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 השקעה פיננסית

תשואה מובטחת
בטחונות מלאים

הערת אזהרה בטאבו

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

עו"ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה, 

פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל | נדל"ן | בתי משפט 

| עמ' 10

נחשפה הסיבה שבגינה מדינת ישראל הלכה לשלוש מערכות בחירות בשנה האחרונה

בחזרה לעתיד
אבי גרינצייג 

)הטור המלא בעמ' 12-13(

אין דיל ואין דיין
גואל ועקנין

)הטור המלא בעמ' 14-15(

המימד השישי
שניאור ובר

)הטור המלא בעמ' 8-9(

ראש בראש: ליברמן 
נגד נתניהו

הקורונה בישראל: קרוב 
ל-100,000 ישראלים בבידוד

אסון: תלמיד ישיבת 
'תורה בתפארתה' 

התמוטט ונפטר
| עמ' 6



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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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 

מלי מתתוב
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

מאת: אלי רובין

אל  העיר  תושבי  צעדו  שעבר  בשבוע 
בפעם  המדינה,  אזרחי  יתר  כמו  הקלפיות, 
במפלגות  תמיכתם  את  והביעו   - השלישית 
לאחר  זאת  ה-23,  לכנסת  שהתמודדו  השונות 
ממשלה,  להרכיב  הצליחה  לא  מפלגה  שאף 

בבחירות שנערכו לכנסת ה-22. 
בתקוה  הסתיימו,  שהבחירות  אחרי  רגע 
שלא יחזרו על עצמם בתקופה הקרובה, ריכזנו 
עבורכם את נתוני ההצבעה כפי שפורסמו על ידי 
כמה   - ה-23  לכנסת  המרכזית  הבחירות  וועדת 
מצביעים חדשים נוספו לספר הבוחרים מהעיר, 
היא  מי  בחירתם,  זכות  את  מימשו  מהם  כמה 
המפלגה שגרפה את מירב הקולות בעיר וקבלה 
את  שתתה  ומי  הקולות,  מסך  אחוז  מ-50  יותר 
את  השווינו  יהודית'.  'עוצמה  של  קולותיה 
הנתונים לתוצאות הבחירות לכנסת ה-22 וניסנו 
מעט להבין האם תושבי העיר שינו את בחירתם 

על מנת לנסות ולפתור את הפלונטר הפוליטי.
הבוחרים  לספר  היבשים.  בנתונים  נתחיל 
זכות בחירה מהעיר, מאז  451 בעלי  עוד  נוספו 
שנערכו  ה-22,  לכנסת  הקודמות  הבחירות 
ירד  ההצבעה  אחוז  האחרון.  אלול  בחודש 
מסך  העיר,  תושבי   17,906 כאשר  ב-0.13%, 
זכות  את  מימשו  בעיר,  ההצבעה  זכות  בעלי 

בחירתם.
ולחלוקת הקולות עצמם: ש"ס רשמה הצלחה 
גדולה בעיר, עם עלייה של 350 קולות הבחירות 
- 50.39% מסך  קולות   8,978 וקבלה  הקודמות 
קולות  ב-218  עלתה  התורה  יהדות  הקולות; 
הקולות;  מסך   36.88%  - קולות   6,571 וקבלה 
 1,380 וקבלה  קולות  ב-394  עלתה  הליכוד 
 696 וקבלה  קולות  ב-57  עלתה  ימינה  קולות; 
קולות  ב-506  ירדה  יהודית  עוצמה  קולות; 

וקבלה 116 קולות.
44 קולות;  וליתר החלוקה: כחול לבן קבלה 
צדק  משפט  קולות;   11 העבודה-גשר-מרצ 
בראשות לריסה עמיר - 7 קולות; ישראל ביתנו 
- 6 קולות; עוצמה ליברלית כלכלית - 5 קולות; 

הלב היהודי וקמ"ה - קול אחד כל מפלגה.
לראות  ניתן  התוצאות  בגרף  רגע  נתבונן  אם 
העיר  תושבי  לתמיכת  באשר  מעניינת  תזוזה 
ה-21,  לכנסת  בבחירות  הליכוד.  במפלגת 
 1,212 המפלגה  קבלה  אשתקד,  בניסן  שנערכו 
)באלול,  שלאחריהן  בבחירות  בעיר,  קולות 
האחרונות  בבחירות  ואילו   986 קיבלה  כאמור( 

קיבלה, כאמור, לא פחות מ-1,380 קולות. 
לכנסת  בבחירות  הקלפיות,  פילוח  פי  על 
ה-22 - 266 הקולות שירדו לליכוד עברו בעיקר 
הקמפיין  בשל  הנראה  ככל  ש"ס,  לרשימת 
זאת,  לעומת  הסליחות.  חודש  של  הממוקד 
בכמעט  זינקה  הליכוד  מפלגת  אלו  בבחירות 

400 קולות שככל הנראה נדדו מ'עוצמה יהודית' 
בעיר  מסוימות  בקלפיות  לראות  שאפשר  )נתון 
כמעט אחד לאחד(, זאת לאחר מלחמת תדמית 
שניהלה 'הליכוד' נגד 'עוצמה' בטענה לשריפת 

קולות וסיכון גוש הימין כולו.

'ועדת  נתוני  פי  על  כי  נציין,  הכתבה  בשלהי 
אף  תפסה  אלעד  העיר  המרכזית',  הבחירות 
באחוז  הראשון  המקום  את  אלו  בבחירות 
זכות  מבעלי   85.6% עם  בישראל,  ההצבעה 
הבחירה בעיר שבאו לממש את זכותם והצביעו.

אלעד כמדגם: לאן עברו מצביעי 'עוצמה יהודית'?

לאחר מכרז:
חברת ניקיון 
חדשה החלה 

לפעול בעיר

נערכו מראש: גופי העירייה והחירום התכנסו

בשבוע שעבר צעדו תושבי העיר אל הקלפיות בפעם השלישית והביעו את תמיכתם במפלגות השונות: כמה מצביעים חדשים מהעיר נוספו לספר הבוחרים, כמה מהם 
מימשו את זכות בחירתם ואיזו מפלגה גרפה את מירב הקולות בעיר וקיבלה יותר מ-50 אחוז מסך הקולות?

בכדי לאפשר לימי הפורים לעבור על העיר בצורה שמחה ובטוחה, קודם החג התכנסו נציגי המשטרה, כב"ה ונציגי 
האגפים והמחלקות בעירייה  וחילקו את התפקידים ביניהם בהתאמה ⋅ במהלך הישיבה הנחה ראש העיר את 

המשתתפים לגלות אפס סובלנות כנגד מפעילי ומשווקי נפצים בעיר

מאת: יוסי לוז

על  ַאמונה  הייתה  בהן  שנים  מספר  לאחר 
ר.ג.א  חברת  סיימה  שעבר  בשבוע  בעיר,  הניקיון 
ונכנסה תחתיה חברת רם-קרם לנקות  את תפקידה 
ועדת  ידי  על  שנבחרה  לאחר  העיר,  רחובות  את 

המכרזים בעירייה.
והייתה  בעבר  כבר  בעיר  פעלה  רם-קרם  חברת 
אחראית על דבר זה. "לחברת רם קרם ישנו ניסיון 
"מדובר  המכרזים.  בוועדת  אומרים  שנים",  ארוך 
במשק.  והוותיקות  מהגדולות  אדם  כוח  בחברת 
לגבי איסוף אשפה, עיריית אלעד בנתה את המכרז 
קבלן  לקחת  תוכל  הזוכה  שהחברה  כזו  בצורה 
משנה באישור הרשות עם חברה המתמחת באיסוף 

אשפה".
על פי הודעת וועדת המכרזים, הזכיינית החדשה 
"אכן התקשרה עם חברת 'דחס', חברה בעלת ניסיון 
בין  ופועלת  אשפה  איסוף  בתחום  שנה  כ-40  של 
היתר בערים אשדוד, אשקלון, יבנה וקריית מלאכי", 
תוך שהדגישו, כי "וועדת המכרזים העירונית בחנה 
במכרז  שהתמודדו  והחברות  ההצעות  מירב  את 
הנוכחי והחליטה לבחור את הטוב ביותר לעיר, הן 

מבחינת המחיר והן מבחינת האיכות".
באגף להגנת הסביבה אומרים, כי לאחר הזכייה 
במכרז, החברה החלה בפינוי האשפה וניקיון העיר. 
בחבלי  שנכרכה  הנוחות  אי  על  מתנצלים  "אנו 
ההתחלה ומבטיחים עיר נקיה יותר, נעמוד על כך", 

הוסיפו באגף. 
נציין, כי בשל התאמת העובדים החדשים לעיר, 
במהלך היומיים הראשונים לפעילות חלו עיכובים 
הכוחות  הגיעו  מכן  לאחר  אך  האשפה,  באיסוף 
כמויות  עם  להתמודד  כדי  מתוגברים  בצוותים 

האשפה.

מאת: יוסי לוז

לפורים,  המוקדמת  מהיערכות  כחלק 
העיר  ראש  בלשכת  נערכה  שעבר  בשבוע 
על  היערכות  סיכום  ישיבת  פרוש  ישראל 
לכך  הקשורות  והמחלקות  האגפים  כלל  ידי 

בעירייה, וכן נציגי המשטרה וכיבוי האש.
הפעולה  דרכי  נדונו  הישיבה  במהלך 
בעיר  עלינו  שעברו  הפורים,  ימי  על  לשמור 
אלעד, בצורה שקטה וטובה, בהמשך למסורת 
תוך  האחרונות,  בשנים  השקטים  הרחובות 
העירוניים  הגורמים  כלל  של  פעולה  שיתוף 

למען הדבר.
הכוחות  סדרי  נסקרו  הישיבה  במהלך 
כאשר  הפורים,  ימי  במהלך  בעיר  שיפעלו 
ראש העיר הנחה את המשתתפים לגלות אפס 
סובלנות כלפי כל מי שיפעיל או ישווק נפצים 
אלי  באלעד  המשטרה  נקודת  מפקד  בעיר. 
יעקב, עדכן כי נעשות פעולות רבות בנושא, 
חלקן גם סמויות, ואת התוצאות ניתן לראות 
בימים  מפיצוצים  יחסית  השקטים  ברחובות 

אלה.
חולקו התפקידים של המשתתפים  כן  כמו 
הרבה  הפעילות  בתכלול  לסייע  השונים, 
שנעשתה בעיר במהלך הפורים, כמו אירועים 
מרכזיים לנוער על מנת למזער ככל הניתן את 
השוטטות ברחובות ולשמור על שגרת החיים 

ותחושת הבטחון.
ישראל  העיר  ראש  השתתפו  בישיבה 
פרוש, רמ"ט ראש העיר מנחם אמיתי, רל"ש 
ראה"ע אמנון הלוי, מנהל אגף החינוך מרדכי 

מנהל  לוי,  יצחק  שפ"ע  אגף  מנהל  בארי, 
מחלקת  מנהל  שטרן,  אפי  העירוני  המוקד 
מנחם  המתנ"ס  מנהל  גמליאל,  יחיקם  הנוער 
הורביץ, אחראי יחידת האכיפה איציק אדרי, 
מנהלת האגף לשירותים חברתיים הגב' לבנת 
מאיר  חיים  העיר  ראש  עוזר  לווינשטיין, 
וכאמור  אלעל,  אבי  הבטחון  מנהל  רוזנפלד, 
השתתפו  כן  כמו  והכיבוי.  המשטרה  נציגי 
ללא  עיר  תכנית  ונציגי  הנוער  מחלקת  רכזי 

אלימות באלעד.

התפלגות הקולות של תושבי העיר



בואו לחווית טיפוס
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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!
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מאת: יוסי לוז

כהוקרה על פעילותם ועל מנת לאגור כוחות 
להמשך עבודת הקודש שהם עושים סביב השעון 
ארגון  ערך  האחרונה  בשבת  השנה,  ימות  בכל 
במלון  והתרעננות  גיבוש  שבת  אלעד'  'הצלה 
ונשותיהם,  למתנדבים  שבטבריה  'כינורות' 
דאתרא  המרא  בנוכחותם  כיבדו  השבת  כשאת 
ירקון  מרחב  הנהלת  ונציגי  גרוסמן  הגרש"ז 

במד"א.
במהלך השבת נשא רב הארגון, המרא דאתרא 
קודש  דברי  גרוסמן,  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
מנת  על  הוקם  "הארגון  כי  ואמר,  למתנדבים 
שיהיה גוף נפרד, בכדי שנוכל כל העת לשמור 
על צניעות וטהרה בהתנדבות, ואני יכול להעיד 
עלינו  כן  כמו  זה.  את  מקיימים  שהמתנדבים 
להתחזק באהבת חינם, לשמור כל העת על רמת 
שלא  אתכם  ומברך  גבוהה  רפואית  מקצועיות 

תצא תקלה מתחת ידיכם".
שיא השבת הייתה כאשר המרא דאתרא ורב 
הארגון מסר שיעור הלכתי בנושאי רפואה בשבת 
ובשגרה, כשלאחר מכן קיים פאנל מורחב וענה 
כן,  כמו  המתנדבים.  אצל  שהתעוררו  לשאלות 
הגרש"ז אף יצא בקריאה לציבור ואמר, כי "ללא 
ספק כשאנו יודעים שיש למד"א נהגי אמבולנס 
שאינם יהודים, יש חובה לחייג רק למוקד 101 

של מד"א".
ממנו  שנבצר  דורי,  חיים  ירקון  מרחב  מנהל 
להשתתף בשבת, שיגר ברכה למתנדבים וציין, 

כי "אני חייב לשבח את מתנדבי 'הצלה אלעד' 
כך  ועל  עת  בכל  המרחב  לטובת  עמידתם  על 
בעיר  אמבולנסים   6 קבע  באורח  שמאיישים 
את  מחזקים  ובכך   - הסביבה  וביישובי  אלעד 
זמן התגובה של מגן דוד אדום. מסירותם ניכרת 

ובפרט המקצועיות של המתנדבים". 
הארגון  יו״ר  דברים  נשא  השבת  במהלך 
השנה  גם  שנה,  "כמידי  ואמר:  חיומי  שלמה 
יצאנו בחסות ארגון החירום הלאומי של מדינת 
ישראל מגן דוד אדום לשבת שכולה התאחדות 
אני  הברוכה.  עשייתנו  להמשך  כוחות  ואגירת 
אלעד',  'הצלה  ארגון  ממתנדבי  אחד  בכל  גאה 
בעירנו  לחולים  תקווה  שנותנים  אלו  אתם 
שמגיעים  אלו  אתם  הסביבה.  וביישובי  אלעד 
לאדם בשעתו הקשה ומחזקים את רוחו ונפשו. 
תמשיכו בעשייתכם המופלאה, כשאנו בהנהלת 
ונכונים  הארגון נמשיך להיות לצדכם, קשובים 

לכל צורך".
אלי  מר  מד"א  למנכ"ל  להודות  רוצה  "אני 
בכל  לימיננו  עומד  "אשר  חיומי,  הוסיף  בין", 
בכל  קשבת  אוזן  על  אמיצה,  שותפות  על  עת. 
את  ולהצעיד  להמשיך  ועידוד  דחיפה  על  עת, 
השרביט  תחת  הפועלים  ההצלה  ארגוני  כלל 
המקצועי של מגן דוד אדום. תודה מיוחדת בשם 
נפלאה  שבת  של  קיומה  על  הארגון,  מתנדבי 
מבקש  אני  לתמיד.  בליבנו  שתיחרט  שבת  זו, 
חיים  מר  במד"א,  ירקון  מרחב  למנהל  להודות 
דורי, על שותפות רבת שנים ועל עמידתו לימין 

מתנדבי הארגון".

'שבת וינפש': מתנדבי 'הצלה 
אלעד' יצאו לאגור כוחות 

מתנדבי 'הצלה אלעד' יצאו לשבת מרוממת בטבריה, בהשתתפות רב הארגון המרא 
דאתרא הגרש"ז גרוסמן ונציגי הנהלת מרחב ירקון במד"א  במהלך השבת נשא 

דברים רב העיר בשבחו של הארגון ואף ערך פאנל מיוחד, בו העלו המתנדבים שאלות 
בנוגע להצלת החיים ולדברים שהם נתקלים במהלך התנדבותם

צילום: דוברות מד"א - 'הצלה אלעד'

אסון: תלמיד ישיבת 'תורה 
בתפארתה' התמוטט ונפטר

מאת: מנחם הירשמן

פקדה  נוראה  טרגדיה  האמת:  דיין  ברוך 
בתפארתה'  'תורה  ישיבת  את  האחרון  בשבוע 
בעיר. הבחור החשוב יהושע בוים ז"ל, בן ה-19 

התמוטט והלך לעולמו בפתאומיות.
יהושע ז"ל, תושב שכונת סנהדריה בירושלים, 
התמוטט בעת ארוחת הערב, בזמן ששוחח עם 
חבריו והשיב את נשמתו ליוצרה. לצוות הרפואי 
שטיפל בו נודע כי לא היה לו רקע רפואי קודם.

בסמוך  שהיו  האש  כיבוי  תחנת  אנשי 
החייאה  פעולות  בו  וביצעו  אליו  חשו  לישיבה 
במשך כחצי שעה, תוך קבלת הדרכה טלפונית 
שהצטרפו  אלעד,  סניף  הצלה  איחוד  ממתנדבי 
הוא  מכן  לאחר  ההחייאה.  לפעולות  בהמשך 
פונה לבית החולים בלינסון, שם נאלצו הרופאים 

להודיע על פטירתו למגינת לב.

הלימודים  לספסל  חבריו  הישיבה,  תלמידי 
האסון,  בעקבות  גדול.  והכאב  בתדהמה  הוכו 
הישיבה ביטלה את השקת קמפיין הת"ת השנתי 
בליווי  להתקיים  אמור  שהיה  פורים,  לכבוד 
מגיוס  הבחורים  של  שובם  לאחר  תזמורת, 
המסורתית  הפורים  מסיבת  בנוסף,  כספים. 

שנערכת בישיבה מידי ליל פורים בוטלה.
הבחור החשוב יהושע בוים ז"ל, עלה לישראל 
בישיבה  למד  ילד.  בהיותו  מארה”ב  הוריו  עם 
לצעירים של הרב קרשינסקי בירושלים, בישיבה 
גדולה עלה והתעלה ללמוד בהיכלה של ישיבת 
לתלמיד  היה  שם  באלעד,  בתפארתה'  'תורה 

חביב ושקדן בתורה שהתחבב על רבותיו.
הטרגדיה  את  מעכלים  לא  באלעד  בישיבה 
הקשה, במשך זמן רב קרעו בני הישיבה שערי 
פעולות  בו  ביצעו  הצלה  שכונני  בעת  שמים 
החייאה, אך למרבה הכאב נאלצו להתבשר על 

הגרוע מכל.

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

תמיד חלמתם לתרום לחברה ולמדינה?
הצטרפו אלינו למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

לעבודה מאתגרת וחדורת שליחות לאומית

פרסום מכרזים פומביים מס’ 1-6/2020
לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דרושים עובדים
למילוי משרות פנויות בלשכות המשרד בירושלים, תל אביב וחיפה

אנשי הייטק למילוי משרות מנהלי ביקורת	 
על פי הפירוט שלהלן: 

חמש משרות בלשכת המשרד בירושלים, מהן שתי משרות המיועדות ל	וכלוסייה החרדית.	. 
שתי משרות בלשכת המשרד בתל 	ביב.ב. 
משרה 	חת בלשכת המשרד בחיפה.	. 

