח', 
ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח 

מפתח ב"אפיק - נכסים" 
03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים, 3 
חד', 70 מטר, קו3', משופץ, 

אופציה 1,300,000 פנחס 
_____________________________________________)10-10(נכסים 055-6789653

 במנחם בגין 3 חד', 
קומה ב', אופציה בצד ובגג 

בטון 1,370,000 פנחס נכסים 
055-6789653)10-10(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,330,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)10-10(- מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות במלצר 
דופלקס קומה 4+5, 160 

מ"ר 6 חד' גדולים + מרפסת 
סוכה במצב מצויין חנייה 

בטאבו  אופצייה לחלוקה רק 
ב- 2,860,000

_____________________________________________)10-10(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

מציאה!!!
דירת 5 חד'

קומה 5 בחנקין
פנטהאוז בבית יוסף
סמוך לרכבת הקלה!!!
052-3330965



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

ח’ באדר - י’ באדר תשע”ט  04/03-06/03/2020

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 
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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
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 

_____________________________________________)08-15א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים

עפולה

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

 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 

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית + אופציה 
1,615,000 ש"ח גמיש 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

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

_____________________________________________)07-10א(אחורית 050-7638194

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

2-2.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

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

_____________________________________________)07-10א(053-3101598

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

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

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
1,050,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 באזור העירייה 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה, ק"א, חזית, 

_____________________________________________)08-11א(1,550,000 054-7988427

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

חד', 30 מ"ר, משופצת, 
קומה ב', מושכרת ב- 

2,600 ש"ח, א"א לקחת 
משכנתא, 550,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)08-08(ב"ב 054-6506501

 4 חד', קרקע, כניסה 
פרטית, חניה + אופ' 

להרחבה, מרפסת ענקית 
מרווחת וממוזגת, לל"ת 

_____________________________________________)08-11א(054-8591339

מעלה עמוס

 להשכרה בירושלים מבנה 
ישיבה מפואר מ- 800 מ"ר עד 

_____________________________________________)8-15ש(2,500 מ"ר 02-5380949

 לל"ת, באזור הדתי, כניסה 
נפרדת, קומת קרקע, 3.5 

חדרים, 770,000
_____________________________________________)09-12א(052-8929975

קוטגים

3-3.5 חדרים

קריית גת

בני ברק 

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בשאול המלך, 3.5 חד', 
ק"ק, 70 מ"ר, חצר, 2 כניסות, 
1,250,000 ש"ח גמיש, למיידי 

_____________________________________________)09-10()פינוי-בינוי( 058-6245122

2-2.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

 באזור נחלת יצחק, 
ק"ק + חצר, 45 מ"ר, חדשה, 

אופצייה לריהוט, מיידי!
_____________________________________________)09-12ל(054-8448204

2-2.5 חדרים

 דירת 3.5 חדרים בשיכון 
ג', רח' יהודית 5 בני ברק, 

קומה ב', מזגן בכל חדר, דוד 
שמש, מחיר: 4,000 מיידי 

_____________________________________________)09-10(לפרטים: 054-2377271

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

ק"ג ללא מעלית, 
עורפית ומסודרת, מידי 
4,200 ש"ח בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 050-5308742 
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 ברב קוק 3 חד' מסודרת 
ונקיה, 75 מ"ר, כניסה מיידית 

_____________________________________________)08-09א(050-7460412

 3 חד', פ.א + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, משופצת + 

שירותים + מקלחות, כפולים 
+ מזגנים, בר' עקיבא

_____________________________________________)08-11ל(053-2759816

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

מעולה, במחיר מעולה, 
1,320,000 גמיש אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 בקובלסקי בלעדי 3.5 
חד' גדולה ומפוארת, 

ק"ג, חזית, סלון ענק + 
אופציות וסוכה, במחיר 

מעולה אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 3 חדרים גדולה, 90 
מ"ר, קומה א', ברחוב 

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

סנהדרין(, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', סלון ענק 
בפ"כ במתחרדים, קומה 

2.5, משופצת + אישורים 
לגג רעפים תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' באזור 
חידא, קומה ג', חזית, משופץ 
1,650,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בלעדי דירת נכה 3 ח' + 
חצר 50 מטר בטאבו, בניין 

עם מעלית 1,600,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

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

בטאבו + סוכה, רק 
1,750,000 גמיש

050-6452128 סופר 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
זכרון מאיר, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"א, חזית, שמורה, מתאימה 
גם לעסק א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
הזדמנות באהרונסון!! 

2.5 חד', ק"א, 77 מ"ר, 
לקראת פינוי בינוי, 

1,470,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 הזדמנות בביאליק!! 
2.5 חד', ק"א, 60 

מ"ר, אופציה 32 מ"ר, 
1,250,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 בלעדי! באזור נחום 2.5 
חד', 70 מ"ר + היתר 20 מ"ר, 
מסודרת, 1,530,0000 ש"ח א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 בחברון 2.5 חדרים, 65 
מ"ר, עורפית ושקטה, 

קומה 2 עם אופציה, רק 
1,350,000

050-6452128 סופר 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן

 בשיכון ד' מבחר 
דירות 3/4/5 חדרים, החל 
מ- 400,000 ש"ח באזורים 

_____________________________________________)10-10(מבוקשים 055-6779309

וילות ובתים
 למכירה, דו משפחתי, 

180 מטר + יח' דיור 80 מטר, 
מגרש חצי דונם + נוף מהמם 
לכינרת 1,350,000 ש"ח גמיש 

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)10-10(עינב

 בשיכון ג' קרוב לחרדים, 
דו משפחתי 100 מטר, מגרש 

400 מטר 1,050,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)10-10(עינב

 למכירה במכבים דירת 
4.5 חדרים, 120 מטר, קומה 
2.5, משופצת 580,000 ש"ח 

RE/ 050-2442446 גמיש
_____________________________________________)MAX)10-10 עינב

 למכירה בבר כוכבא 4.5 
חדרים, 130 מטר, משופצת, 

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

_____________________________________________)RE/MAX)10-10 עינב

 למכירה בקרית שמואל, 
בניין חדש, דירת 4 חדרים, 

100 מטר + מרפסת 900,000 
ש"ח לסגירה 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)10-10 עינב

 למכירה קרוב לכינרת, 
דירת 4 חדרים, 130 מטר, 

קומה ראשונה, אופציה 
להרחבה 670,000 ש"ח גמיש 

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)10-10(עינב

 למכירה בקרית שמואל, 
דירת 3 חדרים חדשה, 80 מטר 

+ מרפסת + נוף לכינרת 
790,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)10-10 עינב

 למכירה, רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

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

RE/MAX 050-2442446)10-10(_____________________________________________

 למכירה, קרוב למרכז 
העיר, דירת 3 חדרים, 90 מטר, 
קומה ראשונה 460,000 ש"ח 

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)10-10(עינב

 בטבריה עילית 
במתחרדים, 3 חד', בנין 

משופץ, מיקום מרכזי ונגיש, 
דירה מוארת ומאווררת, שכנים 

טובים, רק 435,000 ש"ח 
לוינגר תיווך לאנ"ש

052-7166160)10-10(_____________________________________________

 מציאה! ברח' ירושלים, 
קומת כניסה, 3 חדרים + 

אופציה + נוף מדהים )תיווך( 
_____________________________________________)10-10(440,000 ש"ח 055-6779309

