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possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום 

כולם רואים שהכי משתלם
להיות בכללית!

החל מ-2,350 ₪ לעין אחת ו-3,800 ₪ לשתי עיניים

לייזר!
ר ז ע ל ך  ל ה  י ה ת

לייזר ליהנות מניתוחי  רק בתכנית מושלם פלטינום תוכלו 
ביותר נמוכה  עצמית  בהשתתפות  משקפיים,  להסרת 

*הניתוחים מתבצעים במרפאות המובילות:
אמריקן לייזר, מרכז רפואי עיניים, אסותא אופטיק, care, עין טל הדסה.

כללית





ב-ו' באדר התש"ף )2.3( לוקחים אחריות!

כהלכה
ושומרים על

טוהר הבחירות

מצביעים

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

טוהר  מפקחי  אלפי  יסיירו  הבחירות,  של  התקין  ניהולן  את  להבטיח  כדי 
המרכזית  הבחירות  ועדת  של  מטעמה  הארץ,  ברחבי  בקלפיות  הבחירות 
זיהוי.  תג  ויישאו  ייחודי  אפוד  יילבשו  גוף,  במצלמת  יצויידו  הם  לכנסת. 
רק להם שמורה הסמכות לצלם אי סדרים בהליך ההצבעה ופגיעה בטוהר 

הבחירות. 

כל צילום אחר אשר יעשה ברחבי הקלפי, עלול להוות עבירה פלילית. בתום 
היום תתועד ספירת הקולות במצלמה על ידי מפקחי טוהר הבחירות.

כך נשמור כולנו על בחירות הוגנות וחופשיות.

קו לדיווח על פגיעה בטוהר הבחירות בלבד 8354*



ב' אדר תש"פ 6627/2/20 ברחובות

הח"כים פוקדים את רחובות: 
"להגדיל את כח היהדות החרדית"

נציגי הרשימות החרדיות נהרו לעיר בישורת האחרונה לקראת יום הבחירות

מאת: זאב סגל

ביום שני הקרוב יצעדו אזרחי ישראל בסך זו הפעם השלישית בתוך שנה אל 
לפעול  כלל המפלגות  מנסים  אז  עד  ישראל.  גדולי  הוראת  את  ויקיימו  הקלפי 

ולהפעיל למען הגדלת רשימותיהם.
בתחילת השבוע ביקרו ברחובות שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן וח"כ יעקב 
טסלר, יחד עם יו"ר אגודת ישראל הרב יוסף קופרברג. הם נועדו עם יו"ר אגודת 

ישראל ברחובות פנחס הומינר ועם פעילי המפלגה. 
השניים ביקרו במטה אגודת ישראל שהוקם בשבוע שעבר, עודדו את הפעילים 

והביעו את צו השעה בהגדלת כוחה של היהדות החרדית בבחירות הקרובות. 
בהמשך השבוע ביקרו ברחובות חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ומזכ"ל 
דגל התורה מנחם שפירא. השניים נועדו עם נציג דגל התורה ברחובות שלמה 
מונטג ועם ראשי המפלגה בעיר, והאזינו לסקירה על פעילות המפלגה לקראת 

הבחירות.
אפיזודה מעניינת שממחישה את צו השעה ואת האחדות המתבקשת במאבק 
היהדות החרדית על "זכות הקיום" שלה, במערכה הגורלית שניצבת לפתחה, 
מוסדות  שבבניין  הישיבות  באולם  המפלגה  פעילי  התכנסות  לקראת  נרשמה 
יצא  הומינר  פנחס  ישראל  אגודת  יו"ר  כאשר  שטיינברג,  ברחוב  יצחק"  "אור 
דגל  ביו"ר  בכניסה  נתקל  המוסדות,  בבניין  הוזמן  אליו  מאירוע  שעה  באותה 
ידיים  גפני אליו התלווה המזכ"ל שפירא, השלושה לחצו  התורה חבר הכנסת 
ושוחחו בענייני השעה, כאשר הומינר הוזמן על ידם להשתתף וליטול אף הוא 