משרת עוזר ליועץ המשפטי בלשכת המשרד בירושלים.	 
משרת דובר המשרד בלשכת מבקר המדינה בירושלים.	 

המועד האחרון להגשת מועמדות:  י”א בניסן התש”ף, 5.4.20. 

מספרי המכרזים, תנאי הסף והתנאים הנוספים המחייבים בנוגע לכל מכרז מפורטים באתר המרשתת של 
משרד מבקר המדינה בכתובת: WWW.MEVAKER.GOV.IL. תחת הכותרת ״מכרזים״ - ״דרושים״.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



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

כולל: 
חצי שעה של צילומים 
• דיסק עם התמונות 
ת  ו נ ו מ ת  5 - ו  •
ברמת  מעובדות 
גימור מקצועית!

בברכה,
שרה צברי- סטודיו לצילום ימים מרוכזים לצילומים 

במרכז ובירושלים

בלתי נשכחים... להנציח רגעים

מרתון צילומי פורים

הזדרזו לשריין מקום!!!

052-6102024

2020

מחכה למתוקים שלכם...

חבילת 
צילומי 

תחפושות 
250 ₪בטבע / בסטודיו 

רק ב- 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מנהלת חשבונות
דרושה

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 9:00-17:00

 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



באלעד באלעד8 ט"ז אדר תש"פ 812/3/20

בנימין ב של  הימים  דברי  ספר 
מיוחד  פרק  יוקדש  נתניהו, 
הימין  במחנה  שונים,  לגורמים 
אשר  השמאל,  ובמפלגות 
לקווי  מעל  אישיותו  את  הציבו 
נכונות  והביעו  האידיאולוגיה 
להתפשר על תפיסת עולמם רק בגלל אהבתם או 

איבתם לנתניהו האיש.
מעטים  לא  למצוא  ניתן  הימנית  מהזווית 
המשתמע  כל  על  הימין  בהשקפת  שדוגלים 
לידי  שיועבר  כל שעל  על  שיזדעקו  כאלו  מכך, 
הפלסטינים וירעישו  עולמות כשיתפתח תהליך 
הוא  באחריות  שישא  ומי  במקרה  אך  מדיני, 
מתגמד  הכל  אז  או  נתניהו,   – הערצתם  מושא 

וקדוש יאמרו כל פעולה שיבצע.
אלה צועדים אחר המנהיג הפוליטי, אשר זכה 
לקולות הבוחרים בכדי לקדם אג'נדות שבבסיס 
השנים  ברבות  כי  עד  השמרנית,  האידיאולוגיה 
לפעול  ובאפשרותו  עצמה  בפני  למטרה  הפך 
מצביעיו.  בדעת  להתחשב  ומבלי  נפשו  כאוות 
ולפחות  לדרכו  נאמן  נותר  נתניהו  למזלנו, 
הימין  למדיניות  נצמד  האחרונים  בחודשים 
לאורך כל הדרך, כך שנושא הנאמנות לאדם על 

חשבון הקו האידיאולוגי - טרם עמד למבחן.

אובדן דרך
בהרבה.  חמור  המצב  המתרס  של  השני  בצד 
ערכי השמאל הישראלי כבר פינו את מקומם זה 
מכבר לטובת ערך אחד ויחיד. כזה שעליו יקום 
דבר  כל  יזנחו  שלשמה  משימה  דבר.  כל  ויפול 
יסכימו  ולמענה  אדום  לסדין  מבחינתם  שהיה 

לשלב זרועות עם הגרועים שבאויביהם.
הסיסמא  זו  ביבי",  לא  "רק  נכון:  ניחשתם 
בין חלקיה  היחידה שמחברת למרבה האירוניה 
"המחנה  של  והקוטביים  המנוגדים  השונים, 
הנאור" שמאכלס תחת קורת גג אחת את אביגדור 
"עונש מוות למחבלים" ליברמן ואחמד "השהיד 

הוא שיא התפארת" טיבי.
היבא יזבק ממפלגת בל"ד הקיצונית שמהללת 
רוצחי יהודים, מוצאת שפה משותפת עם יוצאי 
צבא, ולא מדובר באנשי ארגון 'שוברים שתיקה' 
נשמתם  ומכרו  מחצבתם  לצור  עורף  שהפנו 
בראשי  אלא  הבזויים,  האנטישמים  לאחרוני 
תהילה  עטורי  גנרלים  לשעבר,  הכללי  המטה 
עיניהם  שלנגד  קצרה,  תקופה  לפני  עד  בצה"ל 
מכיסאו  נתניהו  את  להוריד  המטרה  עומדת 
המקודשים  הערכים  את  מקריבים  לשם  ובדרך 

ביותר בעיניהם.
נתניהו  בנימין  ששמה  הפרסונלית  הסוגיה 
שבבחירות  בישראל,  מפלגה  להקים  הצליחה 

האחרונות הפכה לשנייה בגודלה ובשעת כתיבת 
עם  כלאיים  להרכיב ממשלת  השורות מתיימרת 
העיוורת  השנאה  בחסות  והכל  טרור,  תומכי 
לבנימין נתניהו והאמונה היוקדת כי הוא הצרה 
הגדולה של מדינת ישראל וכל רעה חולה בארץ 

מתרחשת רק בגללו.
"רק  מחנה  אנשי  של  צעדיהם  את  כשבוחנים 
לא ביבי" קשה שלא להשתומם מהמחיר העצום 
הבלתי  המאמץ  תמורת  לשלם  מוכנים  שהללו 
נלאה להדיח את שנוא נפשם. אולם בעוד בקרב 
אנשי 'כחול לבן' זו אינה אלא שנאת חינם, עבור 
אביגדור ליברמן מדובר ברגש נקמה בוער לשלם 

לרה"מ על מעלליו כביכול.

נקמה ממולדובה
נתניהו  את  לרסק  מוטיבציה  חדור  ליברמן 
ולשם כך בועט ביהודים רבים שהלכו עמו כברת 
דרך ארוכה בפוליטיקה ובחיים האישיים. איווט 
סבור בביטחון מלא שנתניהו שאף להושיב אותו 
מאחורי סורג ובריח ומרגע שהשתכנע בזה הוא 

דוהר כמו חיה פצועה לתהום.
 7 "נתניהו חצה כל קו אדום. ב-2019 הוגשו 
בפרקליטות  במשטרה  ילדיי  ונגד  נגדי  תלונות 
ידי  על  ו-2  אנונימיות   5 המס.  וברשויות 
כל  שמאחורי  לי  ברור  יצחק.  יואב  העיתונאי 
עמית  עו"ד  ומקורבו  נתניהו  עומד  הזה  המהלך 
חדד באמצעות החוקר הפרטי רפי ויצמן", אמר 
ליברמן ל"מקורביו", שם קוד לסוד גלוי שנשמר 

בחשאיות ודלף החוצה במקרה. 
טען  ההזויים,  מהלכיו  את  להצדיק  מנת  על 
אך  שהגיעו  סגורות"  "שיחות  באותן  ליברמן 
במקרה לידיהם של עיתונאים, כי "בקודים שלי 
מדובר בחטא שאין עליו סליחה ומחילה גם לא 
שליחים  לי  לשלוח  להפסיק  כדאי  כיפור.  ביום 

מטעם הליכוד - המחשבה שאשב עם נתניהו היא 
אשליה חסרת סיכוי".

בין  לרע,  טוב  בין  מבחין  איננו  כבר  ליברמן 
שעשוי  דבר  כל  לשקר.  אמת  ובין  לשגוי  נכון 
להיפלט  לנתניהו  לגרום  אחרת  או  כזו  בצורה 
על המזבח  בעיניו.  ראוי  הפוליטי,  מחוץ לשדה 
יקריב את כל מי שנקרה בדרכו. מסורת ישראל, 
התורה הקדושה והמגזר החרדי "המשיחי", הוא 

רק חלק במשחק המכוער של איווט.

מיעוט מסוכן
וכעת, הסכיתו ושמעו את הדברים הבאים: 

"ממשלת מיעוט עם הרשימה המשותפת - לא 
נקים ממשלה רק עם מפלגות  ולא תהיה.  היתה 
ודמוקרטית.  יהודית  כמדינה  בישראל  שמכירות 
נשתף פעולה עם מפלגות שתומכות בטרור  לא 
או נמנעות מגינוי טרור. נקיים שוויון זכויות פרט 
ליהודים וערבים כאחד. נפעל לרווחתם ובטחונם 

של כולם ללא כל הבדל בין איש לרעהו".
מילים אלו לא נכתבו בידי בצלאל סמוטריץ'. 
אלו.  שורות  על  חתום  אינו  בן-גביר  איתמר  גם 
הם גם לא פורסמו לפני שנים רבות, חודש ימים 
ההצהרה  את  ידו  תחת  שהוציא  מי  הכל.  בסך 
לבן'  'כחול  מפלגת  איש  האוזר,  צבי  הוא  הזו 
ומזכיר הממשלה לשעבר, שמתיימר להיות איש 
ארץ ישראל השלימה ובעל השקפת עולם ימנית 

מובהקת.
'כחול  מנהיגי  של  פניהם  כי  שהתברר  מרגע 
הימנעות  או  בתמיכת  מיעוט  לממשלת  לבן' 
רבות,  שנים  הטיף  שנגדה  המשותפת  הרשימה 
ומאז נשמעו הצהרות בנושא מפיהם של בכירים 
אומר  לא  זה  מים.  פיו  ממלא  הוא  במפלגתו, 
שברגע האמת הוא יתעשת וימנע הקמת ממשלה 
נוראית שכזו, אך החרדה מפני אופציה כזו כבר 

"

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

המימד השישי

שנאה שמקלקלת את השורה. ליברמן וגנץ | צילום: אלעד מלכה

הסוגיה הפרסונלית 
ששמה בנימין נתניהו 

הצליחה להקים מפלגה 
בישראל, שבבחירות 

האחרונות הפכה לשנייה 
בגודלה ובשעת כתיבת 

השורות מתיימרת להרכיב 
ממשלת כלאיים עם 

תומכי טרור. הכל בחסות 
השנאה העיוורת לרה"מ 
והאמונה היוקדת כי הוא 

הצרה הגדולה של מדינת 
ישראל. הצביעות הזו 

שמתגלה בהתנהלותם, לא 
היתה בא לעולם, אילולא 
הגב התקשורתי התמוה, 

שנותן דרור לעולם ערכים 
מעוות, רק כשזה משרת 
את האינטרסים הנכונים. 

שיקרת, רימית, הונאת, כל 
זמן שהתוצאה מתאימה 

לחשיבה הברנז'אית



9באלעד ט"ז אדר תש"פ 12/3/20

רצוי לרוב אחיו. נתניהו בישיבת הממשלה, השבוע |  צילום: קובי גדעון, לע"מ

לא ניכרת אצלו.

עיתונאים כצרצרים
בא  היתה  לא  לומר,  צריך  הזו,  הצביעות 
שנותן  התקשורתי  הגב  אילולא  לעולם, 
רק כשזה משרת  ערכים מעוות,  לעולם  דרור 
רימית,  שיקרת,  הנכונים.  האינטרסים  את 
הונאת, כל זמן שהתוצאה מתאימה לחשיבה 

הברנז'אית – אהלן וסהלן.
את  לשעה  אחת  ששידרה  תקשורת  אותה 
הראיון של נתניהו עם קרן מרציאנו בחדשות 
הגיב  במהלכה  ב',  מועד  הבחירות  טרום   12
"מה? מה פתאום!" לשאלה האם יקדם חוק 
חסינות, היא זו שמתעלמת במופגן מהעובדה 
שבני גנץ התחייב עשרות פעמים שבשום אופן 
ועכשיו  המשותפת  הרשימה  על  יישען  לא 
מתברר ש"גמלה בליבו החלטה" והוא דווקא 

מקדם במרץ ממשלה כזו.
קץ  על  קובלים  הם  נשימה  באותה 
הדמוקרטיה, נחרדים מהביקורת כלפי מערכת 
השפל  את  להבין  ומתקשים  החוק  אכיפת 
בקריצת  ובדומיהם.  בהם  הציבור  באימון 
ידי  על  ממשלה  הקמת  הללו  מכשירים  עין 
מי שהבטיח לציבור בוחריו כי לא יעשה זאת 
בשיתוף פעולה עם תומכי טרור ויום למחרת 

הבחירות מצפצף עליהם.
לבוחר  התחייבותו  בין  הגדול  הפער  נוכח 
למעשיו בפועל, לא מפתיע שבני גנץ נענה על 
ליברמן  איווט  של  הבזויות  לדרישותיו  אתר 
העמים  ככל  לאומה  ישראל  עם  את  להפוך 
שומרי  ציבור  על  איומות  גזירות  ולהנחית 
הגדרת  את  מצדיקים  אשר  והמצוות,  התורה 

ארץ ישראל כמדינת היהודים.
אחרי  דקות  שלושים  שוב:  לחדד  חשוב 
התנאים  שורת  את  מפרסם  שליברמן 
שנועדו  לממשלה,  לכניסה  שלו  המקוממים 
ולסנדל  המצוות  שומרי  כלפי  להתריס   רק 

הדתיות  המפלגות  עם  לממשלה  אופציה  כל 
והחרדיות, גנץ נותן את הסכמתו. 

שבחן  מבלי  לו.  לקח  בלבד  שעה  חצי 
הכלכלי,  בהיבט  להסכמתו  השלכות 
קואליציוני, פוליטי, הלכתי וחברתי. הוא לא 
או  גורמי מקצוע  באמת הספיק להתייעץ עם 
לא טרח להסתייג  הוא  מנוגדת.  דעה  לשמוע 
כלשהו.  תנאי  להגביל  או  מסוימים  מפרטים 
ככתבו וכלשונו, שלושים דקות בודדות מרגע 

פרסומם.
נתניהו  סילוק  העליונה,  המטרה  למען 
מהשלטון, מתגלים גנץ וחבורתו כחסרי עמוד 
שדרה ונעדרי אחריות מינימלית, שימכרו הכל 
בכדי להשיג את מבוקשם. אין גבולות, אין קו 

אדום, הכל כשר.
זהו אותו גנץ ששוזר בין מילותיו סיסמאות 
"אחדות"  "פיוס",  "שלום",  של  חלולות 
ובעצם כל מושג שנתון בידיו למרמס. ההגיון 
הכוונה  שתכלית  בשעה  ממנו  נעלם  האנושי 
לשמה נכנס לעולם הפוליטי עלולה להתגשם. 

רעיא מהימנא
זכות היתה לי. ברוב חסדיו של בורא עולם, 
זכיתי להיוולד בבית שהיה מואר בדמות של 
צדיק קמאי. זכיתי לגדול על ברכיו של יהודי 
אשר כל ישותו הוקדשה לעבודת השם באמת 
היתה  לרבו  שהתקשרותו  חסיד  ובתמים. 
ליחס  זכה  לפנים,  הפנים  וכמים  דופן  יוצאת 
בכל  היה מחובר  אליו  מיוחד מהרבי הקדוש 

נימי נשמתו.
את  שהשיב  בעת  בשנים  רך  ילד  בהיותי 
נשמתו ליוצרה, הזיכרון שלי מהגאון הצדיק 
מעומעם.  עלינו  תגן  זכותו  ובר  משה  רבי 
למרות בעיית הזיכרון, השפעתו האדירה של 
רבי משה זצ"ל על חיי מלווה אותי בכל צעד 

ושעל.
ובלטה  אותו  שאפיינה  החסד  מידת 

מודל  עבורי  מהווה  הטמירה,  באישיותו 
האבהי  יחסו  אליה.  לשאוף  ומטרה  לחיקוי 
של רבי משה זצ"ל ליהודים, דאגתו העמוקה 
ישראל  בשם  אשר  לכל  אהבתו  לב,  לשבורי 
למענם,  ורוחנית  גשמית  הקרבה  תוך  יכונה 
אלה עיצבו את אישיותי והעניקו בי תעצומות 

לדבוק בדרכו הנשגבה.
ביטוי  לידי  שבאה  עולם  בבורא  דביקותו 
בכל רגע מחייו, הזכירה לרבים את התיאורים 
בדורות  הדור  צדיקי  גדולי  על  המפליאים 
קורא  היה  בהם  המרטיטים  הרגעים  קודמים. 
ביומו,  יום  דבר  המיטה  על  שמע  קריאת 
ניגוני ההתעוררות שהיו בוקעים מגרונו בזמן 
לבבות  הרעידו  הלילה,  בחצות  הזה  הנעלה 

והביאו לידי ביטוי את צמאון נפשו לק-ל חי.
מרביצי  מגדולי  אחד  זאת  להגדיר  היטיב 
היה  משה  "רבי  כי  שאמר  בדורנו,  התורה 
השם  עובד   - אחד  מצד  גוונים.  רבת  דמות 
ירושלים  כל  לתאר.  אפשר  שאי  באופן  גדול 
משה  רבי  עבד  שבו  מהאופן  נרעשת  היתה 
לו  היתה   - שני  מצד  הוא.  ברוך  הקדוש  את 
מכל  חרגה  היא  שאף  עצומה,  ישראל  אהבת 
מצוות  שומרי  בין  הבחין  לא  הוא  מצוי.  גדר 
קירב באהבת  כולם  כאלה, אלא את  לשאינם 
קשור  היה  משה  רבי  קץ.  לה  שאין  ישראל 

לכולם, והיה מסור בכל לב ונפש לקרב יהודים 
ענק  השם,  בעבודת  ענק  הוא.  ברוך  לקדוש 

בחסידות, ענק במידת החסד וענק בענווה".
הבית הפלאי בליבה של השכונה העתיקה, 
לקצה:  מקצה  יהודים  של  חייהם  את  שינה 
שטריימל.  עם  לחסידים  בו  הפכו  ראש  גלויי 
שבורי לב הקימו בו משפחה יהודית מפוארת. 
וזכו  העגום  ממצבם  נחלצו  יכולת  מעוטי 
של  למחוזות  שנפלו  אדם  בני  גשמי.  לסעד 

ייאוש קיבלו אופק ותקווה. 
ההילולא.  בעל  של  חייו  משאת  היתה  זו 
לקרב  לנזקקים,  לעזור  נדכאים,  לשמח 
ישועות  להצמיח  יהודים,  לרומם  רחוקים, 
ולהביא רפואות. אלו לא היו סיסמאות בעיניו. 
זו היתה דרך חיים שהשפיעה על יהודים רבים 

והקרינה על כל הסביבה.
מכלי  נחשפתי  אליהם  אודותיו  הסיפורים 
מאורו  לטעום  שזכו  אנשים  ידי  על  ראשון 
'שמעו  אלו שהופיעו בעלוני  גם  כמו  הגדול, 
קרוב  לאור  יוצאים  אשר  נפשכם'  ותחי 
יש  שליט"א,  מורי  אבי  בידי  שנה  לשלושים 
בהם כדי לשפוך אור על דמותו רבת האנפין 

ולהוות מופת אשר אחריה כל אדם ימשוך.
ונמהר  מר  יום  מאותו  חלפו  שנה  עשרים 
התחושה  אבל  לאנחות,  אותנו  הותיר  שבו 
אצלנו בבית היא שרבי משה חי וקיים. מפעל 
בעלמא  האחרונות  שבשנותיו  העצום  חייו 
חיים  שוקק   ,182 אונגרין  בבתי  התנהל  הדין 

ומוסיף להגביר חיילים לתורה.
ולאמץ  מדרכיו  ללמוד  השאיפה  עם  יחד 
את גישתו המדהימה בעבודת השם, מתחזקת 
יחד  פנים,  אל  פנים  עמו  להתראות  הציפייה 
עם משיח צדקנו, בקיום הייעוד "הקיצו ורננו 

שוכני עפר" והוא בתוכם.