 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 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,100,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' 4 חד' )80 
מ"ר נטו!(, חדשה מקבלן 

בבוקשפן, מרפסת )8 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,180,000 

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)10-10(_____________________________________________

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

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

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)10-10(_____________________________________________

פתח תקווה

 מציאה, דירה, בקומה ב', 
מחולקת ל- 2, מושכרת ב- 

4,000 ש"ח, רק 660,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(כולל ריהוט 053-3154818

4-4.5 חדרים
 מציאה, במרכז העיר, 4 

חד', ניתנת לחלוקה ל- 2, רק 
420,000 ש"ח )שווי שכירות 
_____________________________________________)10-10(4,000 ש"ח( 053-3154818

2-2.5 חדרים
 מציאה, 2 חד', במרכז 

העיר, קומה שניה, רק 
375,000 )שווי שכירות 1,900( 

053-3154818)10-10(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
חדיש, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, אפשרי ל- 2 יחידות, 

2,290,000 ש"ח
_____________________________________________)10-10(050-6610501 סתיו

דופלקסים

 ברוטשילד, ק"א, 60 מ"ר, 
ממוזגת, מושכרת ב- 3,000 

ש"ח, רק 1,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(050-6610501 סתיו

 בביל"ו, ק"ב, 60 מ"ר, 
מיידית, ממוזגת, מושכרת 

3,300 ש"ח, רק 1,200,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח 050-4811122 סימון

צפת
 תיווך חכם באזור צפת 

והסביבה, מבחר נכסים, 
_____________________________________________)10-13א(לפרטים דוד 052-6816444

 במשרדינו דירות 
אטרקטיביות להשקעה 

למגזר החרדי בקרית 
אתא, 27 שנות מצוינות 

תיווך ליאנה
050-5409240
050-8554104)10-10(_____________________________________________

קריית אתא

 בחנה סנש דופלקס 
מהמם, 5 חדרים, 120 

מ"ר פלוס גג ענק, 7,000 
לחודש 050-6452128 

_____________________________________________)10-10(סופר נדל"ן

 ברבינו תם דופלקס 
בקומה רביעית, 5 חדרים 
עם גג גדול, לבד בקומה, 

מעלית וחניה, 6,900 
לחודש 050-6452128 

_____________________________________________)10-10(סופר נדל"ן

 בחייטייב בלעדי 4 חד', 
ק"ב, חזית + מעלית + 
סוכה, מטבח ואמבטיה 

חדשים, ממוזגת, מיידית, 
מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)10-10(בועז 050-4156080

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם, 4 חדרים גדולה, 

ק"ב, חזית, משופצת 
+ ריהוט חלקי + חנייה 

בטאבו, מיידי, 5,700 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

 3 חד', כ- 60 מ"ר, רח' 
בית יוסף 3, קומה 5, מעלית, 
מרוהט קומפלט, 4,300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ש(052-7610171

 3 חד', פ.א + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, משופצת, + 

שרותים + מקלחות כפולים + 
מזגנים, בר' עקיבא

_____________________________________________)10-13ל(053-2759816

 3.5 חדרים ברחוב 
אהרונסון 9, קומה א' תיווך 

_____________________________________________)BA)10-10 יזמות 054-4980159 דורון

 בלעדי בעמי קרוב 
לטבריה, 90 מ"ר, 3 

חדרים גדולים + מרפסות 
גדולות, ניתן לסגור לעוד 

חצי חדר, מטופחת 
ושמורה, קומה ב', חזית 

+ חניה 4,200 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

 באברבנאל בלעדי 
3 חד', ק"ד, מרוהטת 
קומפלט, משופצת, 
במיידי, רק ב- 3,300 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)10-10(_____________________________________________

טבריה 
 לבחור דתי חדר + מזגן, 

שרותים ומקלחת, ק"ק + 
חצר, 1,700 ש"ח. מים חשמל 

ארנונה + ארוח לשבת
_____________________________________________)4-11ש(052-2634477 052-3224835

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 בעמישב ליד גני הדר 3 
חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 

_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 מציאה! יפיפייה ומאווררת, 
מתוכננת במיוחד, כחדשה, 

ממוזגת ומאווררת באיזור וינזיץ, 
מרוהטת קומפלט, 2,650 ש"ח 

050-5677030)07-10(_____________________________________________

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

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

 בזבוטינסקי פינת רמב"ם, 
משופצת, מאוררת, נוף, ק"ד, 

_____________________________________________)08-11ל(ללא 054-8597986

 2 חד', בקיבוץ גלויות, 
ממוזגת ומרוהטת, סוכה + 
מעלית, לתקופה ממושכת 

_____________________________________________)09-10א(054-8486301

 בקריית הרצוג מציאה! 
יחידת דיור לזוג שמתחתן, 
מיידי, מקסימה, מרוהטת, 

_____________________________________________)09-10(2,300 ש"ח!!! 054-8435953

 ברימון-ויז'ניץ, מטופחת 
ומושקעת, 2 חד', ריהוט מלא, 

_____________________________________________)09-12ל(ק"א, 2,500 054-8419486

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

_____________________________________________)09-10ל(052-7683705

 לזוג צעיר, יח"ד חדר וחצי 
ברמת אלחנן, מטופחת, יפה, 
_____________________________________________)09-10ל(ממוזגת, ק"א 052-7115499

 יחידה 2 חד', ק"ב, ריהוט 
מלא, דוד"ש, כיווני אוויר 

מצויינים, 2,000 ש"ח
_____________________________________________)9-11ש(054-8430740

 ברבינו אשר דירת 1.5 
חד' מרוהטת, מאובזרת 

וממוזגת, ק"א, 1,600 ש"ח. 
_____________________________________________)09-12ש(050-9734807

 ביונה הנביא דירת 2 
חד', מרוהטת + מיזוג, קומה 

_____________________________________________)10-11ש(ראשונה )לל"ת( 058-3261775

 באזור הרב קוק/אליעזר, 
2 ענקית, 65 מ"ר, משופצת, 

מרוהטת, וממוזגת, ק"ב, 
3,500 ש"ח מיידי "אפיק - 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 03-5791514

 באהרון דב עמי 2.5 
חדרים גדולה, 70 מ"ר, 
מטופחת, חזית, ק"ג + 
חניה 3,550 ש"ח ללא 

_____________________________________________)10-10(תיווך 054-4290600

 בחברון 2.5 חדרים, 70 
מ"ר, עורפית, קומה 2, 
במצב סביר, רק 3,500 

050-6452128 סופר 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן

 2 חד', ק"ה + מעלית, 
כ- 30 מ"ר, חדש, מרוהט 

קומפלט, ממוזג, 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)10-13ש(052-7610171