חלק בישיבה שנערכה.
רבני  בכנס  שהשתתף  אשר,  יעקב  הכנסת  חבר  ברחובות  ביקר  שלישי  ביום 
יהדות  "להצלחת  המערכה  לקראת  המוסדות  ומנהלי  כוללים  ראשי  קהילות, 
יצחק  אברהם  הגאון  התלמוד"  "מאור  ישיבת  ראש  בכינוס השתתפו  התורה". 
רחובות  אב"ד  הכהן,  רובין  יצחק  אברהם  הגאון  הליטאית  הקהילה  רב  קוק, 
הגר"נ גורטלר, ר"י חכמה ודעת הגר"י גרדנוויץ, רב קהילת בני תורה הרב ששון 

ניסים, ח"כ ונציג דגה"ת בעיר שלמה מונטג.

השמיעי
את

קולך!

בואו נשים
את הדברים על השולחן:

'קול הנשים' הינה מפלגה פוליטית של נשים המייצגות את הפסיפס החברתי של ישראל. המפלגה 
מתמודדת לבחירות 2020 על מנת להוביל לשוויון ולייצוג מגדרי במגוון רחב של נושאים. המפלגה 
מורכבת מקבוצת נשים מובילות בתחומים שונים המייצגות את פסיפס האוכלוסייה הישראלית

מודעה זו מיועדת להגברת המודעות לצורך בשוויון והפסקת אפליית נשים
בנושאי תעסוקה, שכר וכו’



בס"ד

המחזור השלישי של התוכנית יוצא לדרך. 
למצוא את המנהיגה שבך  הזמן שלך  זה 

ולעשות איתנו היסטוריה  

- קול קוראת - 

info@nivcharot.com :לפרטים נוספים: הילה לפקוביץ' 052-7242599, או במייל

הנבחרת
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במפלגות החרדיות מבהירים: הליכה 
עם נתניהו גם במחיר בחירות רביעיות

מאת: מנחם הירשמן

החרדיות  ובמפלגות  הבחירות  לפני  שבוע 
אין  ולפיו בכל קונסטלציה,  מחדדים את המסר 
עומד  גנץ  שבני  לממשלה  להצטרף  בכוונתם 

בראשה וחבירה לגוש השמאל.
יו"ר "יהדות התורה" שר הבריאות יעקב ליצמן 
ולבן בערוץ הכנסת  אמר בראיון לתכנית שחור 
כ"דין ליברמן כדין לפיד" וכי יהדות התורה לא 
השר  חבר.  משניהם  אחד  שבה  בממשלה  תשב 
עריקה  על  נתניהו  דברי  את  גם  דוחה  ליצמן 
לא  "הבלוק  הבחירות:  לאחר  בנט  של  צפויה 
עריקות –  על  ושלח שמדברים  ליברמן  יתפרק. 

משקרים", אמר ליצמן.
גם יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי הבהיר באופן 
תמשיך  ש"ס  כי  פנים  לשתי  משתמע  שאינו 
לתמוך בנתניהו גם במחיר של בחירות רביעיות. 
ל-61  קרובים  אנחנו  נצטרף.  לא  משמעית  "חד 
מראים  שעשינו  עומק  סקרי  לימין.  מנדטים 

 12N-שאנחנו ב-58", סיפר השר דרעי בראיון ל
נתניהו  עם  הולכים  "אנחנו   .12 חדשות  מבית 

בכול מחיר, גם של בחירות רביעיות".
אפשרות  לנו  שאין  לא  "זה  דרעי:  אמר  בראיון 
זו   - אותנו  רוצים  לא  אחרים  כי  נתניהו  מלבד 
חלק  אנחנו  אליה.  שהגעתי  במודע  החלטה 
רואה אפשרות  לא  אני  לכן  נתניהו,  מהגוש של 
הכי  השותפים  אנחנו  יחד.  נהיה  שלא  בעולם 
הסטטוס  שמירת  עם  יהודית  למדינה  טבעיים 
קוו. מי שלא חתום על המסמך שייך לצד השני".