כותב השורות על ברכי אביו שליט"א, זוכה לליטוף של 
חיבה מהגה"צ רבי משה ובר זצ"ל
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מאת: חיים רייך

הקורונה כאן במלוא העוצמה. עד כה התגלו 
נמוך  המספר  אומנם  חולים.   23 בישראל 
בהשוואה לעולם, אבל יש לכל אחד מן החולים 
פוטנציאל רב להדבקה המונית. כך למשל אזרח 
המדינה ששב מאיטליה, הדביק את רעייתו, הלך 
יהודה,  באור  האדום  הפיראט  בחנות  לעבודה 
אחת  את  הדביק  הוא  כמנהל.  משמש  הוא  שם 
העובדות ולפחות שני לקוחות. אחת מהלקוחות 
ידעה  לא  היא  בתחילה  ספר.  בית  מנהלת  היא 
הראשונים  שבשבועיים  כיוון  חולה,  שהיא 
תסמינים.  מראה  ואינו  מפציע  אינו  הווירוס 
בימים  יודעת.  אינה  אבל  חולה,  היא  כעת 
שלאחר מכן, היא הלכה אל בית הספר, שם היא 
הסתובבה בין הצוות הלימודי ובין התלמידים – 
אלפים במספר. כעת כל אחד מהם עלול לשאת 

עליו את הנגיף ולהדביק נוספים.
שהיה  נוסף  לקוח  ההתחלה.  רק  זו  אבל 
נדבק  הוא  שגם  ספר  בית  תלמיד  הוא  בחנות, 
ללא ידיעתו והמשיך ללכת לבית הספר, לשחק 
עם חברים ובנוסף הלך לאירוע ספורט בת"א בו 
השתתפו אלפים וייתן שהדביק נוספים. לכן כל 
חולה עלול להביא אחריו מאות חולים נוספים. 

הפוטנציאל הוא עצום. 
החליטה  ישראל  מדינת  אלו,  סיבות  בגלל 
רב  פוטנציאל  מי שבעל  לכל  נוקשה  בידוד  על 
בישראל  אדם  בני  ל-100,000  קרוב  להידבק. 
בימים  ייכנסו  כנראה  רבים  ועוד  בבידוד  כבר 
 6000 לישראל  נכנסים  יום  בכל  הקרובים, שכן 
הקורונה  נגיף  בהן  ממדינות  שהגיעו  אדם  בני 
נפוץ במיוחד. הבידוד הוא יסוד צמצום הנגיף. 

קחו לדוגמה את איטליה. עד לפני כשלושה 
שבועות יום לא היו שם חולים ואילו היום הם 
סופרים למעלה ממאה בני אדם שמת כתוצאה 
הנגיף  כי  אומרת  הערכה  בנגיף.  מהידבקות 
מדינה  מכל  יותר  ודומיננטי  קטלני  זו,  בארץ 
איטליה  כלומר,  ואיראן.  סין  למעט  אחרת 
היום היא המוקד המרכזי להתפשטות הקורונה 
באירופה, בשל העובדה שזו מדינה אירופית עם 

גבולות פתוחים רבים. 

נתניהו לוקח פיקוד

במשרד  שנערכה  עיתונאים  במסיבת 
בעיצומה  "אנחנו  כי  נתניהו  אמר  הבריאות, 
של מגפה עולמית. לא קוראים לזה כך אבל זו 
במאה  ביותר  מהמסוכנות  שהיא  ייתכן  האמת. 
במצב  נמצאת  ישראל  אבל  האחרונות,  השנים 
אנחנו  האחרות.  המדינות  מכל  ביותר  הטוב 
ולא  יתר  היערכות  על  הנחיתי  כי  כך,  נמצאים 
מאוד  נוקשים  באמצעים  לנקוט  נאלצנו  חסר. 
כדי להאט את קצב התפשטות המחלה בישראל 
וכך קרה. אני נותן דוגמה אחת וחשובה - צריך 
זה  אישית.  היגיינה  על  אדירה  להקפיד הקפדה 
אומר לעשות דבר שהוא נגד האופי שלנו ונגד 
ידיים.  ללחוץ  שלנו  המנהג  נגד  שלנו,  הטבע 
עושה.  שאני  כפי  ידיים  ללחוץ  להפסיק  פשוט 
אפשר להגיד שלום. תמצאו את הדרך להימנע 
מכם  שיבקשו  אחרים  ומדברים  יד  מלחיצות 
להימנע  שהמליץ  נתניהו  הבריאות".  משרד 
כאמור  הציע   – הקרוב  בזמן  ידיים  מלחיצת 

לאמץ את ברכת השלום ההודית "נמסטה".
אחריו נתניהו דיבר שר הבריאות יעקב ליצמן 
מעל  של  אירועים  יתאפשרו  לא  כי  והודיע 
בינלאומיים שמתוכננים  וכנסים  איש,  ל-5,000 
מה  על  לשמור  זה  "היסוד  יבוטלו.  בארץ 
של  התכנסויות  נמנע  מציג.  הבריאות  שמשרד 
מעל 5000 איש. מתברר שחלק גדול מהאנשים 
שהיו באיטליה לא דיווחו איפה היו. לא נהסס 

מכלום, גם אם זה לא פופולרי, גם להחמיר מה 
שוויץ,  מגרמניה,  לחוזרים  ההנחיה  שצריך". 
לבידוד למשך  להיכנס  ואוסטריה  צרפת, ספרד 
בשבועיים  שחזר  מי  על  גם  תקפה  ימים,   14

האחרונים מאותן המדינות. 
טוב  סימן  בר  משה  הבריאות,  משרד  מנכ"ל 
מהירים.  להיות  הוא  כרגע  שחשוב  "מה  אמר: 
מארה"ב,  בדיקות  יותר   4 פי  פה  עושים  אנחנו 
אותם  של  ההדבקה  פוטנציאל  לצמצם  כדי 
וגדלים  הולכים  במספרים  הבידודים  אנשים, 
וזה נראה נטל אבל האלטרנטיבה תהיה גרועה 

יותר". 
קודם מסיבת העיתונאים קיים ראש הממשלה 
המשך  בנושא  בראשותו  דיון  נתניהו  בנימין 
שר  בהשתתפות  הקורונה,  לנגיף  היערכות 
הבריאות  במשרד  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
המל"ל  ראש  גם  השתתפו  בדיון  בירושלים. 
רונן  רה"מ  משרד  מנכ"ל  מ"מ  שבת,  בן  מאיר 
פרץ, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, 
מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, מנכ"ל רשות 

האוכלוסין, מנכ"ל מד"א וגורמים נוספים. 

הנחיות משרד הבריאות

הנחיות משרד הבריאות: איסור לקיום כנסים 
השבים  ישראל  תושבי  בישראל,  בינלאומיים 
בבידוד,  יחויבו  בחו"ל  בינלאומיים  מכינוסים 
איש   100 מעל  בהתכנסויות  השתתפות  איסור 
לאנשים שחזרו מכל יעד בחו"ל, המלצה לאסור 

באופן גורף יציאות עובדים לחו"ל ועוד
שוויץ,  גרמניה,  מצרפת,  השבים  ישראלים 
 14 למשך  בית  בבידוד  יחויבו  אוסטריה  ספרד 
יום, ההחלטה רטרואקטיבית מיום עזיבת היעד.

זרים ממדינות אלו לא יוכלו להיכנס לישראל, 
אלא עם יציגו יכולת מוכחת לבידוד בית. ישום 

החלטה זו יכנס לתוקף בימים הקרובים.
בינלאומיים  כנסים  לקיום  גורף  איסור 

בישראל.
תושבי ישראל השבים מכינוסים בינלאומיים 

בחו"ל - יחויבו בבידוד ביתי במשך 14 יום.
עובדי מערכת הבריאות – איסור גורף לצאת 

לחו"ל.
המוניים  אירועים  לקיים  איסור  חל 

והתקהלויות מעל 5,000 איש.
 100 מעל  בהתכנסויות  איסור השתתפות  חל 
ב-14  בחו"ל  יעד  מכל  שחזרו  לאנשים  איש, 

הימים האחרונים.
לנציב שירות המדינה לאסור באופן  המלצה 

גורף יציאות עובדים לחו"ל.
המלצה לבני 60 ומעלה ולבעלי מחלות רקע 
דם,  לחץ  יתר  סכרת,  לב,  מחלות  כגון  כרוניות 
להימנע  חיסוני,  דיכוי  או  נשימתיות  מחלות 
מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד 
החשודים  אנשים  או  תסמינים  בעלי  או  בחו"ל 

כחולים.
תיירים ששהו באיראן, עיראק, סוריה, לבנון 

)ב-14 יום האחרונים( לא יורשו להיכנס.
משרד הבריאות ממליץ להקפיד הקפדה יתרה 

על היגיינה ולהימנע מלחיצות ידיים.

הקורונה בישראל: 
קרוב ל-100,000 בבידוד

 אמבולנס ממוגן מפני הקורונה | צילום: דוברות מד"א 

 בשורה טובה: 
מאות יח"ד חדשות 
בנוף הגליל במחיר 

למשתכן

מאת: יחיאל חן

מאות יחידות דיור חדשות יצאו לשיווק כמחיר 
היוצא  נוסף  שלב  זהו  הגליל,  בנוף  למשתכן 
לדרך בשכונת הר יונה בעיר. נציגי דגל התורה 
לפני  ולהירשם,  להזדרז  לציבור  קוראים  בעיר 
החדשות  הדיור  יחידות  הרישום,  מועד  תום 
נבנים  ד'(  יונה  )הר  אלו  בימים  המשווקות 
בסמיכות של ממש לשכונה הוותיקה הקיימת 
בעיר שם כבר קיימים היום כל מוסדות הציבור 
הנצרכים, כך שתושבי השכונה החדשה יוכלו 

ליהנות ממוסדות ציבור אלו. 
אזור  כי  מסבירים  בפרטים  המעורים  גורמים 
מבחינת  הן  התורה  בני  לציבור  מתאים  זה 
הגליל  נוף  העיר של  הרחק ממרכז  הימצאותו 
ויכול לשמש כמקום ראוי למגורים של אברכים 
ובני  ככל  כי  עוד  תורה. הגורמים מציינים  בני 
הגוון  את  השכונה  תקבל  במקום  ירבו  התורה 

הרצוי.
דיור  פתרונות  להקצות  מבקשים  אנו  "כאשר 
מענה  ואין  החרדי  לציבור  מוזלים  ייעודיים 
וניקח ביושר את המגיע לנו", כך  נקום אנחנו 
הדירה  מחיר  עלות  הגורמים.  אותם  אומרים 
כך  למ"ר  ש"ח  ה-7,000  בסביבות  נע  למ"ר 
שדירה חדשה בגודל 100 מ"ר תעלה 700,000 
ש"ח בקירוב. זאת לצד מענק מקום הקיים בנוף 

הגליל המהווה מענק של שישים אלף ש"ח. 
רבות  העוזר  מקלב  אורי  הרב  הכנסת  חבר 
מצוקת  פתרון  למען  ופועל  השכונה  לתושבי 
הדיור לציבור החרדי אמר, כי "אין ספק שכיום 
אנו במצב של אי ודאות בכל הקשור לתוכניות 
מחיר  של  זו  הגרלה  כי  ויתכן  למשתכן  מחיר 
האחרונות  ההגרלות  בין  תהיה  למשתכן 
שהממשלה תוציא. אנו פועלים ונמשיך לעזור 
לתושבי נוף הגליל והר יונה בפרט, לתחבורה 
ומוסדות  אברכים  לנשות  תעסוקה  סדירה, 

הציבור", מסכם ח"כ מקלב.
לציבור  השיכון  משרד  יועץ  נועד  השבוע 
הרב  ח"כ  עם  ליבוביץ  משה  ד"ר  הרב  החרדי 
אורי מקלב בלשכתו שבכנסת בכדי לעמוד אחר 
התקדמות הפרויקטים השונים. הרב ד"ר משה 
מאוד  קשה  שהיה  למרות  כי  מסביר  ליבוביץ 
להגיע לרמת מחירים נוחה לציבור בני התורה, 
העסקנים  ידי  על  הן  מאומצות  פעולות  נעשו 
וחברי הכנסת של דגל התורה והן על ידי משרד 
השיכון להביא לידי מחירים נוחים, ואין ספק 
למשתכן  מחיר  של  זו  להגרלה  שירשם  מי  כי 
ליבוביץ  משה  הרב  מדגיש  זאת  לצד  ירוויח. 
כי בימים אלו אנו עושים במשרד השיכון רה-

תכנון חדש על כלל הקרקעות באזור, ואין ספק 
כי במידה וצביון השכונה החדשה יהיה של בני 
המקומות  את  להנגיש  במשרד  יוכלו  התורה, 

ולהגיש תכנון מותאם לציבור.

ח"כ מקלב ביציאה ממפגש עם העסקנים בהר יונה 
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שלישיות  שבחירות  נראה  היה  למישהו  אם 
תבאנה להכרעה סופית על עתיד פני הפוליטיקה 
הישראלית, הימים שבאו לאחר סגירת הקלפיות 
השיג  לא  הימין  גוש  כואבת.  להתפכחות  הביאו 
את מטרתו עם ממשלת 61 מנדטים, וגנץ רחוק אף 
הוא מהצגת אלטרנטיבה שלטונית. כל השחקנים 
על המפה מנסים לשפר עמדות, לקראת פגישות 
ההמלצה בבית הנשיא, כשעיקר הקרב מתנהל על 

דעת הקהל.
ארוכה,  שתיקה  על  שמרו  לבן'  'כחול  בגזרת 
ספק אם מהתאוששות מתוצאות הבחירות, ספק 
רק  דרכם.  את  שמלווה  ההחלטיות  מחוסר  אם 
פוליטיים,  מהלכים  להתניע  החלו  ראשון,  ביום 
שמלמדים על רצינות כוונותיהם: הקמת ממשלת 
על  האוסר  חוק  העברת  הפחות  לכל  או  מיעוט 

ח"כ עם כתבי אישום להרכיב ממשלה.
האור הירוק למהלך ניתן על ידי יו"ר 'ישראל 
הסיעה  "בישיבת  הפצצה:  את  שהטיל  ביתנו', 
חוק   – הראשון  חוקים.  שני  לקידום  הוחלט 
קדנציות,  לשתי  ממשלה  ראש  כהונת  המגביל 
כתב  נגדו  שעומד  מח"כ  המונע  חוק   – השני 
הממשלה".  להרכבת  מועמד  להיות  אישום 
של  לצד  מצטרף  ליברמן  ברורה:  המשמעות 

'כחול לבן' וייתן את ידו להדחת נתניהו.
במפלגת 'הליכוד' הגיבו להכרעה של ליברמן 
נגדו בחקירה פלילית "בשל  דרישה לפתוח  ב... 
כפי  ביתנו'  'ישראל  בפרשת  לכאורה  מעורבותו 
המשפט  במהלך  שנשמעו  מעדויות  שעולה 
לבדוק  הליכוד  דורש  עוד  בנדון.  המתנהל 
של  פגישתם  נסיבות  את  לחקור  הצורך  ובמידת 
שני בניו של ח"כ ליברמן עם היזם משה ישעיהו 
משרד  הסיר  לאחריה  סמוך  אשר  במוסקבה 
אביגדור  דאז  הביטחון  שר  בראשות  הביטחון 
הקרקע  סיווג  משינוי  התנגדותו  את  ליברמן 
המוגדר  משטח  ישעיהו  מר  של  שבבעלותו 
כשטח אש לשטח שניתן לבנות בו. הליכוד דורש 
לבדוק לאלתר האם קיים קשר בין הפגישה ובין 
הסרת ההתנגדות לעיל". ליברמן הגיב בשעשוע 
כתגובה  מחייכים  פרצופים  של  סמיילים  ושיגר 

להאשמות הליכוד נגדו.
ליברמן הלך צעד קדימה כשפרסם את רשימת 
לקואליציה:  להצטרפות  מפלגתו  הסף של  תנאי 
המינימום  משכר   70% של  מינימום  הכנסת   .1
הכנסה  מהבטחת  החיים  הגמלאים  לכל  במשק 
בנושא  הסמכויות  כל  העברת   .2 זקנה.  ומקצבת 
תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת לשלטון 
המקומי. 3. חוק גיוס בני ישיבות בנוסח שאושר 
4. חוק נישואים  בקריאה ראשונה בכנסת ה-20. 
רב  כך שכל  עיר,  רבני  על-ידי  גיור   .5 אזרחיים. 

עיר יוכל להקים בית דין ולגייר.
לבן'  'כחול  יו"ר  קיבל  ספורות  שעות  תוך 
חייבים  "מוסכם,  וצייץ:  הבקשות  את  גנץ  בני 

להתקדם".
הקלטות   12 בחדשות  נחשפו  שבת  במוצאי 
בין ליברמן למקורביו, השופכות אור על מניעיו. 
 7 הוגשו  ב-2019  אדום.  קו  כל  חצה  "נתניהו 
בפרקליטות  במשטרה,  ילדי  ונגד  נגדי  תלונות 
באנונימיות,  הוגשו  מהן  חמש  המס.  וברשויות 
יואב  העיתונאי  ידי  על  הוגשו  נוספות  ושתיים 

נתניהו  עומד  זה  כל  שמאחורי  לי  ברור  יצחק. 
החוקר  באמצעות  חדד,  עמית  עו"ד  ומקורבו 
שאין  חטא  זה  שלי,  בקודים  ויצמן.  רפי  הפרטי 
כדאי  כיפור.  ביום  לא  גם  ומחילה,  סליחה  עליו 
המחשבה  ליכוד,  שליחי  לי  לשלוח  להפסיק 
שאשב עם נתניהו לא תקרה", כך צוטט ליברמן. 