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, בנין חרדי, יח"ד, 35 
מ"ר, משופצת, ק"ב, 2,000 

_____________________________________________)10-11ל(ש"ח 052-7643116

2-2.5 חדרים
 מתיווך, להשכרה בברנדה, 
60 מ"ר, 2.5 חדרים, משופצת, 

ק"א, 3,500 ש"ח
_____________________________________________)10-10(050-6610501 סתיו

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

השקעות

ביקוש 
דירות

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

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

 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 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

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

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

עם שלוש מזגנים, 2,300 
ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 

_____________________________________________)07-10א(050-6770150

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חדרים החל 

מ- 470,000 ש"ח אורלי נדל"ן 
054-2332692)08-11(_____________________________________________

 להשכרה בטבריה בניין 
600 מטר, מחולק ל- 14 דירות 
+ קומת מרתף + חנות, קרוב 
לרב קוק 3,600,000 ש"ח עינב 

RE/MAX 050-2442446)10-10(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות!!! 
בבני ברק, נכס מסחרי 

באיזור אסם, 50 מ"ר + 
50 מ"ר גלריה, מתאים 
לכל מטרה - תעשיה / 
מזון / אחסנה / חנות, 
1,500,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)10-10(תיווך 052-7165120

 להשכרה בב"ב חנות 30 
מ"ר בכהנמן 64, חנייה פרטית, 

שירותים בחנות ומונגשת 
_____________________________________________)10-13א(לנכים 052-7653525

 מחפש חנות / משרד 
בבני ברק? בשבילך אנחנו 

כאן תיווך BA יזמות
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון
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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

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

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

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

 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

 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

 2 יחידת ארוח 
לזוגות/משפחות, 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(055-6706316

 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

 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(_____________________________________________

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

מגרשים

 פרוייקט 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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

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

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

מבנים

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

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)10-26ש(077-8228803 052-3540874

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

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

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

כפר ורדים

משרדים

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

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

 חנות להשכרה ברחוב 
טרומפלדור, במיקום מעולה, 

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

המסחריים, קוסמטיקה, גלריה 
וכו', לפרטים נוספים

050-5834666)07-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)07-10א(03-5709011

 להשכרה בגבעת 
שאול בנג'רה פינת בן 

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

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

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

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

 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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 להשכרה מעון פרטי, 
10 דק' מב"ב + מוניטין 

_____________________________________________)9-12ש(טל' 050-5304424

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מקום מרכזי + חניה
_____________________________________________)09-12ל(052-7140101

 יש לכם קליניקה, 
משרד, מרפאה, יש לנו 
עבורכם הצעה מצויינת 
_____________________________________________)09-12א(לפרטים: 072-2773606

 חדש! למשרד/לכל 
מטרה, 30 מ"ר, בב"ב, באזור 
_____________________________________________)09-12א(ריינס השומר 050-4158751

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

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

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(_____________________________________________

ספסופה
 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 

ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 
בנויה ברמה גבוהה, צמוד 

_____________________________________________)10-09/21(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

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)10-09/21(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

 נופש פסח במרכז, 
פנסיון מלא, תוכניה 

מגוונת, באווירה חרדית, 
6,990 ש"ח, בכשרות 
הרב שמואל בורשטיין 

_____________________________________________)07-10ל(שליט"א 058-7179228

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

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

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

 להשכרה או מכירה 
בבן גוריון בית נוח, משרד 

כ- 15 מ"ר, משופץ, 
קומת קרקע, כניסה 
פרטית, לכל מטרה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא, חזית, חשיפה 

מעולה, קרוב לרב קוק, 
22 מ"ר, חזית, חצי 

קומה, לכל מטרה, 3,500 
ש"ח לפרטים נוספים 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי באנילביץ חנות 
להשכרה, כ- 100 מ"ר, 

מושקעת מאד, ק"ק, 
כניסה מיידית, מתאימה 

לחנות בגדים/שמלות 
כלה/מרפאה ולכל מטרה 

לפרטים נוספים סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, חנות למכירה, כ- 

20 מ"ר, חזית, משופצת, 
ומושכרת, מיידי, 

580,000 ש"ח, מתאימה 
להשקעה, גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)10-10(_____________________________________________

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)10-10(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות 27 מ"ר + גלריה, 
רבי עקיבא 33, משופצת 
וחדשה תיווך BA יזמות

_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 חדר להשכרה במרכז רבי 
עקיבא, רק 1,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)BA)10-10 יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה, 25 + 
גלריה, ברחוב ירושלים, מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)10-10(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה 
גוש 3756, חלקה 18, 3 דונם 

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

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

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

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)10-10(שמעון 052-2457617

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות, 

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

 בהזדמנות!!! בלב 
בני ברק מחסן 150 מ"ר, 

גישה נוחה לרכב תיווך 
052-7165120)10-10(_____________________________________________

 מחסנים בכל הגדלים 
בכל רחבי העיר במחירים 

מצויינים תיווך
052-7165120)10-10(_____________________________________________

 להשכרה מיידי, כ- 100 
מ"ר, במרכז בר אילן בירושלים 

_____________________________________________)10-11א(050-5758688

 משרדים במבחר 
גדלים בלב רבי עקיבא + 
_____________________________________________)10-10(חניה תיווך 052-7165120

 להשכרה בבני ברק, 
מציאה, 140 מ"ר בבנין 

הכשרת הישוב החדש, קומה 
גבוהה + חניות ומחסן תיווך 

_____________________________________________)BA)10-10 יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה בבני ברק, 
משרד 34 מטר ברב קוק 8 עם 

חניה וגישה תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 צימרים מאובזרים, גקוזי' 
ומרפסת שמש, חצר, עד 15 

מיטות 050-7223891
_____________________________________________)10-36ש(053-4228706

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 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(_____________________________________________

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 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

 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

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

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

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

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

 בית פרטי מאבן + יחידה 
על הגג ב- 300 ש"ח, חצר 

גדולה ונוף מדהים
_____________________________________________)8-7/21ש(052-7155422 053-3147542

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 להשכרה! יומי ושבתות, 
צימר לזג בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה
_____________________________________________)10-13ש(052-7153475

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, מאובזרת 

+ גקוזי', לזוגות/משפחה 
_____________________________________________)10-13ש(054-5259470

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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(_____________________________________________

טיוטה
מכירת רכבים

טיולי ג’יפים

מיצובישי

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

 טויוטה קורולה 2008 
)רובוטי(, הכי חסכוני 
בדלק, 115,000 ק"מ 

054-6287000)08-11(_____________________________________________

קיה

 מיצובישי גרנדיס 2010, 
יד שניה, 12 אלף קילומטר, 

רכב שמור ללא תאונות, מצב 
_____________________________________________)10-10(מצויין 054-5908240

 קיה קרניבל 2010, יד 
ראשונה, 154 אלף קילומטר, 

רכב 7 מקומות, מנוע דיזל 
_____________________________________________)10-10(חסכוני 054-5908240
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