כי  דרעי  הראיון הבהיר השר  זאת, במהלך  יחד 
על  חרם  "אין  אישי.  באופן  גנץ  את  פוסל  אינו 
דרעי.  הבהיר  אותו",  מחרימים  לא  אנחנו  גנץ, 
התקפות  כשהיו  האחרונה  השנה  כל  "במשך 
אישיות עליו אני הגנתי עליו ואמרתי שהוא היה 

רמטכ"ל, זה לא עוד איזה אחד".
"אם  רביעיות.  בחירות  יהיו  שלא  מעריך  דרעי 
יקימו  הם   – כן  והאחרים   61 יביא  לא  הימין 
מוציאים  כל  'קודם  יגידו  הם  מיידית,  ממשלה 

את ביבי מבלפור'", אמר דרעי בראיון.

מאת: חיים רייך

יוצא:  ואינו  יוצאים  אותם  רואה  מי 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
וזעקה  התעוררות  למסע  יצא  שליט"א 
העם  לב  את  לעורר  מנת  על  הארץ,  ברחבי 

לעם  ביותר  הגורליות  הבחירות  לקראת 
אי"ה  שיתקיימו  ולתורתו,  ה' 

הבא.  בשבוע  שני  ביום 
המעמדים הכבירים יתקיימו 
ישיבות,  ראשי  בהשתתפות 

חברי  תורה,  גדולי 
דגל  של  הכנסת 
ורבבות  התורה 

עמך בית ישראל.
מעמדי התפילה 

עול  'קבלת  יכללו 
עם,  ברוב  שמים'  מלכות 

הנוקבים  דבריו  יובאו  כאשר 
של מרן שר התורה בדבר קדושת 

הבטחת  למען  המערכה  ודחיפות 
רבנים  המעמדים,  במהלך  כאן.  עתידנו 
לציבור  חיזוק  דברי  ימסרו  ישיבות  וראשי 
השעה,  גודל  את  שיבהירו  המתכנסים, 
ולהפעיל למען  לב העם לפעול  ויעוררו את 

הצלחת המערכה הגורלית.

יום  היום  יחל  והזעקה  ההתעוררות  מסע 
העיר  רבני  במעמד  עלית  במודיעין  שלישי 
התורה  שר  מרן  רביעי  יום  מחר  וראשיה, 
יגיע למעמד המרכזי בצפון הארץ, שיתקיים 
בעיר טבריה, באולם הרמוניה בשעה 20:00. 

)נשים באולם ענבל(.
ביום חמישי בשעה 19:00 תערך עצרת 
תפילה והתעוררות מרכזית על יד שריד 
המערבי  בכותל  מקדשנו,  בית 
במוצאי  רבבות.  בהשתתפות 
בשעה  עצרת  תערך  שבת 
בית  בעיר   20:00
שמש, ברחוב נחל 
א',  רמה  ניצנים 
ברחובה של עיר. 
ברחוב  )נשים 
ביום  ערוגות(.  נחל 
ראשון תערך עצרת בעיר 

בני ברק.
בתוך כך, ראשי ישיבות ובני 
מספרים  התורה  שר  מרן  של  ביתו 
ההצבעה  חובת  אודות  מרן  נשאל  כאשר  כי 
הורה  הקרוב  שני  ביום  שיתקיימו  בבחירות 
יש  הגדולה  ההסתה  "בגלל  כי  ואמר  מרן 
שם  לקדש  כדי  מצביעים  ועוד  עוד  להוסיף 

שמים".