בליכוד הכחישו ואיימו לתבוע.
נתניהו,  להחלפת  תכניתם  את  לממש  כדי 
מצד  ליברמן  של  לתמיכה  לבן'  'כחול  זקוקים 
למספר  שני,  מצד  המשותפת'  ו'הרשימה  אחד 
מהלכים: המלצת כולם בפני הנשיא על בני גנץ 
כמועמד להרכבת ממשלה, קבלת שליטה בוועדת 
המסדרת, החלפת יו"ר הכנסת, והעברת חוק נגד 
פי  על  אישום.  כתבי  עם  ממשלה  ראש  כהונת 
נתן  ליברמן  ב'וואלה',  אדמקר  יקי  של  הפרסום 
אור ירוק גם להחלפת יולי אדלשטיין בח"כ מאיר 
בסבבים  נמנע  הוא  ממנו  צעד  לבן,  מכחול  כהן 

הקודמים.
בתמיכת  עוברת  המהלך  להצלחת  הדרך 
'הרשימה המשותפת', ו'כחול לבן' יצטרכו להפר 
בכך את הבטחת הבחירות שלא להישען עליהם 
בשום צורה. יו"ר 'המשותפת' איימן עודה מצפה 
גנץ  של  ברורה  התנערות  תמיכתו  עבור  לקבל 
מהדה-לגיטימציה שנתניהו מעביר את רשימתו, 
הח"כים  במניין  קולותיהם  את  ספר  שלא  בכך 
שנמצאים בגוש שנגדו. בנוסף, צפויים במשותפת 

לדרוש את ביטול חוק קמיניץ וחוק הלאום.
מי שנחשבים לחוליה החלשה ב'כחול לבן' הם 
ח"כי רשימתו של בוגי יעלון, צביקה האוזר ויועז 
נחרצות  שהתנגדו  מובהקים,  ימין  אנשי  הנדל, 
בראשית  'המשותפת'.  עם  פעולה  שיתוף  לכל 
קיבל החלטה  יעלון  כי  ב'הארץ'  פורסם  השבוע 
בתנאי  'המשותפת',  על  בהישענות  לתמוך 
חלק  יהיו  לא  הקיצונית  בל"ד  חברי  ששלושת 
מהחבילה. טרם ברור האם חברי מפלגתו יקבלו 

את עמדתו.

מכין את דעת הקהל

ומכין  זמן  מבזבז  לא  נתניהו  הממשלה  ראש 
מיעוט  לממשלת  להתנגדות  הקהל  דעת  את 

בהישענות 
על 'המשותפת'. נתניהו הספיק כבר לכנס את 

כל חברי הבלוק לכנס נאמנות בכנסת ולשדר כנס 
תמיכה וירטואלי מפתח תקווה לתומכיו. הטיעון 
הבחירות,  את  לגנוב  מנסה  גנץ  נתניהו:  של 
בהישענותו על המשותפת ובניסיון להעביר חוק 
שיפסול אותו מהתמודדות, בניגוד לאמון שקיבל 

ממצביעיו.
לאחר שצייר על לוח את מספר התומכים בו – 
הרשימה המשותפת  ח"כי   15 את  מוחק  כשהוא 
הולך לשום מקום,  לא  הוא  כי  נתניהו  – הבהיר 
כשהוא רומז גם על יו"ר האופוזיציה: "אני רוצה 
אני  מקום.  לשום  הולך  לא  אני   - לכם  להבטיח 
את  שיפר  מי  עם  היטב  יתחשבן  הציבור  נשאר. 
את  וזורקים  פועלים  שהם  בשעה  הבטחותיו. 
- אנחנו  נגד רצון הבוחר  העקרונות שלהם לפח 
כל  למען  המדינה,  למען  לפעול  ממשיכים 

המדינה".
עלינו  מסיתים  הזמן  כל  "הם  נתניהו,  לדברי 
בשעה  ציניים.  שקרים  אוסף  מסיתים.  שאנחנו 
שהם פועלים כך אני דואג למדינה. אנו פועלים 

ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית".

מחזיקים את הבלוק

לתחזק  דואג  נתניהו  המגעים,  שיתקדמו  ועד 
התורה'  'דגל  יו"ר  ימימה.  כמימים  הבלוק,  את 
הודעה  להוציא  הראשון  היה  גפני  משה  ח"כ 
לפיה "בני גנץ חסר ניסיון פוליטי וציבורי. הוא 
מתהדר בכך שחותר לאחדות בעם, ובאותה העת 
מודיע שמקבל את הפילוגים הכי קשים בחברה 
איווט  של  ההזויים  התנאים  ואת  הישראלית 
איתם  נלך  שלא  בעמדתנו  דבקים  אנו  ליברמן. 
בבלוק  מאוחדים  ונישאר  קואליציה  לשום 

הימין בראשות נתניהו", דברי גפני.
חברי  את  החתים  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
מחנה  יתר  את  גם  להחתים  וביקש  סיעתו 
ש"ס  סיעת  חברי  נאמנות.  מסמך  על  הימין 
ש"לא  התחייבות  מכתב  על  ראשונים  חתמו 
בני  בראשות  המיעוט  ממשלת  אל  יצטרפו 
כזאת  ממשלה  להפיל  כוחם  בכל  ויפעלו  גנץ 

והקמת ממשלה בראשות בנימין נתניהו".
סיעת  "חברי  כי  נכתב  ש"ס  בהודעת  עוד 
ש"ס הודיעו על התנגדות נחרצת לחוק פרסונלי 

שימנע מנתניהו להקים ממשלה".

הצלחת המטה החרדי

ומספיחי הבחירות: כזכור, לראשונה בתולדות 
מטה  השלישי,  הבחירות  בסבב  הוקם  הליכוד, 
ניהולו הופקד היועץ  בחירות חרדי רשמי, שעל 
זאב  בליכוד,  החרדי  והמועמד  האסטרטגי 

פליישמן.
גם  הנורבגי,  החוק  יחוקק  שאם  פליישמן, 
יהיה החרדי הראשון שיכהן כחבר כנסת מטעם 
והוביל את קמפיין "זמן לחיזוק".  הליכוד, הגה 
זכה  עם פרסום תוצאות האמת מתברר שהמטה 
רשם  החרדיים  הריכוזים  כשבכל  אדיר,  להישג 
הליכוד עלייה של עשרות אחוזים ואף להכפלה 

בחלק מהמקומות כמו בקרית ספר וכפר חב"ד.
היה  האחרון  פליישמן,  עם  שקיימנו  בשיחה 
הניצחון  את  מעכל  עדיין  "אני  מרוגש.  נשמע 
יחד  נתניהו,  הממשלה  ראש  שהביא  האדיר 
זוהר,  מיקי  ח"כ  חברי  ובהם  הליכוד  בכירי  עם 
שנתן בי אמון ומינה אותי לתפקיד מנהל המטה 
בריכוזים  לליכוד  החרדי. התוצאות הפנטסטיות 
החרדיים מדברות בעד עצמן, ומעידות כי אפשר 
גם לעשות קמפיין חיובי נטול התרסות ולהביא 
לפגוע בשותפות הטבעיות  וזאת מבלי  הישגים, 
על  עולם  לבורא  תודה  החרדיות.  המפלגות   -

ניצחון גוש הימין. יחד נעשה ונצליח".

ליברמן נגד נתניהו
כשאביגדור לברמן דיבר לפני הבחירות על התכנית הסודית להקמת ממשלה הוא לא התכוון לממשלה בראשות בנימין נתניהו  ע"פ מה שנחשף השבוע 

בחדשות 12, האיבה בין ליברמן לנתניהו היא חשבון אישי של ליברמן שלטענתו, נתניהו הוא הגורם לפתיחת החקירות נגדו ונגד בני משפחתו 

נחשפה הסיבה שבגינה מדינת ישראל הלכה לשלוש מערכות בחירות בשנה האחרונה

 מחתימים את הבלוק. מכתב הנאמנות של ח"כי ש"ס 
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אחרי שכרון החושים הראשוני, משהתברר שהמדגמים שוב טעו – 
א'  מועד   2020 בחירות  תוצאות  את  לסכם  ניתן  השני,  לכיוון  והפעם 
במשפט 'זה לא נהנה וזה חסר', הימין אמנם הגדיל את כוחו בשלושה 
מנדטים - אך לא די בכך להרכיב את הממשלה המיוחלת, ומנגד, גוש 
שלושה  מנדטים,  חמישה  ואיבד  משמעותית  נחלש  המרכז-שמאל 
לטובת הליכוד ושניים עבור הרשימה המשותפת, אך עדיין שומר על 

מעמדו התיאורטי כרוב בכנסת.
ארבעה תרחישים מרכזיים אפשריים בשלב זה, בהתבסס על מגבלות 
ידועות ומוגדרות מראש, ובכולם יידרשו כמה פוליטיקאים להפר את 
הבטחותיהם. התרחיש הראשון, איך לא, הוא כישלון דו צדדי בהרכבת 
הממשלה ובחירות סיבוב ד', כשבמקרה כזה, בימין יקוו להמשיך עם 
לכן  קודם  לפסול  יבקשו  בשמאל  ואילו  הכרעה,  ולהשיג  המומנטום 
נתניהו במהלך בזק בכנסת, בחקיקה שתאסור להטיל את הרכבת  את 

הממשלה על ח"כ שעומדים נגדו כתבי אישום.
הדילמה של גנץ בקידום חקיקה שכזו כפולה: ראשית, היא תדרוש 
ממנו לשלב ידיים עם המשותפת וליברמן יחד, צעד שישרת את קמפיין 
הימין נגדו, שנית, אם אכן נתניהו יוחלף בנציג אחר של הליכוד, למשל 
סיכוי סביר מאוד שליברמן – חדור האיבה  קיים  או סער,  אדלשטיין 
לראש הממשלה – יחליט על חזרה לחיק הימין וישאיר את גנץ וכחול 

לבן להתפורר באופוזיציה.
בפעם  פעמיים:  השבוע  בסוף  ניתן  ליברמן,  של  לכוונותיו  רמז 
הראשונה כאשר פורסם כי איווט דורש להעביר את החוק כך שיחול 
כבר בכנסת הנוכחית, לאמור, אני אאלץ את הליכוד להחליף מועמד 
השבוע  בסוף  'דלפו'  בכך,  די  לא  אם  בחירות.  ואמנע  אתו  אלך  ואז 
נתניהו ברדיפה  'ישראל ביתנו' בהם הוא מאשים את  ציטוטים מיו"ר 
של  הפרנואידית  סביבתו  את  שמכיר  מי  משפחתו.  ושל  שלו  אישית 
איווט, יודע שציטוטים כאלה לא דולפים בטעות, והם מסר מכוון היטב 
לאוזני נציגי ומצביעי הימין. איווט מנסה לתרץ מראש שיתוף פעולה 
אפשרי עם המשותפת נגד נתניהו, אך גם רומז שביום שאחרי נתניהו 
ישוב לחיק הימין. על הדרך, הוא 'חושף' כי כל מסע ההסתה האנטי 
חרדי שהוביל וההליכה לבחירות שוב ושוב, היה בעצם מסע נקמנות 

אישי נגד נתניהו.
ורבע  שניים  של  התמיכה  גלי  על  רכוב   – נתניהו  השני,  בתרחיש 
מיליון מצביעים – מצליח לשכנע שניים או שלושה עריקים משורות 
גוש המרכז-שמאל לחבור אליו. המועמדים הטבעיים לצעד שכזה הם 
ההבנה  שמולי.  ואיציק  פרץ  עמיר  לוי,  אורלי  העבודה,  מפלגת  חברי 
לנקום  הרצון  בצירוף  לגמרי,  להימחק  עלולים  הם  נוסף  שבסיבוב 
אותם  לדחוק  עשוי  המנדטים,  שתיית  על  הרמטכ"לים  בקוקפיט 
הטבות  חבילת  להם  להציע  ישכיל  האחרון  זה  אם  נתניהו,  לזרועות 
שישמשו  הכלכלי,  במישור  להשפיע  ויכולת  בכירים  תיקים  מפנקת, 
עבורם סולם לרדת מעץ ה'רק לא נתניהו', גם כלפי התקשורת, שצפויה 

לרדת לחייהם.
ח"כי  בקרב  אחרות,  ממפלגות  עריקים  לגייס  ינסה  ונתניהו  במידה 
ישראל ביתנו או אחד הפלגים של כחול לבן )בדגש על שלישיית אנשי 
הימין – האוזר, הנדל וטרופר(, הוא יצטרך להוסיף להבטחה גם שינוי 
החוק המגביל כיום מינוי עריקים שאינם שליש מפלגה לשרים והבטחה 

לשריון עתידי שלהם במסגרת הליכוד.
ומקים ממשלת מיעוט  גנץ הולך על כל הקופה  בתרחיש השלישי, 
שתכלול ארבעים חברי כנסת בלבד, קרי כחול לבן והעבודה, בתמיכה 
חיצונית של שנים עשר נציגי הרשימה המשותפת )למעט שלושת ח"כי 

בל"ד, שלא יתמכו בשום תסריט ב'גנרל' ישראלי( ושבעת הגמדים של 
גוש  חברי  ושמונה  חמישים  מול  אצבעות   59 לו  שייתן  מה  ליברמן, 

הימין.
העניין הוא שממשלה כזו מועדת לפירוק כבר מיומה הראשון. כל 
המאה,  לתוכנית  הקשורה  הצבעה  כל  פיגוע,  כל  בעזה,  צבאי  מבצע 
תציב מלכודת בפני האגף הניצי הכולל את אנשי תל"ם ונציגי ישראל 
ביתנו, לעומת חברי המשותפת ונציגי מרצ ברשימת העבודה. למעשה, 
ממשלה כזו, אם אכן תקום, תשאף מיומה הראשון להשיג שתי מטרות 
לצרף  בניסיון  הימין,  בלוק  ופירוק  הליכוד  מראשות  נתניהו  הדחת   –

אליה חלקים מהליכוד, את בנט או את המפלגות החרדיות.
פרלמנטרים  שניהם  כפראיירים,  ידועים  אינם  ועודה  טיבי  מנגד, 
מנוסים שיודעים לקרוא את המפה היטב. הם לא ייתנו לגנץ להשתמש 
בהם ולזרוק, ואם אכן יעניקו לו את הגיבוי להרכיב ממשלה כזו, ידרשו 
ולהיפטר  הימין  מגוש  מפלגות  לצרף  בעתיד  ממנו  שימנעו  ערבויות 
מהתלות בהם. גם ליברמן יעשה חושבים פעמיים אם להצביע כמקשה 
בסיבוב  נגדו  כבומרנג  במה שישמש  הערבית,  הנציגות  עם  יחד  אחת 

הרביעי, אם וכאשר.
בתרחיש הרביעי, הנראה כעת רחוק מתמיד, תקום ממשלת אחדות 
כזו  ממשלה  אחרת.  דומה  הצעה  או  הנשיא  מתווה  פי  על  לאומית 
תתבסס בראש ובראשונה על כחול לבן והליכוד, כשהראשונים מביאים 

כנדוניה את העבודה-מרץ והאחרונים את מפלגות הימין והחרדים.
ללופ  סוף  שישים  אידיאלי  תסריט  זהו  ישראל  למדינת  פניו,  על 
להתמודדות  הלב  תשומת  את  ויפנה  בחירות  מערכות  של  האינסופי 
שמשתק  התקציב  והעדר  הקורונה  מגפת  כמו  אמיתיים,  אתגרים  עם 
יידרשו  כך  שלצורך  אלא  והמוניציפאלית.  הממשלתית  המערכת  את 
הצדדים למחול על האגו, לשכוח התבטאויות והתחייבויות עבר, לפיד 
ושות' ייאלצו להסכים לשבת בממשלת נתניהו, והאחרון יידרש לוותר 
על כל חקיקה שתחסן אותו ממשפט. בעבודה יצטרכו לבלוע את תכנית 
המאה והנציגות החרדית תידרש לשורה של פשרות תקציביות וויתורים 

בסוגיות של סטטוס קוו.
תוטל  עליו  הראשון  מי  היא  הפרק  על  העומדת  המיידית  השאלה 
לכאן  צדדים  יש  האחרונים,  הסבבים  בשני  כמו  הממשלה.  הרכבת 
את  ראשון  יקבל  שגנץ  מהאפשרות  יחשוש  למשל,  נתניהו,  ולכאן. 
אותו,  וידיח  המיעוט  ממשלת  תסריט  את  שיממש  מחשש  הצ'אנס, 
מנגד, סיכוייו של רוה"מ לשכנע עריקים להצטרף לממשלת ימין יגדלו 

ככל שמועד פיזור הכנסת יתקרב והלחץ הציבורי יגבר. 
הוא  המנדט  את  ראשון  יקבל  נתניהו  אם  כי  לחשוש  עשוי  גנץ  גם 
יצליח למצוא את העריקים החסרים ולסגור עניין, מנגד, במידה והוא 
עצמו יהיה השני, יקל עליו להסביר לציבור הליך של הקמת ממשלת 
מיעוט - כדי למנוע בכל מחיר בחירות נוספות, לטובת המשק והיציבות.
הנשיא ריבלין צפוי להיצמד לטקסט היבש של לשון החוק, מאחר 
לנתניהו,   58 לעומת  ממליצים  ב-59  גנץ  מחזיק  זה,  לרגע  ונכון 
בסבירות גבוהה שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה בראשונה. אבל 

בפוליטיקה הישראלית, למדנו כבר שהכל אפשרי.

תורת המספרים

כפי שנכתב כאן בשבוע שעבר, המפלגות החרדיות רשמו הישג נדיר, 
כשבפעם השלישית ברצף הגדילו את כוחן. כעת, עם פרסום התוצאות 

בחזרה לעתיד

אבי גרינצייג / על סדר היום

חצי מיליארד דולר וכישלון מוחלט. המועמד 
הדמוקרטי מייקל בלומברג | צילום: ויקיפדיה

אם לא די בכך, 'דלפו' 
בסוף השבוע ציטוטים 

מיו"ר 'ישראל ביתנו' בהם 
הוא מאשים את נתניהו 

ברדיפה אישית שלו ושל 
משפחתו. מי שמכיר את 
סביבתו הפרנואידית של 

איווט, יודע שציטוטים 
כאלה לא דולפים בטעות, 

והם מסר מכוון היטב 
לאוזני נציגי ומצביעי 

הימין, איווט מנסה לתרץ 
מראש שיתוף פעולה 

אפשרי עם המשותפת 
נגד נתניהו, אך גם רומז 

שביום שאחרי נתניהו 
ישוב לחיק הימין
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 22,643 הפעם  הוסיפה  שש"ס  מלמדים  המספרים  הסופיות, 
מצביעים ויהדות התורה גדלה ב-5,673 קול.