ח’ באדר - י’ באדר תשע”ט  04/03-06/03/2020

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

 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! 
_____________________________________________)08-19ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 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

 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

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(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

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

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

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

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ייעוץ נישואין

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

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

 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

לפגישה חפ' בדיסקרטיות 
לריענון ושיפור
_____________________________________________)05-12א(054-2239350

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

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

 נמצאה בכותל מטריה 
כחדשה של נשים

_____________________________________________)05-06ח(077-2109292

 למסירה ללא תשלום 
ספה מבד בצבע בורדו במצב 

_____________________________________________)05-06ח(טוב מאוד 052-8370535

 דרוש סמסונג יאנג כשר 
_____________________________________________)05-06ח(בתשלום 058-3299505

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

מיוחדים לחתונות
052-5778544
 נמצאה בב"ב בתחנה _____________________________________________)6-31ש(050-5775066

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

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

 נמצאו משקפי ראיה 
של נשים בציון הרש"ש ביום 

_____________________________________________)07-08ח(פטירתו 052-7108798

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)07-08ח(בעבר 054-2509001

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)07-08ח(052-2786557

 זוג רמקולים למערכת 
60 וואט בנויים מעץ בהיר 

צליל חזק ונקי 80 ש"ח טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 רדיאטורים להסקה )לא 
חשמלי( 10 צלעות 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)07-08ח(052-7180828

 גי' פי אס במצב מעולה 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 050-4110991

 מציאה! מצלמה סמסונג 
כחדשה + נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-4110991

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 380 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

 מגהץ קיטור טפאל במצב 
מצוין 370 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
460 ל' בצבע לבן 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 מדפסת HP ביתית, סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 למכירה מגהץ קיטור 
מורפי 350 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)07-08ח(053-3364930

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

הלבנת שיניים

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)08-11ל(053-4307097

 נמצא רב קו אנונימי ברח' 
_____________________________________________)08-09(לנדאו ב"ב 055-6787098

 נמצאה מצלמה במירון 
בתאריך כה' אב 03-6167949 

_____________________________________________)08-09ח(052-7162312

 למשפחת אברך מבית 
שמש דרוש בתרומה תנור + 
_____________________________________________)08-09ח(עמודון ספריה 058-7703010

 למכירה מיטה וחצי בבני 
ברק במצב מעולה

_____________________________________________)08-09ח(052-8370535

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול + 

_____________________________________________)08-09ח(ארון נעלים 053-3155532

 מעונין לקנות עתיקות 
_____________________________________________)08-09ח(ויודיאקה 050-4125850 גיורא

 אוסף בולים ומעטפות דוד 
_____________________________________________)08-09ח(050-4145583

 נגן, מקליט, רמקול חיצוני 
16 ג'יגה 50 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8474176

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט של 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)08-09ח(052-2437292

 זוג רדיאטורים 11, 12 
צלעות סילמור, 450 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4100013 באריזות

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-9577081

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצויין 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)08-09ח(052-7649441

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 050-4187088

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 בעל רכב יונדאי פרטית, 
מעוניין בהסעות במשך כל 

שעות היום, במחיר הוגן
050-5829142 053-9520228)09-12(_____________________________________________

 נמצאה שקית עם 2 זוגות 
מכנסיים חדשות לפרטים: יוני 

_____________________________________________)09-10ח(050-2006990

 אבדו משקפיים יקרות של 
נער לפני כשבועיים באיזור 

רחוב השומר בב"ב
_____________________________________________)09-10ח(052-7617966

 נמצאה מצלמה ברחוב 
_____________________________________________)09-10ח(הירקון בני ברק 054-8474176

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא ב"ב

_____________________________________________)09-10ח(054-8474176

 נמצא תליון שרשרת צבע 
כסף מול ארמונות חן ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110838

 נאבדה משאבת חלב 
)הנקה( ביום שלישי טז' שבט 

)11-2-20( חשובה לבעליה 
המוצא יתקשר למס'

_____________________________________________)09-10ח(054-8430296

 נמצא מעיל שחור בחנות 
"אצל בתיה" בירושלים 52 ניתן 

_____________________________________________)09-09(לקבלו בחנות 050-2006990

 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

 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

 לבית מדרש דרושים ספרי 
_____________________________________________)09-10ח(קודש 055-6786825

 דרוש למכירה בחינם 
פלאפון סמסונג יאנג כשר 
_____________________________________________)09-10ח(במצב חדש 058-3281474

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)09-10ח(זרקור 054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 למכירה מכונת כביסה 
300 שקל + כירים גז עם תנור 

_____________________________________________)09-10ח(300 שקל 055-6883937

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(03-6196964

 3 מוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברה טובה 330 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מקרר קטן במצב טוב 
בהזדמנות! מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

 למכירה מיקרוגל סמסונג 
גדול בהזדמנות! 170 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)09-10ח(052-2786557

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

_____________________________________________)09-10ח(054-4443635

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(130 ש"ח בלבד 054-7216671

 שואב אבק תוצרת הובר 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 בהזדמנות מסך גק גדול 
150 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מחשב נייד מצויין! מהיר 
בהזדמנות!!! 480 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מיקרוגל חדש באריזה 
צבע לבן 250 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4474076

 מעבד מזון חדש באריזה 
_____________________________________________)09-10ח(300 ש"ח 052-7177781

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד 050-4187088

 רדיטאור 13 צלעות 
מעולה!!! בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(053-3187278

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח ובטריה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 058-3245685

 תנורים לחימום ביתי 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 גריל לפיתות 70 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מתקן לשוארמה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח גמיש 054-427385

 קולר מים תמי 4 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 70 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מפזר חום ביתי 20 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מאורר עמוד כחדש 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 רדיטאור לחימום ביתי 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מאורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח 054-4273857

 2 נברשות מיוחדות לסלון 
כל אחת 100 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

 מחשב נייד מהיר במציאה 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 055-6651237

 HP דיו חדש למדפסת 
ב- 40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)09-10ח(054-8431644

 דיו חדש למדפסת 
CANON ב- 65 ש"ח בבני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק 054-8431644

 מסך ל- DVD ב- 290 
ש"ח 03-5700672

_____________________________________________)09-10ח(054-6389446

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה בירושלים שואב 
אבק לרכב כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-5884371

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(03-6196964

 מכונת ייבוש קנדי 5 קילו 
גוף חימום חדש 500 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)08-09ח(054-2633790

 למכירה שואב אבק + 
שטיח 140 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 למכירה מסך מחשב + 
פקס משולב 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 תנור מובנה במצב טוב 
_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח 054-8487627

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 מיקרוגל מכני 150 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

מוצרים 
ושירותים

הובלות
 "הובלות אנ"ש" מבצעים 

את כל סוגי ההובלות, שרות 
_____________________________________________)08-11ל(מעולה! 055-6753336

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

ש"ח, רכב קטן, שכירות 
לחודש, ללא הגבלת ק"מ 

_____________________________________________)10-21א(050-6666599

 הכרויות בחינם לרווקים/
ות גילים 42-45 בלבד! 