גם יו"ר יהדות התורה שר הבריאות יעקב ליצמן וגם יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי הבהירו כי אין בכוונת מפלגתם לשבת בממשלת גנץ • "דין 
ליברמן כדין לפיד", הבהיר ליצמן • "אנחנו הולכים עם נתניהו בכול מחיר, גם של בחירות רביעיות", הצהיר דרעי

"בגלל ההסתה הגדולה יש להוסיף עוד 
ועוד מצביעים כדי לקדש שם שמים"

שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לבני ביתו בהוראה ישירה:

לבקש רחמים: מסע התפילה של מרן שר התורה לקראת הבחירות יוצא לדרך • מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ייצא למסע התעוררות וזעקה ברחבי 
הארץ על מנת לעורר את לב העם להצביע ליהדות התורה

מחזק את הבלוק. רה"מ בנימין נתניהו )צילום: חיים צח, לע"מ(

הקמפיין לציבור המסורתי של יהדות התורה

אין חרם. יו"ר כחול לבן בני גנץ )צילום: אלעד מלכה( 



שימו לב: במידה והנכם מעוניינים להסיר פרטיכם מפנקס הבוחרים 
המתפרסם באתר, עליכם להגיש בקשה למפקחת הארצית על הבחירות 

במשרד הפנים. פרטים באתר המשרד.

על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי 
זיהוי תקף עם תמונה )תעודת זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה ישראלי, תעודה 

צבאית אישית(.

 הבחירות
לכנסת ה-23

02.03.2020 
ו׳ באדר התש"ף

משרד הפנים

?
רוצים לדעת

היכן אתם
מצביעים

לרשותכם מגוון אמצעים לבדיקה:

SMS

FAX@

בטלפון:
1-800-222-290

 מענה אנושי בימים
 א’-ה’ 08:30-22:00,

יום ו’ 08:30-13:30. המענה 
בשפות: עברית, ערבית, 

 רוסית, אמהרית
 ואנגלית.

במסרון:
050-8085500

מענה 24 שעות ביממה. 
לבדיקה יש לשלוח מספר 
זהות בעל 9 ספרות )כולל 

ספרת ביקורת( ואת תאריך 
 ההנפקה של תעודת

הזהות.

בפקס:
1-800-222-291

 באינטרנט
www.moin.gov.il 

באתר משרד הפנים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

 V
is
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n 

M
ed

ia

*ההכשרים שארית/רובין בסניף ב"ב בלבד

ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי
ְמָחה ה ְוִשׂ ֶתּ ִמְשׁ

פורים באשפר

1990

2090

לק"ג

לק"ג

5890
לק"ג 1490

3890לק"ג
לק"ג

קרטון עוף 

קרטון עוף 

צוואר/
חזה/צלעות

כבד עוףכבד עוף צלוי

כתף בקר כבד בקר

קפוא-עדה חרדית

3190
לק"ג

קרטון 
כרעיים/שוקיים 

טרי-*שארית/רובין

2990
לק"ג

קרטון 
כרעיים/שוקיים

חזה/ירכיים 
טרי ארוז-נוה ציון

טרי-נוה ציון/
ר דב לנדאו- מסורת

קפוא-נוה ציון קפוא-נוה ציון

טרי עם עצם-נוה ציון

טרי - 200 גרם
עד"ח/שארית/רובין

קפוא-נוה ציון

2990
1590ליחי'

לק"ג
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הראשית מ הכותרת  תהיה  ה 
נשאלתי  בעיתון,  שלכם 
את  לכתוב  ניגשתי  בטרם 
הבחירות  הבאות.  השורות 
הקורונה  נגיף  שבפתח, 
ירי  או  ארצה,  חדר  שכבר 

הטילים לעבר הדרום.
האמורים  מהנושאים  אחד  שכל  היא  האמת 
טורדים  שלושתם  לעצמו.  ברכה  לקבוע  ראוי 
יהודים רבים, כמו למשל בני  את מנוחתם של 
ישיבה משדרות שחייהם עמדו בסכנה של ממש 

ובחסדי שמים גדולים – אלה ניצלו.
ההסדר  ישיבת  ראש  הוא  פנדל  דוד  הרב 
הדין  בית  כראש  ומכהן  בשדרות  דעת  אפיקי 
לדיני ממונות בעיר. ביום שני האחרון הוא חווה 