מובן,  בלתי  או  חריג  בגידול  מדובר  לא  כי  להדגיש  ראוי 
יותר משליש  קצת  28,316 המצביעים החדשים,  ראשית, מתוך 
כך  שחלפה,  השנה  בחצי  החרדי  הציבור  של  טבעי  גידול  הם 
הפעם  נהנתה  ש"ס  בנוסף,  במעט.  מתכווץ  המשותף  שההישג 
באומדן  התורה,  מיהדות  שערקו  מסוימות  קהילות  מתמיכת 
משתנה שנע בין 3,000 ל-6,000 קולות, מה שמאזן את ההישג 

הכללי של שתי המפלגות.
יכולים להתגאות בכך שלמרות  ההישג טמון במהות: בש"ס 
המשתה המפורסם שהביא לליכוד שיא של כל הזמנים במספר 
ואף  כוחם  את  לשמר  הצליחו  הם  בישראל,  למפלגה  הקולות 
התורה  ביהדות  בפריפריה.  רבות  בערים  נאה  עלייה  רשמו 
שחלקו  לאומי,  החרדי  הציבור  החדש,  היעד  קהל  על  יצביעו 
תמך במפלגה כבר בבחירות ספטמבר )אך לא בסיבוב הראשון, 
הנוכחי,  בסיבוב  נוסף  וחלק  בשנית,  לה  הצביע  וכעת  באפריל( 

בעיקר מקרב מצביעי עוצמה יהודית לשעבר.
הנה כמה דוגמאות על קצה המזלג: בבית א-ל גדלה ג' מ-102 
קול ל176 )לעומת 39 קול בסיבוב א'(, בשילה מ39 ל99 )אחרי 
ל336,  מ113  בנימין  ביד  אפריל(,  בבחירות  בלבד  קולות   10
ארבע מ100  בקרית  ל98,  בעלי מ68  ל102,  בכוכב השחר מ65 
במוקדים  גם  נרשם  נאה  גידול  כי  להוסיף  חשוב  ועוד.  ל206 

דתיים לאומיים שאינם ביהודה ושומרון, דוגמת גבעת שמואל.
עשורים,  מזה  לראשונה  הללו,  בבחירות  המוסגר,  במאמר 
קיבלה  מפלגה  וכל  העודפים,  להסכמי  השפעה  כל  נרשמה  לא 
במדויק את מספר המנדטים שהשיגה. עם זאת, בעקבות המאבק 
הצמוד על המנדט ה-59 )שעוד עלול להתעורר מחדש בעקבות 
עדויות רבות על קלפיות ערביות שתוצאותיהן זויפו או חשודות 
במעשים לא כשרים(, עולה שאלה בה יצטרכו לדון בש"ס ויהדות 
התורה, האם לוותר על החתימה הקבועה על הסכם עודפים בין 

השתיים, לטובת מערכת הסכמים שתיטיב עם הגוש כולו.
בניתוח בסיסי של גישת הספירה הנהוגה במדינת ישראל וכללי 
חוק באדר עופר, הסכם עודפים יעיל יותר כאשר הוא נחתם בין 
שתי המפלגות הגדולות בגוש. לפיכך, הסכמים בין ש"ס לליכוד 
הימין- לגוש  התועלת  את  ימקסמו  התורה  ליהדות  ימינה  ובין 

חרדים, ואולי יש מקום לשקול זאת באופן קבוע, באישורם של 

גדולי ישראל כמובן.

ביידן VS סנדרס

השלב  טיוזדיי',  ה'סופר  האחרון  בשבוע  נערך  לים,  מעבר 
לקראת  מפלגתיים  הפנים  בפריימריז  מכריע  הנחשב  הראשון 
המפלגה  בשורות  דרמטית  התפתחות  עם  לנשיאות,  הבחירות 
הדמוקרטית )אצל הרפובליקנים כמעט ואין נוכחות לפריימריז, 
מאחר ושום מועמד רציני לא יתמודד מול נשיא מכהן, וטראמפ 

יהיה בוודאות מועמד המפלגה לקדנציה שנייה בבית הלבן(.
תחילה רקע: להתמודדות על מועמדות הדמוקרטים לנשיאות 
מוכרים.  שמות  תריסרים  כשני  מתוכם  מועמדים,  מאות  נרשמו 
הבולטים ביניהם הם שני מייצגי המחנה השמרני והמרכזי יותר, 
סגן הנשיא והמועמד לנשיאות לשעבר ג'ו ביידן וראש עיריית ניו 
יורק לשעבר ואחד מעשירי תבל בהווה, מייקל בלומברג. המחנה 
הסנטור  משלו,  מרכזיים  מועמדים  שני  הציב  יותר  הליברלי 
היהודי-אנטישמי ברני סנדרס והסנאטורית ממסצ'וסטס )אף היא 

שונאת ישראל מהודרת( אליזבת וורן.
המתמודדים,  בין  צירים   3,980 לחלק  נוהגים  הדמוקרטים 
כשהראשון שצובר 1,991 צירים הוא מועמד המפלגה לנשיאות. 
במקצת המדינות נהוגה שיטת 'המנצח לוקח הכל' וכל הנציגים 
ניתנים למועמד שזכה במירב הקולות, אך ברובן קיימת חלוקת 
יחסית, כאשר המנצח מקבל יותר צירים, אך גם המפסידים זוכים 

לקבל את חלקם.
אחרי איווה )בה זכה המועמד האלמוני פיט בוטיג'ג' במקום 
המפשייר  וניו  סנדרס(  מברני  יותר  האחוז  בעשירית  הראשון, 
)בה ניצח סנדרס(, נערכו לפני שבועיים הפריימריז בנבדה - בה 
בתקשורת  לביידן.   20% לעומת   47% עם  בגדול  סנדרס  ניצח 
אז  סגן הנשיא לשעבר, אך  האמריקנית כבר החלו להספיד את 
התהפכו היוצרות בקרוליינה הדרומית, שם השיג ביידן כמחצית 

הקולות, לעומת 20% בלבד לסנדרס.
המועמדים  את  מסמנים  הללו  המוקדמים  הקרבות  בנוהג, 
שעבר,  בשבוע  שנערך  הגדול'  שלישי  'יום  לקראת  המרכזיים 
היה  זה  בשלב  כבר  הצירים.  מכלל  כשליש  מחולקים  בו  ואשר 
ברור שסנדרס וביידן הם המועמדים המובילים, כשהראשון זוכה 

ביתרון ניכר. 
השבוע,  בסוף  טיוזדיי'  מ'סופר  הקולות  ספירת  סיום  עם 
ככל  הבינו  הדמוקרטיים  הבוחרים  ממש,  של  מהפך  הסתמן 
הנראה שסנדרס חסר סיכוי בהתמודדות ראש בראש נגד טראמפ, 
טקסס,  את  לחיקו  אוסף  כשהוא  המדינות,  ברוב  ניצח  וביידן 
וירג'יניה, טנסי, אלבמה, אוקלוהמה ועוד, סנדרס הצליח לשמור 
השולחת  ולמדינה  תומכיו  של  למעוז  הנחשבת  קליפורניה,  על 
השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  ביותר.  הגבוה  הנציגים  מספר  את 

מחזיק ביידן ב664 נציגים לעומת 573 לסנדרס.
בלבד,  נציגים  ב64  שהסתפקה  וורן,  ואליזבת  חלפה  יממה 
שהושגו  כאלו   61 עם  אחריה  שהשתרך  בלומברג  ומייקל 
על  שניהם  הודיעו  דולר,  מיליארד  מחצי  יותר  של  בהשקעה 
בביידן,  תמיכתו  על  רשמית  הודיע  בלומברג  מהמרוץ.  פרישה 
עניין  בסנדרס,  תמיכה  מהבעת  עתה  לעת  נמנעת  וורן  בעוד 
כמה  נדע  השבוע  כבר  בעבר.  התעמתו  שהשניים  בכך  המוסבר 
השפיעה תמיכתם, כשהמצביעים בשש מדינות נוספות יבחרו את 

נציגם לנשיאות.
)רוב  הפוטנציאל  שלמרות  מכך  נובע  הדמוקרטי  המלכוד 
הבוחרים האמריקאיים מזוהים עם הדמוקרטים(, הפילוג הפנימי 
מונע כמעט כל סיכוי ריאלי לניצחון. מצד אחד, סנדרס המופרע 
ההנחה  בנשיאות,  לזכות  סיכוי  חסר  נחשב  החריגות  ודעותיו 
שהנשיא  הרי  המפלגה,  מועמד  יהיה  הוא  שאם  היא  הטבעית 
טראמפ ישייט בקלילות לניצחון, גדול אף יתר מזה שרשם נגד 
תומכים  מיליוני  של  מאגר  מחזיק  סנדרס  שני,  מצד  קלינטון. 
'ממלכתי'  מועמד  על  להתפשר  מוכנים  שאינם  כאלה  שרופים, 

כמו ביידן ומרביתם לא יגיעו לקלפי להצביע עבורו.
כך או כך, טראמפ יכול לחכך את ידיו זו בזו בהנאה, אך מוטב 
אם יימנע לעת עתה מלחיצתן, הן לאור המלצות משרד הבריאות 
מוקדם  שעדיין  משום  והן  הקורונה  בנגיף  הידבקות  לצמצם 
לשער את השפעות המגפה - שפרצה השבוע את גבולות ארה"ב 

והפילה כבר חללים - על תוצאות הבחירות ודעת הקהל.

מסע נקמנות אישי. רה"מ נתניהו עם ליברמן בימים אחרים | צילום: קובי גדעון, לע"מ

ההישג טמון במהות: 
בש"ס יכולים להתגאות 
בכך שלמרות המשתה 
המפורסם שהביא לליכוד 
שיא כל הזמנים במספר 
הקולות למפלגה בישראל, 
הם הצליחו לשמר את 
כוחם ואף רשמו עלייה נאה 
בערים רבות בפריפריה. 
ביהדות התורה יצביעו על 
קהל היעד החדש, הציבור 
החרדי לאומי, שחלקו תמך 
במפלגה כבר בבחירות 
ספטמבר וכעת הצביע לה 
בשנית, וחלק נוסף בסיבוב 
הנוכחי, בעיקר מקרב 
מצביעי עוצמה יהודית 
לשעבר
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כשבנימין נתניהו עשה את דרכו בליל הבחירות 
מבלפור אל גני התערוכה בתל אביב הוא ידע שהוא 
לעצמו  תיאר  לא  הוא  שאול.  זמן  על  פוליטית  חי 
שבני גנץ יתעשת מהר, אבל הוא בהחלט ראה את 
זה קורה. נתניהו ידע את כל מה שידעו והבינו בכירי 
שיהיה,  מה  הוא  שהיה  מה  והסוקרים,  הפרשנים 
לא צפוי שינוי מהותי במפת הגושים והסיכוי שלו 
לאחר  לו  שהיו  לסיכויים  זהה  ממשלה  להקים 

הסבבים הקודמים. נאדה.
סיסמת  היתה  מנצחים",  מצביעים,  "יוצאים, 
הבחירות איתה רץ נתניהו בישורת 
תכלס,  הקמפיין.  של  האחרונה 
הוא הבין שגם לקמפיין 'גיוועלד' 
יש תקרת זכוכית ושאין לו מהיכן 
המנדטים  שלושת  את  להביא 
לשישים  הגעה  לשם  הדרושים 
ואחד מנדטים שיאפשרו לו הקמת 
של  ביתנו  ישראל  ללא  ממשלה 
בליל  שכבר  גנץ  בני  ליברמן. 
הבחירות ולאחר שלמד לעומק את 
בנאומו  וכבר  התוצאות, התעשת, 
מול המעטים שעוד נותרו באולם 
לנתניהו  "אין  ברור:  בקול  אמר 
תאם  זה  ממשלה",  להקים  איך 
הממשלה  ראש  שחשבו  מה  את 
ניסו  שהם  מה  גם  וזה  ומקורביו 
הליכוד  מצביעי  ממאות  להסתיר 
שיכורי  ושהיו  באולם  שנכחו 

ניצחון.
הסיסמה  זו  בחירות'  'גניבת 
לשיטתו,  נתניהו.  של  החדשה 
ממנו  למנוע  שנועד  הליך  כל 
נחשב  הממשלה  ראשות  את 
צאת  עם  פחות.  לא  לגניבה. 
השבת האחרונה ובכפוף למגבלת 
לקיים  נתניהו  החליט  הקורונה 
שפך  ובו  אינטרנטי  חירום  כנס 
לפני  "24 שעות  ליבו.  מרירת  את 
הבחירות הבטיחו גנץ ויעלון שלא 
המשותפת  הרשימה  על  ישענו 
תומכי  הם  כי  שהיא  צורה  בשום 
במהלך  נתניהו  אמר  טרור", 
נאומו בכנס החירום. נתניהו יודע 
ממשלת  אחרי  הבאה  שהאופציה 
רביעיות,  בחירות  היא  אחדות 
עם  ישב  שלא  גנץ  הצהרת  ולאור 
נתניהו הוא מרגיש במסע בחירות 
אמור  הוא  הקמפיין  נוהל  וע"פ 
לגיטימציה  הדה-  את  להעצים 
לכל חיבור שלא יהיה עם הרשימה 

המשותפת. 
בבליץ שלו על חברי 'כחול לבן' הימניים כדוגמת 
בהם  מזהה  הנדל,  ויועז  האוזר  צבי  טרופר,  חילי 
נתניהו את היותם החוליה החלשה ובציניות הידועה 
שלו הוא חושף אותם ללחץ מצד הימין הרך שאולי 
חברי  את  לראות  רצון  לו  אין  אבל  בנתניהו,  מאס 

הכנסת הערבים שותפים בניהול המדינה. 
"אני לא הולך לשום מקום", הצהיר נתניהו ועוד 
השמאל,  לגוש  הזה  המסר  את  מכוון  שהוא  לפני 
הוא מכוון את המסר הזה לחבריו מבית, בעיקר כדי 
למחוק כל רעיון של הדחה. "מיליון ושלוש מאות 
אלא  סתם  בליכוד  בחרו  לא  איש  אלף  וחמישים 
ובמילים  נתניהו,  אמר  נתניהו",  בהנהגת  בליכוד 
אחרות הליכוד זה אני ואני זה הליכוד ובלעדיי לא 
רגלו. ההישג אותו הביא  ידו או את  ירים איש את 
נתניהו בבחירות, מתחרה רק בהישג הגדול שהביא 
במפלגה  ואחיזתו  בליכוד  ומעמדו  שרון  אריק 
חזקים יותר מאי פעם, בפרט לאחר הניצחון הגדול 
שמודע  נתניהו  תיגר.  עליו  שקרא  סער  גדעון  על 
למצבו המשפטי מבין שעזיבת המערכת הפוליטית 
זוכר  יכול להרשות לעצמו. הוא  היא משהו שאינו 
מהחיים  שפרש  לאחר  רגע  לאולמרט  עשו  מה 
היא  באולמרט  הפרקליטות  ונקמת  הפוליטיים 
אפילו לא הפרומו ביחס למה שינקמו בו אם יחליט 

לנהל את משפטו כשהוא אזרח מן השורה.       
מסיבת  מוצ"ש  באותו  הוא  אף  שכינס  גנץ 
את  אמר  "העם  והכריז:  חייב  נשאר  לא  עיתונאים 
בתוצאה  שהסתיימו  בחירות  סבבי  בשלושה  דברו 
שאינן  מפלגות  לאותן  מוחלט  רוב  של  ברורה 
תומכות בהמשך שלטונו של נתניהו". אם בתקופת 
הבחירות גנץ עשה הכל כדי לייצר בידול בינו ובין 
המפלגה הערבית המשותפת ואף הצהיר שלא יקים 
חיבור  משדר  הוא  כיום  חבריה,  בתמיכת  ממשלה 
מוחלט בין 'כחול לבן' לבינם, וקושר את כל אנשי 

'רק לא ביבי' באגודת אחת. 
ביכולתו  היה  כאשר  העבר,  מטעות  למד  גנץ 
השני  הבחירות  סבב  לאחר  כבר  ממשלה  להקים 
בחודש ספטמבר כשגוש 'רק לא ביבי' מנה שישים 
העם  "רוב  עוד.  שלא  החליט  כנסת  חברי  וחמשה 
העם  זה  ואת  נתניהו  שלטון  המשך  את  רוצה  אינו 
העביר  ולמעשה  הצהרה  באותה  גנץ  אמר  יקבל", 

הרך  הימין  למצביעי  ברור  מסר  בכך 
את  להוציא  כדי  הכל  יעשה  שהוא 
זה  אם  גם  בבלפור,  מהבית  נתניהו 
יהיה כרוך בתמיכת המפלגה שחלקים 
ישראל.  במדינת  מכירים  לא  ממנה 
אמר  שווה",  קול  כל  ישראל  "במדינת 
גנץ בהצהרתו לתקשורת ובכך סתם את 
שעלולים  וחסמים  הגבלות  על  הגולל 
דוגמת  מפלגתו  חברי  בפניו  להעמיד 
צבי האוזר ויועז הנדל. בני גנץ הפנים 
הוא  רב, אם  בי  בר  כל  את מה שמבין 
מעמדו,  את  ומקבע  מעשה  עושה  לא 
יהיו בעיקר מצד שותפיו  הבעיות שלו 
לקוקפיט, הם יחסלו אותו בלי גמגומים 

מיותרים.
מבחינת גנץ, אם נתניהו יכל לעשות 
המפלגות  עם  הכנסת  לפיזור  דיל 
איתם  להקים  יכול  הוא  הערביות, 
אין  לביבי  הבדל.  שום  אין  ממשלה, 
ואם  הערבים  עם  דילים  על  בלעדיות 
צריך  הוא  בחוץ  ביבי  את  רוצה  העם 

לבלוע את הגלולה המרה של דיל עם חברי הכנסת 
הערבים, אין אופציה אחרת. 

בסביבת גנץ אין כיום את המבוגר האחראי שהיה 
ספק  אין  הזו.  המיותרת  את ההצהרה  למנוע  אמור 
שום  היה  לא  ההצהרה  נמסרה  בה  הזמן  שבנקודת 
הסכמה  אפילו  היתה  ולא  השולחן  על  ממשי  דבר 
עקרונית מצד חברי הרשימה המשותפת לבדוק את 
לפני  מי שעד  מול  אחר  או  כזה  לתהליך  הסיכויים 
שבוע שלל כל שיתוף פעולה איתם. הצהרה שכזו 
בשלב כ"כ מוקדם חשפה את הפלג הימני של 'כחול 
שספק  מיותרים  וללחצים  תקשורתי  ללינצ'  לבן' 
מעמד  להחזיק  יצליחו  הם  מכך  כתוצאה  אם  גדול 

בהמשך הדרך.