מכתבים שישלחו ל:ת.ד 831 
_____________________________________________)10-17(עיר: ירושלים

 נמצא קרוב לשוק השומר 
בבני ברק עגיל זהב ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים טלפון 
_____________________________________________)10-11ח(050-4333232

 נמצאה חליפה ארוזה 
בתחנת אוטובוס ברחוב 

אברבנאל בני ברק
_____________________________________________)10-11ח(052-7667127

 נאבד/נגנב ברח' ים-סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)10-11ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבדו אופניים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)10-11ח(ברק 054-8474514

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)10-11ח(052-2786557

 למסירה ש"ס חתנים 
הוצאה ישנה במצב מצוין 

_____________________________________________)10-11ח(במודיעין עילית 052-7658521

 דרוש למסירה תפילין רבינו 
_____________________________________________)10-12ח(תם 054-8503230

 מסך דק למחשב 21 אינץ 
כחדש 180 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-6205446

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)10-11ח(052-7180828

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש!!! )בפ"ת( 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-2786557

 2 רדיאטורים 12 צלעות 
סילמור 200 ש"ח כ"א

_____________________________________________)10-11ח(050-4100013

 מגהץ אדים חדש באריזה 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 בהזדמנות מדפסת 
מצוינת שמתאימה לווינדוס 

XP ב- 120 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(053-3346080

 בהזדמנות מסך דק גדול 
150 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)10-11ח(053-3346080

 XL 'מקרר אמקור פרסטיז 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 500 ש"ח 050-4106788

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-72166671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נילווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תנור אפיה וגז 45 ס"מ 
במצב טוב 100 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4184747

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

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 שואב אבק עומד 
BILSSEL במצב מצויין 350 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טלפון 053-7738893

 2 מסכי מחשב 17 אינץ 
19 אינץ כ"א 70 שקלים 

_____________________________________________)10-11ח(לפרטים 050-4102942

 תנור נפט 200 שקלים 
_____________________________________________)10-11ח(לפרטים 050-4102942

 מכשיר להסרת שיער 49 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-6907470

 למכירה שואב אבק 60 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-5737813

 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

ריהוט

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

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

 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

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 שולחן סלון מסיבי 
ושמור מאוד, צבע חום 

מהגוני, מידות: אורך 
1.80, רוחב מטר, עם 
פתיחה של עוד מטר, 

נקנה ב- 12,000, מחיר 
נדרש 1,500 ש"ח

054-9003001)09-12(_____________________________________________

 שולחן אוכל מעץ 
78*70*111 ניתן לפתיחה 

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

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 עמודת ספרים צבע 
וונגה מצב טוב 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7660435

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-5967114

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 150 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-5967114

 שולחן סלון חום כהה 
שמור גובה 45 ס"מ רוחב 1.30 

מ' אורך 60 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 שולחן מעץ יפה וגדול + 
5 כסאות מרופדים 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-4184747

 שולחן מחשב קטן עץ 
וזכוכית כמעט חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7110675

 כסאות דמוי עור שחור 
לסלון במצב מצוין 150 שקל 

_____________________________________________)10-11ח(לכיסא 03-6782328

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן נפתח ל- 1.7 + 4 
כיסאות עם ריפוד מעץ 300 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7123053

 3 דלתות שמנת לחדרים 
כחדשות עם פסי ניקל 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7110675

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 עמודונים של ספריה + 
דלת זכוכית צבע חום וונגה כל 

עמודון 300 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7188017

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)10-11ח(270 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
מתאים לסוכה 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח 050-6245339

 מזנון + ספריה 400 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום 
עתיקים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-6907470

 שולחן סופרים מקצועי 
מתכוונן 250 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(054-8423645
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 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

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

תינוקות

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

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

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

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
_____________________________________________)07-08ח(מעולה 70 ש"ח 052-6140800

 אופניים ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדשים 052-6140800

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

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

_____________________________________________)07-08ח(נייד: 054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 joie מציאה! טיולון חדש 
ב- 400 שקלים כל הקודם 

_____________________________________________)07-08ח(זוכה 055-6743613

 טרמפיסט + כסא 
בשימוש חצי שנה כמו חדש 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 055-6743613

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 טיולון שחור מצב טוב 
ללא חגורה 100 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(053-3120620

 למכירה טיולון אדום מצב 
טוב מתקפל לתיק 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 למכירה כיסא אוכל גדול 
ורוד יציב מתכוונן 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה, לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 חיסול סלון הכלות ניסגר, 
תכולה 200 שמלות, בודד רק 

_____________________________________________)07-10ל(1,000 ש"ח 052-6011753

 03-5792841

מנקים חורף

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

10-99
אלפי פריטים

&
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 כל בגד

 במציאה!!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 

ארונית ושידה תואמת, צבע 
דובדבן 280 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8420684

 מדף סנדויץ אדום 30*30 
צבע דובדבן קוניאק 50 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב 052-7600336

 שולחן לילדים גדולים 
כחדש ממש עבודת נגר בצבע 

טורקיז + 4 כסאות ב- 300 
__________________________________________________________________________________________)08-09ח(בני ברק 052-7156976

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-5705546

 ארון בגדים 2 דלתות + 
מגירות + כוורת יפיפה 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-4170185

 ארון 5 דלתות מצב מעולה 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-2180197

 מיטה מצב מעולה מיטה 
כפולה 2*1.6 כולל מזרון 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-2180197

 למכירה מיטת איי ריזר 
חזקה 500 ש"ח מצב מצוין 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 052-7681438

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה ארונות מטבח + 
_____________________________________________)08-09ח(שיש 500 ש"ח 054-8487627

 כיור לאמבטיה בצבע 
פרגמון 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 שולחן, 6/8 כסאות 
לסלון בשימוש כמה חודשים, 
אפשרות לכסאות או שולחן 

בלבד בהזדמנות
_____________________________________________)07-10ח(052-4227714

 ספריה מהממת, סנדוויץ, 
2.40 + ויטרינה, חום בהיר, 4 

_____________________________________________)07-10(אלף, גמיש 050-8730232

 עגלת טיולון במצב מצויין 
_____________________________________________)08-09ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-8401217

 כחדש!! משטח החתלה 
לשידה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)08-09ח(70 ש"ח 058-4843223

 חדש!! נעלים צבע כחול 
מוקסין מנקסט מושלמות 

מידה 21.5 עם סקוטצ' רק 45 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי מצב מצויין 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 052-5737813

 אמבטיה לתינוק צבע לבן 
_____________________________________________)07-08ח(45 ש"ח 053-3155415

 שידת החתלה, שמנת, 
6 מגירות, 700 ש"ח גמיש 

050-8730232)07-10(_____________________________________________

 פלאפון C2 כשר אורגינל 
70 ש"ח נא להתקשר לפלא': 

_____________________________________________)08-09ח(053-6727062

 למכירה פלאפון גלאקסי 
יאנג לא כשר רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(055-6887495 050-4171492