יחד עם תלמידיו רגעי אימה וניסים גדולים.
בית  בהיכל  תורה  שיעור  של  בעיצומו 
האדמה  אדום.  צבע  אזעקת  נשמעה  במדרש, 
אולם  את  החרידו  פיצוצים  כשקולות  רעדה 
הלימוד. ההלם התעצם כאשר נודע ליושבי בית 
המדרש כי אחת הרקטות נפלה בגן שעשועים, 

מרחק מטרים ספורים מהישיבה.
"פחדנו מאד בישיבה על הזוגות הצעירים", 
עמו  שקיימתי  בשיחה  הישיבה  ראש  מספר 
יוכלו  שלא  "חששנו  הדרמה.  לאחר  קצר  זמן 
בגיל  הם  עצמם  הבחורים  ממוגן.  לאזור  לרוץ 
פחות חשש.  היה  אז  לרוץ  מסוגלים  והם  אחר 
שלי.  למשרד  לנזק  גרמו  הרסיסים   - שכן  מה 
החלונות התנפצו לרסיסים וזה מחזה לא נעים".
"אנחנו חייבים ללמוד להכיר טובה", מדגיש 
שבו  בחדר  קרוב.  כך  כל  היה  "זה  פנדל.  הרב 
באותו  נפלו.  והנורות  יושב החלון התנפץ  אני 
דומה  אירוע  התרחש  הרקטה  נפלה  בו  מקום 

לפני מספר שנים".
שמתרגש  המצב  אודות  סדורה  משנה  בפיו 
פשוט  הוא  הזה  "המצב  הדרום.  תושבי  על 
בושה וחרפה ולא יכול להימשך יותר", מחריף 

הרב פנדל את הטון. 
האומללה  החלטתו  בין  ישיר  קו  מותח  הוא 
של אריק שרון ז"ל לפנות יהודים מבתיהם לירי 
של  ישירה  תוצאה  "זו  ישראל.  לעבר  הטילים 
הטעות הנוראית, של ההתנתקות. אין לי ביקורת 
נתניהו, הוא בסך הכל נקלע לסיטואציה  כלפי 
מה  את  ועושה  קדימה  עלינו  שהביאה  איומה 
והתרפסות  נסיגות  של  הקו  אבל  יכול.  שהוא 

שהחל בהתנתקות חייב להיפסק".
כאן עובר הרב פנדל להשמיע באוזניי דברים 
את  לזהות  קשה  מדבריו  יוקדת.  אמונה  חדורי 
הפחד שאוחז בתושבים חדשים לבקרים עם כל 

אזעקה שמפלחת את העיר. 
הישיבה  ראש  בעיר,  הפיצוצים  הדי  כשוך 
מצהיר כי "האויבים מנסים להפוך את העיר הזו 
לעיר רפאים, אנחנו לא ניתן להם. נהפוך אותה 
מנסים  הם  תורה.  ונרבה  חיים  שוקקת  לעיר 

יודעים שהרוח  לשבור את הרוח, אבל הם לא 
יצליחו לשבור את הרוח  שלנו איתנה. הם לא 

הזו".

 התשובה לליברמן

שכאלה  רגעים  שבענו  האמת.  רגע  הגיע 
בחודשים האחרונים. קצנו במערכות הבחירות 
חיינו  שגרת  את  שמשבשות  המסואבות 
ומערכות  המקומיות  הרשויות  את  ומשביתות 

הבריאות. 
די לנו בכמויות הרעל והארס שהופנו כלפינו 
רק במטרה לקושש כמה קולות נוספים. נמאס 
ביזוי  של  מבישים  למחזות  עדים  להיות  לנו 
איננו  מולדתם.  בארץ  והמצוות  התורה  שומרי 
בגלל  רק  אלימות  למתקפות  ליפול  חפצים 