הכל אישי
כל מי שעקב אחר המערכת הפוליטית בשנה וחצי 
האחרונות שם לב לעובדה שהתנהלותו של אביגדור 
היה שום דבר  לא  רציונליות.  ליברמן היתה חסרת 
ברור בכל אחד מהצעדים בהם נקט, החל מהפרישה 
ההולך  בסירוב  וכלה  הביטחון  שר  מתפקיד  שלו 
בראשות  חדשה  לקואליציה  להכנס  שלו  ונשנה 
עוד  הוא  הראשון  הבחירות  בסבב  אם  נתניהו. 
הצהיר שימליץ על נתניהו כעל מי שאמור להרכיב 
ורק  את הממשלה, בסבב השני הוא כבר דיבר אך 
על ממשלת אחדות נטולת חרדים וכאלו שהוגדרו 

על ידו משיחיים כדוגמת בצלאל סמוטריץ'.
תלה  הוא  הביטחון  ממשרד  התפטרותו  את 
במזוודות הכסף שאיפשרה ישראל להעביר לחמאס, 
רק.  לא  אבל  בקטאר,  שמקורן  דולרים  מזוודות 
שטרם  הגיוס  חוק  בסוגיית  זמירות  הוסיף  ליברמן 
הגיע לישורת האחרונה בהסכמת הנציגות החרדית 
אחר  פעם  שניסה  דרעי  אריה  ובממשלה.  בכנסת 

אין דיל ואין דיין

גנץ למד מטעות 
העבר, כאשר היה 
ביכולתו להקים ממשלה 
כבר לאחר סבב הבחירות 
השני בחודש ספטמבר 
כשגוש 'רק לא ביבי' 
מנה שישים וחמשה 
חברי כנסת החליט שלא 
עוד. "רוב העם אינו 
רוצה את המשך שלטון 
נתניהו ואת זה העם 
יקבל", אמר גנץ באותה 
הצהרה ולמעשה העביר 
בכך מסר ברור למצביעי 
הימין הרך שהוא יעשה 
הכל כדי להוציא את 
נתניהו מהבית בבלפור, 
גם אם זה יהיה כרוך 
בתמיכת המפלגה 
שחלקים ממנה לא 
מכירים במדינת ישראל

גואל ועקנין

שוב על הסוס. 
יו"ר ש"ס השר 
אריה דרעי מגיע 
למסיבת פורים 
של 'שיח סוד' 
השבוע 
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פעם להגיע להסכמות מול האיש, נאלץ מיד לאחר 
פיזור הכנסת להתנצל בפני ראש הממשלה בפומבי 
שליברמן  נתניהו  תיאוריית  את  קיבל  שלא  כך  על 
דרעי  הדרך  בתחילת  אם  לא.  ותו  בהפלתו  מעוניין 
שניתן  בטוח  והיה  הממשלה,  ראש  עם  הסכים  לא 
לעשות משהו, פיזור הכנסת הוכיח לו שנתניהו צדק 

וזו אכן כוונת ליברמן.
ליברמן  הקצין  והשלישי  השני  הבחירות  בסבב 
החרדי  המגזר  כלפי  והמסית  המתלהם  השיח  את 
נהפך  לישיבות'  ולא  חולים  לבתי  'כסף  והסלוגן 
למסר העיקרי שלו לקהל תומכיו. במילים אחרות, 
ליברמן אמר לתומכיו אני היחיד שיכול לטפל אחת 
ולתמיד בסוגיות דת ומדינה, תנו לי את המנדט ואני 
אעשה לכם את החיים קלים. ליברמן הבטיח הקלות 
בשבת  ציבורית  תחבורה  אזרחיים,  נישואין  בגיור, 
הבן  לפיד  את  מביישות  היו  שלא  הבטחות  ושלל 
אכן  שהוא  בעליל  הוכיחו  בקלפי  התוצאות  והאב. 
הצליח לשכנע קהלים חדשים לחבור אליו ולתמוך 
בו. הצליח למרות שלאחר שנים רבות בפוליטיקה 
הוא לא חתום על שום חוק ושום תקנה בסוגיות של 
ביתנו  ישראל  אחרות.  בסוגיות  לא  וגם  ומדינה  דת 
מעמדה  את  חיזקה  ושוב  מנדטים  שמונה  גרפה 
גוש  תקום.  שלא  ממשלה  לכל  המאזניים  כלשון 

ליברמן קראו לו, לו ימין ולא שמאל.
בשלב מסוים הקשיח ליברמן את עמדותיו, ושוב 
סוגיות של  סביב  נע  העיקרי שלו  חוץ השיח  כלפי 
דת ומדינה עד שאי מי ממקורביו פתח את הפה או 
ליברמן  ברור.  היה  הכל  ומכאן  כך  לשם  שנשלח 
צוטט בחדשות 12 באמצעות מקורביו כשהוא אומר 
"הכי חשוב לוודא שגנץ יקבל את המנדט, להחליף 
את יו"ר הכנסת ולקחת את הוועדה המסדרת" הוא 
יו"ר  בהחלפת  מתחילה  השלטונית  שהפיכה  מבין 
על  שליטה  ישיג  כך  רק  כי  אדלשטיין  יולי  הכנסת 
אמר   12 בחדשות  הפרסום  ע"פ  המסדרת.  הוועדה 
כי  למקורביו  ליברמן  אביגדור  ביתנו,  ישראל  יו"ר 
שראש  מכך  נובע  נתניהו  בנימין  לבין  בינו  הקרע 
ילדיו  ונגד  נגדו  תלונות  לשבע  אחראי  הממשלה 
וברשויות  בפרקליטות  במשטרה,  אשתקד  שהוגשו 
המס. לפי הדיווח אמר ליברמן "בקודים שלי מדובר 
בחטא שאין עליו סליחה ומחילה והמחשבה שאשב 

עם נתניהו היא אשליה חסרת סיכוי".
שום אידאולוגיה, אפס דאגה לנושאי דת ומדינה 
ושלא לדבר על חוק הגיוס שלא באמת מעניין את 
מנדטים  חמשה  לא.  ותו  אישית  נקמה  ליברמן, 

בשלישי  ושבעה  בשני  שמונה  הראשון,  בסיבוב 
חזר  עליהם  המסרים  בגלל  בליברמן  אמון  הביעו 
בכל ראיון, תכלס הכל התחיל ונגמר בנקמה אישית 
נמוכים  מעולמות  רק  לרבים  המוכרים  ובקודים 

ורדודים בהם אין לרציונליות שום משקל.

נאמנים למקור
חזר  שוב  הימין  גוש  חברי  של  הנאמנות  מסמך 
בתחילת  החתים  דרעי  השר  ש"ס  יו"ר  לחיינו. 
השבוע את חברי הגוש על מסמך חדש בו מצהירים 
החותמים כי הם מתנגדים בתוקף לממשלת מיעוט 
בטרור  התומכים  כנסת  חברי  ידי  על   שנתמכת 
והמתנגדים למדינת ישראל כמדינת הלאום של העם 

היהודי. 
וברורה  מיידית  סכנה  תהווה  כזאת  "ממשלה 
הכנסת  חברי  לכל  קוראים  אנחנו  ישראל.  למדינת 
לממשלה  יד  לתת  לא  ישראל  במדינת  שתומכים 
מסוכנת כזאת. הקמה של הממשלה המסוכנת הזאת 
היא גם הונאה של מנהיגי כחול לבן וישראל ביתנו 
שהבטיחו לציבור שהם לא יקימו ממשלה שנתמכת 
על ידי הרשימה המשותפת", נכתב במסמך הנאמנות 

שנוסח באופן בו כל הפינות סגורות. 
חתמו  עליהם  מהעבר  הנאמנות  למסמכי  בניגוד 
הכנסת  חברי  כל  חתמו  הפעם  המפלגות,  ראשי 

מהגוש.
במהלך  נתניהו  של  ההכרזות  ע"פ  לשפוט  אם 
הקמפיין, היה ניתן לחשוב שהחשש הגדול שלו מגיע 
מכיוון ראשי מפלגת 'ימינה' אותם הוא מזהה בתור 
החוליה החלשה של הגוש וככאלו שעלולים להבריז 
לממשלה בראשות גנץ אם וכאשר תגיע הצעה שלא 
יוכלו לסרב לה. האיבה בין נתניהו לצמד שקד ובנט 
שעבדו אצלו בעבר ידועה ומוכרת, זו איבה המגיעה 
בעיקר מצד שרה נתניהו שהיתה מעדיפה לראות את 
השניים מתאדים מהנוף הפוליטי, בימים של הקמת 
חשדנות  גם  תתווסף  שלאיבה  טבעי  קואליציה 

וחששות לבגידה אבל לא כך הם פני הדברים. 
שלו  ההבנה  נקודה.  פוליטי.  טירון  גנץ  בני 
בתהליכים הפוליטיים והיכולת שלו להניע מהלכים 
בעיקר  נשען  הוא  ומשכך  קיימת  לא  עד  מוגבלת 
על ותיקים ומנוסים ממנו, כרגע זה איווט ליברמן. 
יקים ממשלת מיעוט  האחרון הבטיח לו שאם הוא 
את  יראה  הוא  המשותפת,  הרשימה  בתמיכת 

לממשלתו.  זוחלים  הימין  מגוש  הבית  חברי  שאר 
להם  יש  באופוזיציה,  להיות  יכולים  לא  "החרדים 
שלהם  המערכת  כל  ובלעדיהם  בתקציבים  צורך 
שטרם  גנץ  ובני  ליברמן  מצד  המסר  מגיע  תקרוס" 
הסחורה  את  קונה  החרדית  הנציגות  מול  עבד 
חלק  ובדחיפת  ליברמן,  לו  שמוכר  המקולקלת 
מחברי מפלגתו הוא נוטה לקבל את ההערכות הללו.
אם בהקשר של החרדים אמר גנץ בראיון שהוא 
נותן להם דף חלק החתום על ידו ושהם ימלאו את 

את  ליברמן  הסעיפים, במקרה של 
הטוויטר.  באמצעות  החל  המו"מ 
ליברמן שהעלה פוסט בו ציין מה 
הם תנאי הסף לממשלה אליה הוא 
יצטרף זכה מצידו של גנץ לתגובה 
בנוסח "מוסכם, חייבים להתקדם", 
תגובה שחשפה לעין כל את בורותו 
לתקציב  הקשור  בכל  גנץ  של 
אותו  הראשון  הסעיף  המדינה. 
דרש ליברמן הינו "הכנסת מינימום 
במשק  המינימום  משכר   70% של 
מהבטחת  החיים  הגמלאים  לכל 
הכנסה ומקצבת זקנה" ועל כך ענה 
גץ "מוסכם", מבלי לעשות עבודת 
גודל  מה  ולהבין  מסודרת  מטה 
התקציב הנדרש ומהיכן יגיע הכסף 
לתקצוב הסעיף הזה המהווה תנאי 

סף של ליברמן.
על  דובר  טרם  הכל,  ומעל 
ששם  וצבאיות  ביטחוניות  סוגיות 
חברי  תמיכת  את  לקבל  גנץ  יאלץ 
מעצר  לכל  המשותפת  הרשימה 
צבאית  פעילות  ולכל  מבוקש  של 
מעל עזה ובתוככי יהודה ושומרון. 
הם אמנם תומכים מבחוץ אבל את 
התמיכה הזו יצטרך גנץ לקנות כל 

פעם מחדש אחרת הצבעות האי אמון המתקיימות 
ייהפכו להצגה הטובה ביותר  יום שני  בכנסת מידי 
ניסיונו  ובחוסר  במערומיו  גנץ  ייחשף  בה  בעיר 
הפוליטי. נראה כי בני גנץ לא מבין את הסיטואציה 
שלו  מהסביבה  אחד  אין  בטעות.  נקלע  הוא  אליה 
שהיה מוכן לקדם ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה 
בו  עושים  שחבריו  התחושה  ומתחזקת  הערבית, 
בו  יקוים  המשימה  השלמת  לאחר  ורגע  שימוש 

הפתגם 'הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת'.
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יו"ר ש"ס השר דרעי 
החתים בתחילת 

השבוע את חברי הגוש 
על מסמך חדש בו 

מצהירים החותמים כי 
הם מתנגדים בתוקף 

לממשלת מיעוט 
 שנתמכת על ידי חברי 

כנסת התומכים בטרור 
והמתנגדים למדינת 

ישראל כמדינת הלאום 
של העם היהודי



ט"ז אדר תש"פ 12/3/20באלעד1216

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

שאו מרום עיניכם 
וראו מי ברא אלה

ִלְפקֻדֵיֶהם  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ֶאת ֹראׁש  ִּכי תִּׂשָא 
וְנָתְנּו ִאיׁש ּכֶֹפר נְַפׁשֹו  ַלה' )שמות ל, יב(

בגמרא )בבא בתרא י ע"ב( מובא: "אמר 
משה לפני הקדוש ברוך הוא: 'ריבונו של עולם, במה 

תרום קרן ישראל? אמר לו: בכי תשא".
באור הדברים: משה רבנו שאל את הקב"ה כיצד 
ניתן להרים את עם ישראל משפל חיי היומיום. הרי 
רבות,  צרות  יש  מיואשים,  כה  הם  כי  טוענים  הם 
טרדות ובעיות בלי סוף, מה יכול לרומם את ראשם 

של ישראל?! 
ישראל  בני  ראש  את  תשא  "כי  הקב"ה:  לו  אמר 
הגשמיות  לה'",  נפשו  כופר  איש  ונתנו  לפקודיהם 
הכתוב:  אמר  לכן  למטה.  מהארץ  מושפעים  והרוע 
"כי תשא את ראש בני ישראל", ללמד את עם ישראל 
את  לשאת  אלא  הארץ,  על  ימיהם  כל  להביט  לא 
ראשם כלפי מעלה, כפי שנאמר: "ׂשְאּו ָמרֹום ֵעינֵיֶכם 

ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה" )ישעיהו מ כו(. 

הטעם להקמת תנועת המוסר

לאדם  קורה  מה  המלמדנו  נורא,  מעשה  לפנינו 
המביט על כל דבר במבט ארצי וקטנוני:

מיסד תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר זצ"ל, היה 
גאון וצדיק עצום. תלמידו, הסבא מנובהרדוק, אמר 
כי אומנם כי אינו יודע אם זכה לרוח הקודש, אולם 
כל  את  ישראל,  ברבי  בו,  ראו  כי  להעיד  הוא  יכול 
המידות שהגמרא מונה כהכנה לרוח הקדש: נקיות, 

זהירות וכו' עד רוח הקודש.
שבלימוד  החיוניות  את  לדורות  קבע  ישראל  רבי 
בעולמו  האדם  של  בחובתו  ובהתבוננות  המוסר 
הסבא  את  כששאלו  המידות.  תיקון  ובדרכי 
מנובהרדוק מה ראה רבי ישראל להעמיד את לימוד 
המוסר כיסוד כה עיקרי בחיי בני תורה, ומה גרם לו 
עבודת  של  הבסיס  כאל  המוסר  תורת  על  להסתכל 

האדם, השיב בסיפור נורא שארע בתקופתם:
עניים.  סנדלרים  שני  חיו  ישראל  רבי  של  בעירו 
ידידות, וכל עוד היה מצבם הכלכלי  ביניהם שררה 
ותחרות.  קנאה  ביניהם  היתה  לא  דומה,  והחברתי 
בשלב מסוים, החל מזלו של אחד מהם לעלות, והוא 
בתיקון  לעסוק  לגמרי  שהפסיק  עד  והתעשר  הלך 

מנעלים, פתח מפעל וחי חיי עשירות.
העשיר.  עברו של  את  והכל שכחו  חלפו,  השנים 
הוא הפך לאדם נכבד וברבות הימים ארס את בנו עם 

ביתו של המרא דאתרא.
הגיעו  רבים  וגאונים  רבנים  החתונה.  מועד  הגיע 
העיר  אנשי  גם  וכמובן,  ולגביר,  לרב  כבוד  לחלוק 
הוזמנו. בין הנוכחים הרבים היה גם הסנדלר השני, 

הקולגה לשעבר של המחותן...
ניגש  לפתע  החופה.  תחת  עומדים  המחותנים 
הסנדלר אל הגביר, חלץ את נעלו ושאל בקול, לפני 
כל הנוכחים: "אמור לי, כמה יעלה לי לתקן את הנעל 

הזו?...".
הוא  בהשפלה.  לעמוד  היה  מסוגל  לא  הגביר 
התמוטט במקום ונפח את נשמתו - תחת חופת בנו!

הסיפור המזעזע הזה הוליד את תנועת המוסר. אם 
עשויים בני אדם להגיע למצב כזה - אמר רבי ישראל 
השורש  מן  לטפל  שמוכרחים  היא  אות   - סלנטר 

בעניין תיקון המידות!
ירושלים  מאנשי  זצ"ל,  ציינוירט  נטע  רבי  הסביר 
של מעלה: לא קנאתו והתפרצותו חסרת המעצורים 
לעשות  ישראל  רבי  את  הביאו  העני  הסנדלר  של 
ואין  היא,  נדירה   – כזו  נפשעת  התנהגות  מעשה. 

לחשוש לה כל כך.
אבל מותו של העשיר, העובדה שהוא לא יכול היה 
להכיל את הבושה והתמוטט רק מפאת הביזיון – אלו 
מצביעים על חוסר היכלת לעמוד בניסיון, על תאוות 
כבוד שאי אפשר לעמוד בה: אתה כבר גביר מפורסם, 
בא בקשרי שידוכין עם הרב, עורך חתונה כה גדולה 
ומכובדת – ולא יכול להתגבר על השפלתו של עני 

מסכן?
כדי לעצור אנשים לפני שהם מגיעים למצב כזה – 

צריך היה להקים את תנועת המוסר.

שא את ראש

"איך  ארציות:  במחשבות  שוקעים  אנו  פעם  לא 
וכיצד  פרנסה  לי  תהיה  מהיכן  אחיה?  ואיך  אסתדר 
"כי  ואומרת:  התורה  באה  כן  על  דירה?"  ארכוש 
תשא את ראש בני ישראל", אל תהיה שקוע כל הזמן 
בעניינים ארציים ונמוכים, אלא שא את הראש, חשוב 

על הנשמה, ועסוק בעניינים רוחניים!
באחת ההזדמנויות הגיע אחד מתלמידי האדמו"ר 
רבו, ושפך  זצ"ל אל  יחזקאל מקאז'מיר  רבי  הקדוש 
את ליבו: "עד עתה הייתי יושב כל ימי בין כותלי בית 
המדרש, שקוע בעמלה של תורה. אולם עם השנים 
התרבו צאצאי, המשפחה התרחבה וכעת בלית ברירה 
עלי לצאת לעמל כפיי ולהביא טרף לבני ביתי. אך 
לרוב  המצויים  והמכשולים  מהניסיונות  אני  חושש 
ברחובות ובשווקים. כיצד אנצל ממהמורות הזמן?".

אמר לו רבי יחזקאל: "דוד המלך אומר: 'יְגִיַע ַּכֶּפיָך 
ִּכי תֹאכֵל ַאׁשְֶריָך וְטֹוב ָלְך' )תהלים קכח, ב(, אימתי 
מהויות  ולהינצל  ידו,  במשלוח  לעסוק  יכול  אדם 
העולם, כאשר רק כפיו עוסקות במלאכה, אך ראשו 

דבוק בה', באמונה ובתורה".
עם  ששקעה  לציפור  הדבר  את  להמשיל  ניתן 
כנפיה בביצה צמיגה, והחלה לשקוע בה יותר ויותר. 
בידה לצאת מהבוץ על  כנפיה עדיין לא טבעו,  אם 
כל  הבוץ,  בתוככי  כנפיה טבעו  גם  ואם  כנפיה,  ידי 
עוד ראשה מבצבץ החוצה, היא יכולה לזעוק לעזרה 
ולהינצל. אבל כאשר גם ראשה נטמן בבוץ, שוב אין 

לה תקנה, ונגזר דינה לטבוע במצולות הביצה. 
תורה  בדברי  עסוק  שראשו  זמן  כל  האדם,  כך 

ובקיום המצוות, יכול הוא לעלות ולהתעלות. 
על פי זאת ניתן לפרש את הפסוק שנאמר על יעקב 
וַּיִַּקח  ַהּׁשֶֶמׁש  ָבא  ִּכי  ׁשָם  וַּיֶָלן  ַּבָּמקֹום  "וַּיְִפַּגע  אבינו: 
ֵמַאְבנֵי ַהָּמקֹום וַּיָׂשֶם ְמַרֲאׁשֹתָיו וַּיִׁשְַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" 
מראשתיו,  "וישם  רש"י:  פרש  יא(.  כח,  )בראשית 
עשאן כמין מרזב סביב לראשו, שהיה ירא מפני חיות 

רעות". 
באבנים  יש  תועלת  מה  להקשות,  יש  לכאורה 
עלולות  הרעות  החיות  כאשר  הראש,  את  המקיפות 

להגיע אל הגוף ולשסעו, חלילה? 
אלא, שבצאת יעקב אבינו חרנה, לבית לבן הרמאי 
המבקש לעקור את הכל, היה ירא מפני 'חיות רעות'. 
אמונתו,  ואת  תומתו  את  יאבד  פן  מאוד  חשש  הוא 
יודע מה מצפה לו שם. על כן עשה 'שמירה  כי מי 
מעולה' סביב לראשו, כי, כאמור, כל הזמן שהראש 
לעזרה  לזעוק  לאדם  לו  אפשר  עדין  'שקע',  לא 

ולהצילה. 
זצ"ל היה בעל מוח חריף מאוד  הגאון מטשעבין 
עניים  היו  הוריו  אולם,  כוחו.  בכל  בתורה  ועסק 
על  אולם  ביתו.  בפרנסת  לסייע  חייב  והיה  מרודים 

לימוד התורה לא הסכים לוותר בשום אופן. 
כך היה נודד מעיר לעיר למכור את סחורתו. בכל 
ומפלפל  העיר  לרב  קודם  נכנס  היה  שהגיע,  מקום 

עימו בלימוד שעה ארוכה.
הרב היה מתעניין: "מי אתה? מה אתה עושה פה?", 

והגאון מטשעבין השיב: "אני סוחר".
לפניו  ראה  תמה, שהלא  הרב  היה  סוחר?"  "אתה 
גאון עצום בתורה, וכיצד יתכן שעוסק הוא במסחר?!
אולם הוא אשר אמרנו: "יְגִיַע ַּכֶּפיָך" - רק הכפיים 
עוסקות במלאכה, אך הראש נתון כולו בתורה. הגאון 
מטשעבין לא הניח לעצמו לשקוע במסחר, אלא גם 

אז המשיך לעמול בתורה. 
ואכן, זכה שכעבור כמה שנים אינה הקב"ה לידו 
ויכול  גדולה  ישיבה  הקים  הקדושה,  לארצנו  והגיע 
שאיותה  כפי  הקדושה,  בתורה  ורק  אך  לעסוק  היה 

נפשו.