 מציאה! פלאפון טאצ' 
סמסונג במצב מעולה 60 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 נוקיה 105 מכשיר טוב 
חדש ב- 130 שקל )לא כשר( 

_____________________________________________)08-09ח(050-8776286

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 ארון ספרים מפואר סגנון 
עתיק 1.7 מטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7128429

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טבו 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 054-5705546

 שידות בצבע לבן 2 
מגירות 40 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(055-6788952

 ספה 3 מושבים יפה 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 055-6788952

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-3463482

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין 150 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 ספפה לנוער מצוינת 
_____________________________________________)09-10ח(ונפתחת 400 052-7653954

 כורסאת ריקליינר 
נפתחת מעולה 500

_____________________________________________)09-10ח(052-7653954

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-8454536

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 140 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 כיסא גלגלים 250 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק 054-8463975

 2 כיסאות מטבח כחדשות 
מתכת מנומר עם משוב מעץ 

180 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)09-10ח(052-3466398

 מיטה מתקפלת 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 שולחן מתקפל 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 למכירה מיטת נוער מצב 
נפתחת מעולה צבע שמנת + 

פלסטיק 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 שידה פוקסי שמנת, 120 
רוחב, גובה 80, 8 מגירות, 

מצב חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)07-10ח(054-3584040

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח 054-8476805

 שידת החתלה יפה מאוד 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 500 ש"ח 052-7655838

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)09-10ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר' 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(אוונט 058-345685

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 מתאמים לבוגבו סלקל 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם! 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 058-3245685

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 מזרן לעגלה של מזרונית 
צבע שחור קרם 30 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-5737813

 משחק צורות של פישר 
פרייס 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 עריסה כמו עגלה חדשה 
מהממת 100 ש"ח נייד

_____________________________________________)09-10ח(052-7150021

 עגלת בוגבו קמיליאן 
צבע גינס שכיבה טיולון וכיסוי 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 050-4633264

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 תלת אופניים לתינוק 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 כרטיס 32 גיגה, SD עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3263264

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167777

 למכירה נוקיה 230 צבע 
לבן 2 סימים ב- 250 שקל 

_____________________________________________)09-10ח(054-8027830

 נוקיה 105 מכשיר טוב 
חדש ב- 130 שקל )לא כשר( 

_____________________________________________)09-10ח(050-8776286

 טלפון אלחוטי באנגלית 
_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח 054-8463975

 2 כיסאות מטבח מתכת 
מנומרת עם מושב מעץ 

כחדשים 180 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-3466398

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח 052-5737813

 כורסאת יחיד עור צבע 
_____________________________________________)10-11ח(שחור 140 ש"ח 052-5737813

 שידה מצב מעולה 
40*102 260 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-2180197

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)10-11ח(054-8446728

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

_____________________________________________)10-11ח(נייד: 054-8446728

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(פשוט לחטוף! 050-4187088

 טיולון JOIE חדש באריזה 
_____________________________________________)10-11ח(400 ש"ח בב"ב 058-3249841

 מיטת תינוק מישכל 
צבע עץ כמו חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-4147688

 כסא אוכל מתקפל ב- 30 
ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 45 ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 מעמיד לאמבטיה ב- 30 
ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 עגלת תאומים 
ב- 320 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)10-11ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת טיולון במצב מצויין 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 120 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)10-11ח(050-5967114

 עגלת תינוק אנגלזינה 
אמבטיה טיולון אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8475855

 לול עץ חזק ואיכותי כולל 
מזרן וגלגלים 350 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-6907470

 סלקל איכותי לרכב 99 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-6907470

 משאבת חלב ידנית 
לשבת של חברת "מדלה" 

כחדשה 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-3466398

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 טיולון "ד"ר בייבי" מצב 
_____________________________________________)10-11ח(מצוין 300 ש"ח 052-7674267

 מיטת מעבר + מזרון ב- 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 052-7655838

 טיולון במצב מצוין צבע 
סגול חברת ספיריט 200 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-8464909

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)09-10ח(054-8446728

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

_____________________________________________)09-10ח(נייד: 054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)09-10ח(054-8446728

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(פשוט לחטוף! 050-4187088

 מציאה! כסא בטיחות 
חדש לתינוק 120 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 פלאפון אפטאק כחדש 
כולל מגן 180 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)10-11ח(052-7171012

 סים טוקמן כשר של רמי 
_____________________________________________)10-11ח(לוי ב- 50 ש"ח 052-7666666

 למכירה אפטק כשר 
בטרייה חדשה במחיר 150 

_____________________________________________)10-11ח(שקל 054-4872235 ירושלים

 למכירה טלפון נייד חדש 
בקופסה UP-TEC ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-8404877

 בי קיו לייזר, מעט מאד 
בשימוש 1,200 ש"ח

_____________________________________________)10-11ל(050-4180440

 למכירה אופניים 21 
הילוכים במצב טוב במחיר 

450 ש"ח לפרטים:
_____________________________________________)10-11ח(052-7613645

 משקפי שמש של חברת 
"ראו רייבן" מקוריים לאישה 

חדש באריזה 150 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-3466398

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 2 זוגות מגפי גשם לילדות 
מידות 11 ו- 31 )בני ברק( 30 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד לזוג 054-7216671

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לילדים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)10-11ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג חדש באריזה 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4087927

 מפת יגר חדשה באריזה 
_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח 050-4087927

 ספסל אחורי לרכב סטיישן 
כולל חגורות 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4184747

 סקייטים לילד/ה )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
30*80 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 10*30 2 חבילות 

_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 2 זוגות נעלי לק כחול 
אלגנטי עקב 5-6 מידה 40-41 

חברת שפרס 150 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(03-5782467 052-7110779

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טל': 052-2727474

 אופניים חשמליות 300 
שקל דרוש תיקון קל

_____________________________________________)10-11ח(050-7806788

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
גלגלים 180 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)10-11ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 שולחן קטן נמוך 25 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(מפלסטיק 053-3155415

 תחפושות ספר תורה 
20 ש"ח משה רבנו 40 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 כספת גדולה 450 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

 סטנדר על רגלים 140 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-71261606

 גגון לרכב מתאים גם לגיפ 
_____________________________________________)10-11ח(רק 400 ש"ח 052-2786557

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מצלמה כולל 
בטריה נטענת רק ב- 250 

ש"ח גמיש לפרטים
_____________________________________________)10-11ח(055-6703524

 נעלי אלדו מידה 42 
ספורט צבע כחול רק 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח לפרטים 055-6703524

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 אורגן 500 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-6245539

 שידה 2 מגירות ומראה 
גדולה 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-8471351

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
גודל סידור 40 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 מקראות גדולות רב 
פנינים דפוס לוין אפשטיין 25 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-8478897

 למכירה אורגנית מדלי 
דגם 300A מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 שמלה חדשה לנערה 
צבע שמנת מידה 1 180 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8497425

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 כיסא גלגלים 250 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בבני ברק 054-8463975

 טלפון אלחוטי באנגלית 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח 054-8463975

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 מזוודה )בני ברק( 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק 054-8431644