אינטרסים פוליטיים.
בידי  משחק  כלי  מלשמש  כוחנו  תש 
כיסאם  על  במאבק  אשר  ציניים,  פוליטיקאים 
והיקר  הקדוש  כל  את  רומסים  ותדמיתם 
לשפל  בישראל  הציבורי  השיח  את  ומדרדרים 

שאחריתו מי ישורנו.
איבדנו עניין בהבטחות סרק שמפזרים חברי 
כנסת ושרים סביב פתרון מצוקת הדיור שהולכת 
נשחק  הציבור  בנציגי  האימון שלנו  ומחריפה. 
סרק מצידם שנותרו  דק אחרי התחייבויות  עד 

על הנייר ומעולם לא קויימו.
הקלפי,  אל  נצעד  שבה  השלישית  הפעם  זו 
בחוסר עניין מופגן ובתחושה פסימית שעוטפת 
- בראש מורם  זאת  יחד עם  רבים מאיתנו, אך 
המרחף  האיום  את  לנטרל  ברורה  ובכוונה 

מעלינו.
ביום הבחירות נגייס את כל המרץ שלנו כדי 
ליברמן.  איווט  של  מפניו  החיוך  את  למחוק 
בנו  והלם  למפלצות  אותנו  שהפך  האיש 
בעוצמה חודשים ארוכים בגלל שנאה מזוקקת 
ורצון נואש לקטוף כותרות ומנדטים, יקבל את 

התשובה המגיעה לו בקלפי.
ישראל  לקמפיין  מזלנו  לרוע  נחשפנו  כן, 
ביתנו ברוסית שבו מוצג "סבא ליברמן" מסביר 
מדוע החרדים עושקים את חיילי צה"ל. ראינו 
קריקטורה מזעזעת שבו נראים תלמידי ישיבות 
הקצין  של  הקרוע  מהכיס  הכסף  את  לוקחים 
חרדים  כי  לליבם,  חזק  אותו  מחבקים  ואז 
אוהבים כסף ובעיקר כסף שאפשר לעשוק אותו 

מחיילים.
על  גם  לנו  נודע  ליברמן,  של  רוחו  למורת 
התעמולה האנטישמית שיוצאת תחת ידו בשפה 
הנאלחים,  ההשתקה  ניסיונות  וחרף  הרוסית 
לכל  שמופצים  האפלים  החומרים  את  גילינו 

דורש שעלה מברית המועצות לשעבר.

שבו  מביתנו",  "סכנה  ששמו  באתר  נברנו 
ישראל  קמפיין  של  לעברית  תרגומים  מוצגים 
את  חושפים  האתר  אנשי  הרוסי.  במגזר  ביתנו 
הפרצוף המכוער ומעלה כי התעמולה שמנהלת 
מזו  קיצוני  באופן  ברוסית שונה  ביתנו  ישראל 

שבעברית. 
שוליים  גורמים  לאותם  מופנית  זו  תעמולה 
מהותית  זיקה  נטולי  אנשים  הרוסית,  בחברה 
השבות  חוק  לפי  לארץ  שהובאו  היהודי,  לעם 
אפלים  יצרים  ללבות  כוונה  מתוך  המעוות, 
אנטישמיות  דעות  לבעלי  אותם  ולהפוך 

קיצוניות.
מצא  החוצה,  ידלוף  שהסירחון  שחושש  מי 
דרך לסתום את הפה לנטליה רוטנברג, אסירת 
הקג"ב  ידי  על  ברוסיה  שנרדפה  לשעבר  ציון 
ונרדפת בישראל על ידי ליברמן. חטאה הגדול 
ההסתה  את  לעברית  לתרגם  שהעזה  הוא 

האנטישמית של ישראל ביתנו ברוסית.
להסיר  המבורכת  בפעילותה  החלה   מאז 
ליברמן,  של  פניו  שעל  הכעורה  המסכה  את 
היא נאלצת לספוג איומים למשטרה והלשנות 
ידיה  את  לחזק  המקום  כאן  העבודה.  למקום 
וראויה  נחוצה  עבודה  כמה  עד  לה  ולספר 

להערכה.
ובכן, לא נאפשר לייאוש לכרסם בנו. נדחיק 
והמיאוס  האכזבה  רגשות  את  אחת  לשעה 
ולא  הפוליטית  מהמדמנה  אותנו  שמציפים 
נסכים לשחק לידיהם של מבקשי רעתנו ושוחרי 

מפלתנו, אשר שואפים להשתיק את קולנו.