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

מתואר  בו  השבוע  בפרשת 
שלוש  הקב"ה  חוזר  העגל  חטא 
פעמים על שורש חטאם של בני 
פעם  עורף".  קשה  "עם  בהיותם  ישראל 
ראשונה )לב, ט'( - "ראיתי את העם הזה... 
)לג',  עם קשה עורף הוא". בפעם השניה 
ג'(: "...כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה 
ה'(  )לג',  ובפעם השלישית:  עורף אתה". 
"אמור אל בני ישראל אתם עם קשה עורף 

רגע אחד אעלה בקרבך וכיליתיך"...
למרות טענה זו וחטאם של בני ישראל 
לבני  שימחל  מהקב"ה  משה  מבקש 
הרחמים  מידת  את  מזכיר  הוא  ישראל. 
הוציאם  יאמרו מצריים ברעה  "למה  ואת 
להרוג אותם ולכלותם" ואז נאמר: "וימהר 
משה ויקד ארצה... ויאמר, אם נא מצאתי 
חן ... ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף 
הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו". 
ה'  כי  משה  שמבקש  הנימוק  )לד',ט'(. 
ילך בקרבנו, משום שהם עם קשה עורף! 
ולכאורה איך חלק מכתב האישום משמש 
זכות על ישראל? במקום להעלים  לימוד 
חיוביים  דברים  ולהבליט  הזה  הפרט  את 
שבאמצעותם יבקש שהקב"ה ימחל ויסלח, 

מדגיש משה דווקא את חסרונם, היתכן?
הזו  הקושיה  את  יישב  מדובנא  המגיד 
שעמד  רוכל  על  מסופר  במשל.  כדרכו 
על  והכריז  במיוחד,  עשיר  בפרוור 
שעשוי  סכו"ם  מכלי  המורכבת  מרכולתו 
כולו עץ, כל עובר ושב בשכונת היוקרה 
שראה את הסחורה, הפנה לו עורף. אולם 
מזעקות  ניחר  שגרונו  עד  הניח  לא  הוא 
של שעות: "סכינים", "מזלגות", "כפות" 
לו:  ואמר  דהוא  מאן  אליו  פנה  לפתע   .
"בחרת בשכונה הזו כי לאנשים שדרים פה 
מתאימה  לא  הזו  הסחורה  אבל  כסף.  יש 
או  כסף,  בכלי  משתמשים  הם  להם. 
לפחות בכלי מתכות , אבל לא בכלי העץ 

המגושמים והפרימטיביים האלה".
"השקעתי  הרוכל.  בכה  אלך"?  "לאן 
בזה את כל חסכונותי!". השיב לו האיש: 
"לך לשכונת עוני,  במקום שבו אין להם 
סיכוי  יש  שם  יקר,  סכו"ם  לרכוש  כסף 

שלסחורה שלך יהיה ביקוש".
הנמשל, משה רבנו פירט את י"ג מידות 
הרחמים, ואז הוא פונה אל ה' ואומר לו: 
'חנון  של  הזו  בסחורה  צורך  יש  איפה  
בין  האם  חסד',  ורב  אפיים  ארך  ורחום 
מלאכי מרום שלא יודעים טעמו של חטא? 
קשה  עם  כי  בקרבנו,  ה'  נא  ילך  אדרבא, 
זקוק לזה!  עורף הוא...וסלחת. העם שלי 
ששמו  הזה  למצרך  גדול  ביקוש  יש  פה 
אישום,  ככתב  שנמנה  שמה  כך  סליחה. 
אותנו  לנטוש  לא  הצורך  את  מסביר 

ולהרעיף עלינו את חסדי ה' הגדולים.
ברדת  שהנה  לבאר,  ניתן  נוסף  פירוש 
העגל  את  ראותו  אחרי  מההר,  משה 
והמחולות, הוא שובר את הלוחות ומכריז 
)לב, כו(: "מי לה' אלי". מי שנענו לקריאתו 
היו בני לוי, כפי שנאמר: "ויאספו אליו כל 
בני לוי". ובשל גילוי נאמנותם של בני לוי 
זכו מידי הקב"ה  לקריאתו של משה, הם 
המשוררים  להיות  לדורות,  רוחני  בשכר 

והשוערים במקדש.
זה מעורר תמיהה, שהרי בהמשך  ענין 
מבואר שאותם בני לוי שחשו לבוא לקול 
העגל,  בעובדי  משפט  עשו  משה  קריאת 
איש.  אלפי  כשלושת  העם  מן  נפלו  ואז  
אלפי  ששלושת  רואים  אנו  קל  בחישוב 
היה  שאז  אלף,  מאות  שש  מתוך  איש  
מכלל  אחוז  כחצי  אלא  אינם  העם,  מנין 
אוכלוסיית ישראל. אם כן, מדוע כל שאר 

לא  העגל,  בחטא  נכשלו  שלא  העם,  בני 
נענו להכרזת משה?

משיב בעל ה"חידושי הרי"ם", שאכן היו 
עוד רבים מישראל שלא התפתו לעבודת 
העגל בשום צורה, שהרי לא נענשו אלא 
שלושת אלפי איש. אלא שהשאר לא אזרו 
עוז בנפשם לצאת בגלוי נגד עובדי העגל. 
להם,  לא  בענין  להתערב  רצו  שלא  היו 
והיו שחששו מניהול מחלוקת. רק שבטו 
של לוי, לא היססו להתייצב בגבורת נפש 
נגד החוטאים, ולהילחם בגלוי למען כבוד 
שמים. ובזכות עזות של קדושה – קשיות 

עורף, זכו בני לוי למה שזכו.
וכך היה הגר"מ שפירא מלובלין זצ"ל 
"הנה  כא-כב(:  )לג,  הפסוקים  את  דורש 
מקום אתי, ונצבת על הצור, והיה בעבוד 
אמר  הצור".  בנקרת  ושמתיך  כבודי, 
הורה  אלו   בפסוקים  כי  שפירא,  הגר"מ 
באורחות  מנחה  קו  רבינו  למשה  הקב"ה 
מקום  "הנה  כי  גורסת  זו  הנחיה  החיים. 
בו  שיש  במקום  המדובר  כאשר  אתי", 
על  "ונצבת  אזי:  שמים,  כבוד  משום 
מורם,  הצור", על האדם להתייצב בראש 
השכינה.  כבוד  למען  כצור,  ותקיף  איתן 
אולם "בעבור כבודי", כאשר חלף לו כבוד 
כלשהו,  אחר  בתחום  הינו  והנושא  השם, 
אזי: "ושמתיך בנקרת הצור". ראוי לאדם 
במערת  רואים  מעין  ולהיחבא  להצטנע 

הצור.
משה רבינו משתמש בטיעון של הקב"ה 
עורף'.  קשה  'עם  שהם  ישראל  בני  כנגד 
חיסרון אלא בעיקר  רק  לא  בהציגו שזהו 
יתרון. באם אין קשיות עורף הרי בעתיד 
ינטשו את דרך ה', כמו שהעמים האחרים 
נטשו את הדרך מאבותיהם. כולם בסופו 
של דבר חלפו מן העולם כי לא היה בהם 
בני  זאת,  לעומת   . ועקשנות  דביקות 
ישראל, גם אם עכשיו השתמשו בקשיות 
בחטא  וחטאו  ראוי  לא  במקום  העורף 
יתעשתו,  דבר  של  בסופו   הרי  העגל, 
ובזכות מעלתם זו ישמרו על דרכם לנצח 

ולא ינטשו את אמונתם.
ר'  הגאון  שסיפר  בסיפור  לסיים  ראוי 
ושהרבה  יורק,  מניו  זצ"ל  שוואב  שמעון 
שפעם  סיפר  הוא  בו.  טמון  השכל  מוסר 
שהה במחיצת ה"חפץ חיים" זצ"ל, ונשאל 
השיב  כך  ועל  כהן?  הוא  האם  ידו,  על 
וגם  לוי?  הוא  האם  נשאל  שוב  בשלילה. 
זאת  בשומעו  בשלילה.  השיב  כך  על 
השמיע ה"חפץ חיים" אנחה בהפטירו: מה 
חבל! הן בקרוב יבוא המשיח והכל ידחקו 
הקרבנות,  בהקרבת  לחזות  המקדש  לבית 
לוי  או  כהן   שאינו  למי  יאסר  אז  אולם 
למה?  כך  כל  ממחיצתם.  לפנים  להכנס 
ע"ה  רבינו  כשמשה  דורות  שלפני  משום 
הכריז: "מי לה' אלי", נאספו אליו רק בני 

לוי.
לו  אומר  שהוא  חיים",  ה"חפץ  הוסיף 
רגעים  ישנם  כל אדם  זאת, משום שבחיי 
ושעות שבהם הוא שומע קול אלוקי פנימי 
הקורא לו: "מי לה' אלי", וצריך להענות 
אז לקול הקורא הפנימי הזה, וחלילה לא 

להחמיצו בשל זוטות של מה בכך.
חלקו  מנת  הינם  אלו  גדולים  רגעים 
ומכח  שם.  הוא  באשר  יהודי,  כל  של 
להתרומם  עשוי  הוא  אליו,  הקורא  הקול 
הקטנוניות  הנגיעות  מכל  ולהתנשא 
על.   – אל  ולהתנשא  בעולמנו,  השכיחות 
בעת  העורף  קשיות  על  מוותרים  אם  אך 

ההיא מאבדים נצח.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כי עם קשה עורף הוא
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דירות 
למכירה

יג’ באדר - יז’ באדר תשע”ט
09/03-13/03/2020  

באר שבע

 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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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, 
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 
חד' + סוכה + חניה 

בטאבו, אופציית הרחבה 
+ מעלית, 1,740,000. 

_____________________________________________)10-13ש(050-2220331

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מציאה!!!
דירת 5 חד'

קומה 5 בחנקין
פנטהאוז בבית יוסף
סמוך לרכבת הקלה!!!
052-3330965  3 חדרים, קרקע + גינה, 

מחולקת, מושכרת 600,000 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)11-11(נכסים

 5 חדרים + גינה, ליד 
המכללות, מחולקת, מושכרת 
890,000 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)11-11(פנחס הומילי נכסים

 מבחר גדול של דירות 
להשקעה 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)11-11(פנחס הומילי נכסים

 יועצת משכנתאות 
האישית שלך, משכנתא/

מיחזור/הלוואה 055-6611636 
_____________________________________________)11-11(יעל פנחס הומילי נכסים

 2 וחצי חדרים, קומה 
ראשונה, ליד האוניברסיטה 

650,000 055-6611636 יעל 
_____________________________________________)11-11(הומילי נכסים

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

ענק! "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

2 סוכות, 2,380,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

058-3237780)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

053-3128884)11-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-11(נכסים 055-6789653

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

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

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 א.השניים, 5 ח', 
כ- 108 מ"ר, פיצול 3 + 
2 חד', ק"ב, מעלית + 
ח.בטאבו + א.למחסן, 
מ.שמש, 1,700,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.חיד"א, מחולקת, 
2.5+1.5 חד', ק"ב, 85 
מ"ר, מ.חלקית, 3 כ"א, 

א.לסוכה, 1,570,000 
גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג, ק"ד, 4 
חד', 98 מ"ר, 1,200,000 
****3 חד' + יח"ד 2 חד', 

1,300,000, מ.מהיסוד, 
ט.משותף בלעדי "משגב 

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

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

חניה, משופצת א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 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 נדל"ן בועז
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)11-11(בועז 050-4156080

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

3.5 חדרים, ק"ג )ללא 
מעלית( ומעליה חדר + 

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

2,300,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

 דירה מיוחדת ברחוב 
נתן הנביא, קומה 2 

ואחרונה, דירת 4 חדרים 
ומעליה עוד 1.5 + גג,  + 
חניה בטאבו, 2,600,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)11-11(_____________________________________________

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

+ נוף, 2,300,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)11-11(- נכסים" 03-5791514

 באזור מוהליבר 7 ח' 
ענקית )כל הקומה(, ק"א 
+ מעלית, 4 כ"א, חזית, 

3,300,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

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

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

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

053-3128884)11-11(_____________________________________________

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

מושקעת "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)11-11(_____________________________________________

 באזור גניחובסקי, 
ק"א, חזית, 4 ח', 100 

מ"ר, משופצת + מעטפת 
40 מ"ר 1,840,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברחוב 
אבוחצירא, 100 מ', קומה א' 
+ אופצייה 1,700,000 תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב 054-5500263

 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)11-11(_____________________________________________

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

יפות, 1,600,000 אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 בחייטייב בלעדי, 
4 חד', ק"ב, חזית + 

מעלית + סוכה, במיידי, 
1,750,000 ש"ח אפיקי 

_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 א.נויפלד 4 חד', 
כ- 83 מ"ר, קומה ד', 

מ.מהיסוד, א.בג.בטון 79 
מ' )ש.בנו(, 1,450,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

1,550,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

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

1,340,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 למהירים!! א.מינץ כ- 
4 חד', כ- 85 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית + מ.סוכה + 

ח.בטאבו + משרד 1,100 
ש"ח 1,760,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' מיקום 
מרכזי, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב, 
משופצת )6 דיירים(, 3 כ"א, 

אופציה ממשית 50 מ"ר, 
חזית, 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רמבם מרכז 
4.5 חד' + מ. שמש גדולה, 
120 מ"ר, ק"א + מעלית, 

חזית, משופצת, 2,050,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהירדן, כ- 3.5 ח', 
ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח 
גמיש מיידי! מפתח ב"אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
058-3237780)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + סוכה, קומה א', 
80 מ', חזית, 1,365,000 תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח', קומה 2.5 
בפ"כ מתחרדים, 70 מ' + 
גג רעפים תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

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

אופציה 1,300,000 פנחס 
_____________________________________________)11-11(נכסים 055-6789653

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

בטון 1,370,000 פנחס נכסים 
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 3.5 
חד' גדולה ומפוארת, 

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

מעולה אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)11-11(_____________________________________________

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

ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה, 1,330,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 
הרחבה צד 45 מ"ר + כ- 
110 בג.בטון 1,260,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.השניים כ- 3.5 חד', 
77 מ"ר, ק"א, מעלית, 
ממ"ד + 2 ח' בטאבו, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
1,490,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב, חזית, שמורה, 

1,740,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
זכרון מאיר, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"א + חניה, חזית + סוכה, 
שמורה 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

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

כ"א, אופציה לחדר נוסף, 
1,550,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

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

מ"ר, שמורה 1,570,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(א. פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

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

מעולה, במחיר מעולה, 
1,320,000 גמיש אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 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(_____________________________________________



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

יג’ באדר - יז’ באדר תשע”ט  09/03-13/03/2020

ירושלים

 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(_____________________________________________

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

 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

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
 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

וילות ובתים

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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(_____________________________________________

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

שירותים + מקלחות, כפולים 
+ מזגנים, בר' עקיבא

_____________________________________________)08-11ל(053-2759816

פתח תקווה

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

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

דופלקסים

צפת
 תיווך חכם באזור צפת 

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

 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

 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

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

 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

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

 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 

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חדרים החל 

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

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

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

 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(_____________________________________________

 הזדמנות בביאליק!! 
2.5 חד', ק"א, 60 

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

_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

 בלעדי! באזור נחום 2.5 
חד', 70 מ"ר + היתר 20 מ"ר, 
מסודרת, 1,530,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 קרית מנחם - דהומי, 3 
חד' בפרוייקט חדש + פנטאוז 
4 חד' רי/מקס קרית היובל - 
_____________________________________________)11-11(אייל שאולוף 055-9825020

 פרוייקט חדש בבנייה, 
בבית וגן/רמת דניה, מבחר 

דירות 3 חד', 4 חד' + 
מרפסת סוכה, בניין חדש, 
החל מ- 2,200,000 ש"ח 

055-9825020 רי/מקס קרית 
_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 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 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

פנטהאוזים ודירות גן

 בית וגן - חכמי, פנטהאוז 
גן 5 חד', כניסה פרטית, 

מרפסת לנוף, 2 מדרגות בלבד 
055-9825020 רי/מקס קרית 

_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 בעיר גנים - הנורית, דירת 
גן 3 חד', פינוי בינוי בפתח, 
מציאה! 055-9825020 רי/

מקס קרית היובל - אייל 
_____________________________________________)11-11(שאולוף

 בית וגן - שחראי, דירת 
גן 4 חד', משופצת מהיסוד, 

גינה 150 מ"ר 055-9825020 
רי/מקס קרית היובל - אייל 

_____________________________________________)11-11(שאולוף

 בית וגן, דירת גן 2.5 חד', 
משמשת כ- 3, אפשרות 

בניה, מציאה! 055-9825020 
רי/מקס קרית היובל - אייל 

_____________________________________________)11-11(שאולוף

+5 חדרים
 קרית היובל - גרינוולד, 

דירה להשקעה, 5 חד', 
1,550,000 ש"ח, מכניס 6,200 

ש"ח בחודש, מציאה!!! רי/
מקס קרית היובל - אייל 
_____________________________________________)11-11(שאולוף 050-9995276

 קרית היובל - גורדון, 4 
חד' כחדשה, קומה ראשונה, 

מחסן - מחיר אטרקטיבי! 
050-9995276 רי/מקס קרית 

_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 קרית היובל - שטרן, 4 
חד', קומה ראשונה, בניין קטן, 
1,700,000 ש"ח גמיש מאוד!! 