 כריים 3 להבות חדש 
חשמלי או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-2786557 בפתח תקוה 

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה חדש אכותי ב- 30 

_____________________________________________)09-10ח(שקל 050-8776286

 שעון יד לאישה חדש 
יוקרתי חברת גלרי ב- 150 

_____________________________________________)09-10ח(שקל 050-8776286

 פאה סינטטית חדשה 
חום גוונים 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(052-7679123

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)09-10ח(050-4157763

 תחפושת משה רבנו מידה 
_____________________________________________)09-10ח(4 20 ש"ח 052-7676856

 מעיל צמר שחור לנשים 
מידה 46 במצב מצוין 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 ילקוט לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 40 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 משחק קופסא מליונר 
המצוות של פלדהיים 45 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב 052-7600336

 3 שמלות ערב, גיל 14, 
ורוד עתיק, צהוב ושחור תחרה 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח כ"א 054-8529353
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל 03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 150 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 תחפושות מתוקות 
אוברול כולל כובע כלב/נמר/

חתול לתינוק גיל שנה וחצי רק 
_____________________________________________)08-09ח(20 ש"ח 058-4843223

 תחפושת מהממת שפן 
עם גזר גדול לגיל 3/4 רק 20 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק קטן וכן מלח / רב 

חובל עם כובע לגיל 3 רק 15 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח נייד 052-2432982

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)08-09ח(120 ש"ח 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-9577081

 תריס אלומיניום לבן 
1.30*1 300 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7645405 בב"ב בערב

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)08-09ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
לאספנים שמורה מאוד 300 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)08-09ח(שקל 054-6838654

  אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)08-09ח(053-3171324

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב / 
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 מציאה פסנתר אורגן אורך 
1.1 מטר רוחב 0.70 מטר 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-4116799

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)07-08ח(050-4157763

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 054-6838654

 אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)07-08ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)07-08ח(053-3124207

 אוסף 560 אסימונים מכל 
השנים 500 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(050-4106788

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות וכד' 

_____________________________________________)07-08ח(170 058-3287846

 אוזניות קשת שחורות 
ללא שימוש כלל 60 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3287846

 תיק לאופניים 25*35 ס"מ 
_____________________________________________)07-08ח(30 ש"ח 058-3287846

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 גלילי טפט לקיר מהממים 
חדשים 70 ש"ח כ"א

_____________________________________________)07-08ח(052-7125823

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 משחק קופסא מי מה 
היכן 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 מצלמה משוכללת 350 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח נייד 052-7150021

 נברשת לסלון נטיפים 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7150021

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)09-10ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 אופניים לילדים BMX ב- 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח 058-3245685

 כיור לאמבטיה 40 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 70 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 קורקינט לילדים 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופני פעלולים 150 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סקט בורד 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 חוטי דיג 10 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 כיסא לאופנים 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופנים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה נברשת מפוארת 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7656713

 נעלים מהממות חדשות 
כחולות מנקסט לתינוק מידה 

21.5 רק 45 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 חדש בנילון!! תחפושות 
מהממות אברהם אבינו / 

משה רבינו לגיל 7-10 רק 40 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 הליכון חשמלי פישר 
פרייס חדש באריזה 170 

_____________________________________________)07-08ח(במקום 250 053-3108157

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר מסע כבד של פרידי 
דביר ב- 36 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר בעקבות אתהלך 
של אהרון מרגלית ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 למכירה פסנתר ב- 500 
ש"ח כל הקודם זוכה נעמי 

_____________________________________________)07-08ח(054-2013391

 למכירה תיבת דואר 
חדשה עם מפתחות 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח -054

_____________________________________________)09-10ח(8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 למסירה בחינם בב"ב 
מגפון ג'מס כחול 37 במצב 

_____________________________________________)09-10ח(מעולה 054-5342428

 אגרטל קרמיקה מלבני + 
פרחים 90 ש"ח 052-7600336 

_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק

 חליפה לבנים 3 חלקים 
מידה 3 70 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336 בבני ברק

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 חליפה חדשה לחלוטין 
שחורה של קסטרו מידה 48 

_____________________________________________)09-10ח(199 ש"ח 058-3263264

 מציאה! מצלמה + 
מסרטה חברת SONY, איכות 

HD, חדשה ממש + נרתיק 
+ מטען + סוללה נוספת 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח נייד: 054-8464909

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה רק 

_____________________________________________)09-10ח(350 ש"ח 052-2786557

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 150*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-4102263

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב 50 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-4102264

 נגן סולו בלוטוס הקלטה 
_____________________________________________)09-10ח(85 ש"ח 03-5797481

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופנים למבוגרים 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 גקים לרכב 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 למכירה כ- 300 שמלות 
כלה יפהפיות, גם לחרדים / 

אפשרות לבודדים, בזול
053-2827371)09-16(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות סורג 
בטן לחלון במידות שונות 

500 ש"ח אפשרות להתקנה 
_____________________________________________)09-10ח(052-7116853

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)08-09ח(053-3124207

 מדיח כלים במצב טוב 
_____________________________________________)08-09ח(350 ש"ח 054-8487627

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב 80 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102264

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 150*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102263

 למכירה אופנים הילוכים 
גלגל 26 200 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(050-4169800

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

פורים שמח!

לרגל חג הפורים,
מודעות ללוח יתקבלו עד
ליום ראשון יב' באדר 8.3

בשעה 14:30

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-5385013 בני ברק

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-5385013

 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

 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

 מגזיני זמן קודמים 
למכירה ב- 10 שקלים טלפון 

_____________________________________________)06-07ח(052-7148545

 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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)07-10ש(052-4751951

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)03-10א(03-9094566 053-3197448

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 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 
_____________________________________________)10-13א(058-3239723

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)08-10ש(050-8938869

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)09-16א(054-3454571 054-7680455

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

xsos  דרושים מוכרים, 
סדרנים, למשמרות, שכר גבוה 

למתאימים, בונוסים ועמלות 
גבוהות, לפרטים:

_____________________________________________)07-10ש(053-3935840 או בחנות

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת 

למשרה מלאה. ניקול
_____________________________________________)07-10ל(050-7250631

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/

ות ל- 2-3 שעות ביום, 
אפשרות לעבודה מהבית 

_____________________________________________)05-10א(053-3173244

 לגן דתי בפ"ת דרושה 
מיידית, גננת לגילאי שנתיים 

וחצי, שעות 8:00-13:15
_____________________________________________)08-11ל(052-8530061 052-8226582

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בק. אונו למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימה

_____________________________________________)7-10ש(050-4102929

 דרושה מיידי עוזרת בית 
יסודית, אמינה, זריזה, קבועה 

+ המלצות חובה
054-8543214 בערב אחרי 

_____________________________________________)07-10א(20:30

 נשים וסמינריסטיות 
לעבודה בצהרונים בגני ילדים 
בב"ב, שכר משתלם, תנאים 

 etgarim18@gmail.com :טובים. מייל
טל: 077-4564100

_____________________________________________)08-11(פקס: 077-456-4101

 דרושים נהגים חרוצים 
ושרותיים לטווח ארוך עם רשיון 

C1, תנאים טובים
_____________________________________________)08-11ל(050-6563426

 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

 דרוש נהג פנסיונר +רשיון 
למשאית לכמה שעות בודדות 

על אוטובוס זעיר באזור בני 
_____________________________________________)08-11(ברק 050-9894422 קו עיתונות דתית / 8263339 /

למסעדה באונ' בר אילן דרוש/ה:

לפרטים, שי: 053-8273577

עובד/ת פס 
בין השעות 09:00-16:00 או 10:00-17:00

בית עמנואל )חל״צ(
למעון לגיל הרך ברמת-גן דרושות

המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לנשים וגברים כאחד
יאיר דמארי, מנכ״ל

בעלות:
תעודת הסמכה בהוראה/תעודת גננת/מטפלת

נסיון מוכח בעבודה עם ילדים בגיל הרך
זיקה ואהבה לעבודה עם ילדים

תנאי שכר טובים למתאימות
להגשת מועמדות יש לפנות לשירן ממשאבי אנוש

בטלפון 054-5522027
shiran-s@ramat-gan.muni.il מייל

גננות/מטפלות

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

_____________________________________________)09-10(לפרטים: 052-7641817

 דרושה אישה ללינה אצל 
אישה מבוגרת עצמאית, ימים 

_____________________________________________)09-10(א-ה 050-5491222

 הנדסאית אדריכלות 
למשרד אדריכלות ועיצוב פנים 

בב"ב גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 עובד/ת אמין/ה מהבית 
לתפקיד הנה"ח, מזכירות 

וניתוב קריאת שירות גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מזכירה גרפיקאית לת"ת 
בירושלים גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנה"ח לסביבה חרדית 
בת"א, 12,000 ש"ח גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהלת משרד לארגון 
בבני ברק, ניהול יומנים, מענה 

טלפוני וכו'. גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהל/ת אירועי הפרשת 
חלה באזור המרכז, בסיס 

+ בונוסים עד 20,000 ש"ח 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח + רכב 
צמוד, שכר 15,000 - 20,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 גננת מקצועית וחמה לגן 
חובה בכ"ס, למיידי! לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ל(052-3020663

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר / 
_____________________________________________)09-12א(ערב 052-6607070

 למעונות וגנים בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה חלקית/
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
_____________________________________________)09-12א(054-7708715

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 עובד למחסן בגדים 
לגהוץ ועבודות מחסן, 

בין השעות 9:00-13:00, 
תנאים טובים!
_____________________________________________)09-10ל(054-5652753

 באזור ק.הרצוג ב"ב 
דרושה סייעת לגן, 

גילאי שנתיים וחצי - 3, 
אחראית, מסורה, אוהבת, 
7:30-16:00, שכר נאה! 

_____________________________________________)9-12ש(050-4146721 בערב

 א/נשים לעבודה בשעות 
גמישות, אפשרות כהכנסה 

נוספת, לתאום פגישה
_____________________________________________)09-12ל(053-3163814

 למעון בגבעתיים, מיידי, 
גננת או סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה כולל תשלום חגים 

_____________________________________________)09-12(וארוחות 052-3838484

 לפנימייה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושה טבחית 

מקצועית ומסורה להכנת 
ארוחת ערב בשעות אחה"צ, 

_____________________________________________)09-10ל(לפרטים: 054-8401241

 קופאים/ות, סדרנים/
ות עובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה 

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)08-11(_____________________________________________

 ברמת גן תופרת במכונה 
תעשייתית + חוט ומחט, 

_____________________________________________)08-11(שעות גמישות 03-5797279

 למשרד רואי חשבון 
בתל אביב, משרד בקרבת 

מרכז עזריאלי בו יש גם צוות 
מהמיגזר החרדי דרוש/ה רואה 

חשבון/מתמחה לתפקיד 
מאתגר, נדרש: למידה מהירה, 
השתלבות בעבודת צוות יחד 

עם יכולת עבודה עצמאית 
ושליטה באקסל. קורות חיים 
לפקס: 03-760-4646 מייל: 

liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 מזכירה מוכשרת לעבודה 
מהבית. גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 דרושה עובדת במרכז 
ירושלים לחנות סידקית, גלאים 

_____________________________________________)07-10ל(+40 054-8418969

 למשרד רואי חשבון 
במרכז תל אביב, משרד 

בקרבת מרכז עזריאלי בו יש 
גם צוות מהמיגזר החרדי, 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות 
)בעל תעודת חשב/ת שכר( 
מנוסה ועצמאי. יחסי אנוש 

טובים, יכולת עבודה בצוות, 
משרה מאתגרת עם אפשרויות 

לקידום. קורות חיים לפקס: 
03-760-4646 מייל:
liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למכירות, 
הזמנות ושרות לקוחות + 
נסיון. העבודה בפ"ת, שכר 
נאה ואופציה לקידום קו"ח 

gadhamburger@gmail.com 10-13ל(למייל(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)10-21ש(054-8471166 058-4012013

 עוזר מחסנאי עם 
אופניים רגילות או 

חשמליות + שליחויות 
באזור ב"ב והסביבה, 

בשעות הבוקר 
המוקדמות 

_____________________________________________)10-11ש(052-6364614

 לרואה חשבון בגבעת 
שמואל מנהלת חשבונות 

מנוסה, משרה גמישה, קו"ח 
shimoncpa@012.net.il 10-11ל(למייל(_____________________________________________

 דרושים מפיצים מכל 
הארץ לירק מהדרין ללא 

ריסוס הידרופוני
_____________________________________________)10-13ש(052-8708776

ביקוש 
עבודה

 מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רישיון וכדומה ללא 
_____________________________________________)07-08ח(עבודה פיזית 054-6580174

 תופרת מנוסה מחפשת 
עבודה באזור בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(054-8440338

 מנהלת חשבונות, ידע 
באופיס, חשבשבת, אקסל, 

_____________________________________________)05-06ח(באזור ב"ב 058-3246817

 אדם רציני אחראי ונאמן 
בעל נסיון + המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים
_____________________________________________)05-08ח(055-5527391

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)06-07ח(054-8421756

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מחפש עבודה 
בירושלים: בעל נסיון 
בהכנת ארוחת בוקר 

_____________________________________________)10-17ל(בישיבות 055-2544827

קו עיתונות דתית / 8264730 / 

לשוק סיטונאי בירושלים דרוש/ה

052-8522495

נהג/ת חלוקה
רשיון ג' / 4 טון

מעל שנה רשיון 
לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

לפרטים:
גנים באלעד: 050-4167755
בי"ס באלעד: 054-8466536

גנים ומעון בבאר יעקב : 052-3360300

לרשת הארצית "פרח" לחינוך מיוחד
 דרושות סייעות
לעבודה עם ילדים 

בעלי צרכים מיוחדים 
באלעד ובבאר יעקב

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

 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 

 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

 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
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