רי/מקס קרית היובל - אייל 
_____________________________________________)11-11(שאולוף 050-9997171

 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 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 קרית היובל - הציונות, 
3.5 חד' + מרפסת גג )גישה 

5 מדרגות(, נוף, אפשרות 
בניה, 1,590,000 ש"ח -050

9995276 רי/מקס קרית היובל 
_____________________________________________)11-11(- אייל שאולוף

 קרית היובל - פרוייקט 
חדש בוליביה, 3 חד', מרפסת, 

1,670,000 ש"ח רי/מקס 
קרית היובל - אייל שאולוף 

050-9995257)11-11(_____________________________________________

 רחוב שטרן, 3 חד', 
משופצת, ב- 1,320,000 

גמיש! מציאה! רי/מקס קרית 
היובל - אייל שאולוף

050-9997171)11-11(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 קרית היובל - ברזיל, 

2 חד', קומה 2, משופצת, 
1,220,000 גמיש!

050-9995276 רי/מקס קרית 
_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 "רימקס עוצמה", השומר 
קרית אלון, דו משפחתי 

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

לפרטים - צוות דודי נגר
050-9693307)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

2,290,000 ש"ח
050-6610501)11-11(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בלעדי בחנה רובינא, 4, 

_____________________________________________)11-11(ק"ב, מסודרת 050-8090134

 "רימקס עוצמה", בהרצל 
המבוקש דירת 3 חד', גדולה 
ומשופצת עם חניה ומעלית 

לפרטים - צוות דודי נגר
050-9693307)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח, רק 1,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(050-6610501 סתיו

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

3,300 ש"ח, רק 1,200,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח 050-4811122 סימון

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

חדשים, ממוזגת, מיידית, 
מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)11-11(בועז 050-4156080

 א.הפלמ"ח, 4 חד', 85 
מ"ר, קומה א', מ.חלקית 
+ מ.סוכה, חניה ומחסן, 

4,000 ש"ח בלעדי
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 מיידית! א.שבזי, 4 
חד', 95 מ"ר, מעלית + 

חניה, מרוהטת וממוזגת, 
4,300 ש"ח בלעדי

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בר' עקיבא ליד ר' 
טרפון, 3 חד', משופצת 

כחדשה, לל"ת, כ- 60 
מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)11-14ל(050-8658378

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

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 מציאה!!! 2,650 ש"ח! 
מעולה ומבוקש! 2 חד', 

ביצחק שדה, משופצת, ק"א 
_____________________________________________)11-14ל(054-8846654 050-6474999

 מיידית! א.חידא, 
2.5 חד', 55 מ"ר, קומה 
ב', משופצת, ממוזגת, 

2,800 ש"ח בלעדי
052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

ק"א, 3,500 ש"ח
_____________________________________________)11-11(050-6610501 סתיו

 דרושה לקניה דירת 4 
חד' ברמת אלחנן/גינות דוד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8406660 אחה"צ

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12ח(לל"ת 052-7396092

 דרושה דירה לקניה, חדר 
וחצי או שני חדרים בטאבו, 

ק"ק, באזור שיכון ה'
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בעל נכס מסחרי בבני 
ברק? אנחנו נלווה אותך 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)11-11(054-4980159 דורון

 חנות ברבי עקיבא פינת 
רש"י, 25 מ"ר, לא למזון, 

גם לקצרה, מיידי "אחוזה" 
_____________________________________________)11-14א(03-5222225

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

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

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-11א(050-5758688

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

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

 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(_____________________________________________

 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

ירושלים

 מיידי!! א.דנגור 2חד' 
ק"א כ-50 מ"ר א.הרחבה-

כ-40מ"ר )ש.הרחיבו( 
1,100,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 בעובדיה, 4 חד' + סוכה 
+ חניה+ מעלית + יח' הורים 

+ 3 כ"א, נדירה !!!
_____________________________________________)11-15ש(050-4160390
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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

 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

 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

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

 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

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)11-11(מאיר 052-4792888

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה, 
גוש 3756, חלקה 18, 3 דונם 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)11-11(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 
052-4792888)11-11(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי, למשקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)11-11(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)11-11(שמעון 052-2457617

 "רימקס עוצמה", 
למכירה, בהרצל 39, קומת 

משרדים, כ- 150 מ"ר, קומה 
2, מעלית, חניה צוות אביגד 

072-3957393)11-11(_____________________________________________

אביבים
 סוויטה + גקוזי', לזוג + 
3, דירת אירוח עד 8 נפשות, 
נוף מדהים, גינה + מתקני גן 

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

 5 צימרים למשפחות/
זוגות + בריכה מחוממת 

ומקורה + ח.אוכל, גינה ענקית 
לנוף + מתקני גן
_____________________________________________)11-10/21ש(050-8219080/1

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + גקוזי', נוף 

_____________________________________________)11-36/20ש(מדהים, גינה 050-6927465

 נופי כלנית - 5 צימרים 
+ בריכה וגקוזי' ספא, גינה 

מטופחת + מתקני גן
_____________________________________________)11-22ש(054-9917000

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

הסעות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

הלבנת שיניים

מוצרים 
ושירותים

הובלות
 "הובלות אנ"ש" מבצעים 

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

 לימי הפורים )ואחריהם(, 
בעל רכב פרטי עד 4 מקומות, 
_____________________________________________)11-12ל(מעונין בהסעות 053-7635240

מזדה
 מאזדה 2008, 5, יד שניה, 

160 אלף קילומטר, רכב 
במצב מצויין, רכב 7 מקומות  

054-5908240)11-11(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 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

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

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

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

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

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

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

 בעל רכב יונדאי פרטית, 
מעוניין בהסעות במשך כל 

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

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

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

_____________________________________________)10-21א(050-6666599
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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

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     

■ 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

שידוכים

עזר באנגלית

 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 - שמואל. 
_____________________________________________)49-24ש(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

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

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

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

 נמצאה בב"ב בתחנה 
ברח' עזרא שקית עם שמלות 

_____________________________________________)06-07ח(לאירוע 053-4163356

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

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

 למסירה שולחן 140*85 + 
נפתח בצבע וונגה

_____________________________________________)06-07ח(052-7609593

 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

 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 

 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

 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

 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

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

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

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

ייעוץ נישואין
 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

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

 אבדו אופנים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 054-8474514

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

_____________________________________________)11-12ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבד עגיל זהב המוצא 
מתבקש להתקשר

_____________________________________________)11-12ח(054-8539968

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + שידה 

_____________________________________________)11-12ח(בתרומה 050-4160457 

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)11-12ח(בעבר 054-2509001

 רוכש עיתונים ישנים, 
ארכיונים, ספריות ועוד תשלום 

_____________________________________________)11-12ח(גבוה במזומן 054-2509001

 מעונין בעגלה במצב טוב 
_____________________________________________)11-12ח(לתינוק 050-4170185

 מעונין בספה נפתחת 
)עדיפות למשולשת( במצב 

_____________________________________________)11-12ח(מצוין 050-4170185

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)11-12ח(052-7396092

 דרוש פלאפון סמסונג יאנג 
כשר במצב חדש במחיר סימלי 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מעונינת בספר תסרוקות 
של רבקה גולדברג כולל 

דיסקים )ללא ערכה( יד שניה 
_____________________________________________)11-12ח(במחיר טוב! 053-3160308

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)11-12ח(052-2786557

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 טוסטר אובן תנור כחדש 
לפסח רק 390 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-9089110

 כירים על שיש כחדש 
לפסח רק 50 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-9089110

 רדיאטור 13 צלעות מצב 
מצוין 200 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 053-3187278

 סיר בישול חשמלי גדול 
כמעט חדש 50 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8491154

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כריים 3 להבות חדש 
חשמלי או גז 200 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)11-12ח(תקוה 052-2786557

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)11-12ח(054-8431644

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)11-12ח(200 ש"ח 052-3463482

 מיחם חשמלי חדש 
באריזה 140 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)11-12ח(050-4199906

 רדיטאור 11 צלעות 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בירושלים 050-4199906

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

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 תנור אפיה )בני ברק( 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שואב אבק בהזדמנות 
)בני ברק( 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

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

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור בישול + גז 
מצב מעולה 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(בני ברק 054-9472329

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
460 ליטר שקט 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-8485026

 למכירה מנורת לילה כמו 
סת"ם נפתחת במחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח ובטרייה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 058-3245685

 מכשיר פופקורן חדש 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה אופה לחם חדש 
חברת Graetz במחיר 280 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4110899

 רדיטאור 50 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-7612293

 מעבד מזון חדש 250 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7612293

bosch מכונת כביסה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מזגן חלון ריבוע 
אלקטרה במצב מצויין במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 053-3110986

 למכירה מכונת כביסה 
AEG מצב טוב מאוד 280 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מכונת כביסה 
אלקטרוליק 7 ק"ג )טעון 

תיקון( 200 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-3463482

 מכשיר להסרת שיער 
מהשורש 49 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מציאה! מצלמה + 
מסרטה חברת SONY, איכות 

HD, חדשה ממש + נרתיק 
+ מטען + סוללה נוספת 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח נייד: 054-8464909

 ארונית קטנה לתליה עם 
_____________________________________________)11-12ח(זכוכית 60 ש"ח 050-9089110

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-3337530

 למכירה ספה 3 מושבים 
עור אמיתי 120 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 ספה 2 מושבים דימוי עור 
נוחה מצב טוב! 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7114387

 שולחן נפתח ל- 1.7 + 4 
כיסאות עם ריפוד מעץ 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7123033

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 054-5705546

 ארון 3 דלתות + 2 כוורות 
בגוון תכלת 400 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(03-6187092

 שולחן מעץ יפה וגדול + 
5 כסאות מרופדים 300 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-4184747

 שולחן אוכל לבן 
75*60*120 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות, בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מיטת הייריזר חדשה 
באריזה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-8454536

לפרסום
03-6162228

 אבד מעיל בכינוס סיום 
הש"ס לילדי התתי"ם בב"ב 

ביום ה' כה' כסליו
_____________________________________________)05-06ח(054-8412935

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 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
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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

 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

 מציאה! כסא בטיחות 
חדש לתינוק 180 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)11-12ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 200 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(אוונט 058-3245685

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם! 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה 490 ש"
_____________________________________________)11-12ח( 050-9089110

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)11-12ח(רק 85 ש"ח 050-9089110

 עגלת ביבידולי סגולה 
אמבטיה + טיולון כחדשה 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4133435

 מטרנה גולד שלב 1 400 
גרם חלב נוכרי 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8491154

 לול עץ חזק ואיכותי כולל 
מזרן וגלגלים 300 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש 054-8464909

 מיטת תינוק טל כחדש 
+ מזרון עמינח לבן 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7144461

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8446728

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

)_____________________________________________)11-12ח(נייד: 054-8446728

 מיטת תינוק טל כחדש 
+ מזרון עמינח לבן 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7144461

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8446728

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

_____________________________________________)11-12ח(נייד: 054-8446728

 כסא אוכל תקין 250 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 טיולון ד"ר בייבי מצב מצוין 
ידית מתהפכת 300 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7674267

 סלקל לרכב/לבית בצבע 
אפור במחיר 80 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-8485026

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 לול פלסטיק במצב מצויין 
80/90 ס"מ + מזרן 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655652 בני ברק

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק 
במצב טוב צבע עץ 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(053-3110986

 למכירה נוקיה 3310 דור 
3 כחדש ב- 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8027830

C2  תומך גולן רמי לוי 
ופלאפון + אחריות 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7666666

 חוברות מרווה לצמא 
שנים ע"ד-ע"ח 90 לשנה

_____________________________________________)11-12ח(054-8406660 אחה"צ

 סטנד טלסקופי למיקרופון 
יציב וחזק ב- 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(בבני ברק 054-8431644

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למכירה אורגנית מדלי 
דגם 300A מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)11-12ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 אופניים לילדים BMX ב- 
_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח 058-3245685

 כד לפרחים חדש שיבוץ 
אבני זכוכית 70 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ספסל אחורי לרכב סטיישן 
כולל חגורות 500 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-4184747

 בהזדמנות!!! מעיל מגן 
אכותי לאופנוע/קטנוע כחדש 

_____________________________________________)11-12ח(400 052-2786557

 למכירה קרמיקה 80*80 
מבריק קרם פנינה 53 מ"ר 60 

ש"ח למ"ר פלא':
_____________________________________________)11-12ח(050-4171893

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7154392

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל': 052-2727474

 רולר בליידב מידה 31-34 
עם אביזרי הגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-5385013

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(054-5385013 בני ברק

 משקפי שמש חברת 
"אופטיקנה" חדש אכותי ב- 

_____________________________________________)11-12ח(40 שקל 050-8776286

 שעון יד לנשים חדש 
אכותי ויוקרתי ב- 200 שקל 

_____________________________________________)11-12ח(050-8776286

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 250*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-4102263

 למכירה טרבוקה סורית 
קטנה במצב מצוין 80 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(055-6783132

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 אופני ילדים 50 שקל 
_____________________________________________)11-12ח(058-3290512

 אופניים חשמליות ללא 
בטריה תיקון קל 300 שקל 

_____________________________________________)11-12ח(050-7806788

 אופני 24 הילוכים 40 
_____________________________________________)11-12ח(שקל 054-3177932

 למכירה שטיח קטן + 
שואב אבק + פקס + מסך 

מחשב + מזוודה 70 ש"ח כל 
_____________________________________________)11-12ח(דבר 052-5737813

 קערת הגשה מרשימה 
מזכוכית 25 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מציאה! נעליים לגבר יפות 
מידה 40 210 שקל "פאקי - 

_____________________________________________)11-12ח(מישל" 054-8473272

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראלי ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מגזין מקיף של חודש 
שבט תשע"ט ב- 14 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228
יג’ באדר - יז’ באדר תשע”ט  09/03-13/03/2020

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל 03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
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סוג 3

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

 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

 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

 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

 למכירה מטרנה צמחית, 
700 ג"ר במחיר מציאה 40 

_____________________________________________)11-14ח(ש"ח 052-7670009

 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

 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

 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

 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
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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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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
_____________________________________________)11-18א(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

 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

 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 

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי מטבח, עדיפות 
לרשיון נהיגה, להתקשר 

_____________________________________________)11-14ש(10:00-15:00 03-6714809

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות, 

תנאים טובים
054-9770395
_____________________________________________)11-14ש(054-4841770

 דרוש מדריך/מדריכה 
לבחור ובחורה מוגבלים, ודרוש 

עו"ד + עובדת סוציאלית 
_____________________________________________)11-12ל(052-5665839

 למסעדה, דרוש עובד 
מיומן להכנת פיצה, פלאפל 
ועבודות מטבח בכפר חב"ד 
למשמרת אחה"צ, לפרטים: 

052-2549947)11-12(_____________________________________________

 מנהלת חשבונות 
מוכשרת ומיומנת מאד 

פנויה למשרה חלקית למשך 
_____________________________________________)05-06ח(חודשיים 050-4139096

 אלמן חרדי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-12ח(לפי שעה 054-7938941

 מנוסה בניקיון דירות ינקה 
ביסודיות ויכשיר את דירתכם 

_____________________________________________)11-12ח(לחג הפסח 052-6992033

 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

 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

 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

 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



הסניפים 
קוטלר,קוק,נויפלד,

אלעד-הרי"ף,
אשדוד-הלל

פתוחים במוצ"ש
בין השעות:
20:00-23:00

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

מקבלים 
תלושים 

של 
הסתדרות 

המורים.
 

סופר מבצעים
לקראת האביב

שני-רביעי
16-18.3.20
כ'-כ"ב באדר

1.6 ליטר
טאצ'

תפוח חרמון בטטה חציל/עגבניה/
תפוז/קלמנטינה

רביעיית שוםבצל/גזר ארוז

1 ליטר

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

חטיף רינגלס
55 גר'

'מעולה' 'מעולה'
שוקולד/אגוזים

40 יח'
מעולה

32 גלילים
6 ק"ג טאצ'

סנו

סנו
1 ליטר

סנו

900 גר'

כי טוב/זה ברור
1 ק"ג

350 גר'
'מעולה'

סימילאק

אורז פרסי קוסקוס דק

אבקת כביסה
מקסימה

מילוי סנו קליר/
00 לאסלות 

מתז' סנו קליר

זוג אשפתון
קוד:1895501

ניקול

ספוג הפלא
ר.שמאי

נייר טואלט

מעדן מיני מילקיגליליות קוטג'
100 גר'
מעולה

100%/80%
1 ק"ג

'מעולה'

16 יח'
שטראוס

5%/3%
250 גר'

טרה

קמח מלא

חומוס/תירס/אפונה/פרורי לחם
אפונה וגזר/שעועית 

ברוטב עגבניות/
רסק עגבניות 22%

תרסיס לניקוי 
כללי/רסס ונגב/
מסיר אבנית/עובש/

שומנים/ג'ל לאסלות

מרכך כביסה

כפפות גדלים שונים תרכיז תפוחים/
100 יח'תפוזים

'מעולה' 1.2 ליטר
פרי קטיף

קוד: 190536

400 גר'
'מעולה'

550-580 גר'
'מעולה'

750  מ"ל
טאצ'

1 ליטר
טאצ'

שלישיית פיצה שניצל תירס
כל טוב/מעדנות 900 גר'

כל טוב

ברמן

 |   15 נויפלד  רח’   | הרצוג   קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’  אלעד:   |  17 קלישר    |  1 חיים   תורת   |  25 חבקוק   רח’   |  2 פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’ 
 1 סופר  חתם  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  1 הריף 

עשיריית לחמניות/
פיתות אסלי

890
ליח'

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

6990

1090

2 ב-3 ב-

2 ב-

1590 1010

590

990

390

3990 1790

3 ב-
1390

שמן קנולה
1 ליטר

'מעולה'

7901290

890

890

פנטסטיק 
רצפות

פנטסטיק כללי

אקנומיקה פיסגה

מתז' ג'אוול/אנטי 
קלאק/אוקסיג'ן סנו/

מסיר שומנים סנט מוריץ
1-700 ליטר 

4 ליטר
סיף

4 ליטר
סיף

4 ליטר
סנו

2990 1790

שני-שישי
 16-20.3.20
כ'-כ"ד באדר

שלישי-רביעי
 17-18.3.20

כ"א-כ"ב באדר

חמישי-שישי
19-20.3.20 כ"ג-כ"ד באדר

מפת ניילון עבהתפוזינה/ספרינג
שישייה/שמיניה

'מעולה'

בכשרות

לק"ג לק"ג

ליח'ליח'

690 590

וופל מצופה

3 ב-
10

לק"ג לק"ג
390 290

2 ב-
1190

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

מסיר שומנים מבושם
750 מ"ל

סנט מוריץ נקה 7

חמישיית מגבונים

3 ב-
25 1490 1690890690

2 ב-4 ב-1 ב-
12902010

למארז

4 ב-
10

2 ב-
10

590

1.5 ליטר

2 ב-
990

1590

1490

3 ב-
20

מאושר 
לפסח

1990


	Kvel1p001
	Kvel1p002
	Kvel1p003
	Kvel1p004
	Kvel1p005
	Kvel1p006
	Kvel1p007
	Kvel1p008
	Kvel1p009
	Kvel1p010
	Kvel1p011
	Kvel1p012
	Kvel1p013
	Kvel1p014
	Kvel1p015
	Kvel1p016
	Kvel1p017
	Kvel1p018
	Kvel1p019
	Kvel1p020
	Kvel1p021
	Kvel1p022
	Kvel1p023
	Kvel1p024