גדולי  של  להוראתם  נציית  הפרגוד  מאחורי 
ניעתר  חיינו,  אורח  את  המאירים  ישראל 
את  גם  נעשה  רגע  ובאותו  מעמנו,  לבקשתם 
השיסוי  למסע  סוף  לשים  בכדי  עלינו  המוטל 

וההסתה כלפי ציבור שומרי התורה והמצוות.
הפעם  מפני  בנו  שיקנן  החשש  עם  יחד 
בקלפי  פתק  לשלשל  נידרש  שבה  הרביעית 
וחסר  קטן  פוליטיקאי  של  גחמותיו  בגלל  רק 
נזכור  ביוקרתו האישית בלבד,  אחריות שחפץ 
את  ועשינו  מעצמנו  אחריות  הסרנו  לא  כי 
לסיים את הסאגה הבלתי  המאמץ הקטן שלנו 

נגמרת.
למחרת  יום  אנו מצפים,  הציבור  נציגי  מכם 
הבחירות ובשוך קרבות הבוץ, לבל תשכחו את 
מי ששלח אתכם למשכן הכנסת. תעמידו לנגד 
למלא  ותשאפו  הציבורי  האינטרס  את  עיניכם 

את בקשת המשלחים.
למנוע  במטרה  הכל  תעשו  כי  בטוחים  אנו 
את  שתגייסו  ספק  לנו  אין  רביעיות.  בחירות 
כישוריכם הפרלמנטריים על מנת לסייע לציבור 
החיים  תחומי  במגוון  לפתרונות  המשווע 

ובראשם מצוקת הדיור.
בגאווה  נלך  לטובה  עלינו  הבא  שני  ביום 
לקדש שם שמים ונפשיל שרוולים למען הרבות 
בידנו  שנתון  בכוח  נכריע  בעולם.  כבוד שמים 
את הכף לטובת התורה הקדושה ונושאי דגלה. 
ויחיש  ההסתה  חושך  את  יגרש  שלנו  האור 

גאולה לעם היושב בציון. 

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

הפתק שיכריע

הקריקטורה המזעזעת של 'ישראל ביתנו'
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מאת: מנחם הירשמן

דוד  רבי  הגאון  שמפרסם  מיוחד  במכתב 
בבת- התורה'  'אורות  קהילת  רב  הכהן,  חי 
קורא  הוא  הדתית,  הציונות  רבני  ומחשובי  ים 

להצביע ליהדות התורה.
"אנו  היתר,  בין  במכתבו  כותב  הכהן  הגר"ד 
התורה  ליהדות  להצביע  קריאתנו  את  מחדשים 
לדרך  האחרות  הרשימות  מכל  הקרובה  שהיא 
ומסירות  ישראל  התורה השלמה הכורכת אהבת 
לארצנו הקדושה עם המסירות לתורה וללומדיה".
התורה  יהדות  ראשי  של  חתימותיהם 
התורה'  'יהדות  בין  הסכם  מסמך  על  מתנוססות 
הבולטות  מהקהילות   - התורה'  'אורות  לקהילת 
בזרם החרד"לי בציונות הדתית, לתמיכה ביהדות 

התורה בבחירות הקרובות.
בפגישה שהתקיימה קודם החתימה בין חברי 
מקלב  ואורי  פרוש  מאיר  גפני,  משה  הכנסת 

'אורות  קהילת  רב  הכהן,  חי  דוד  הרב  להרה"ג 
בציונות  הרבנים  ומגדולי  בבת-ים  התורה' 
מסמך  על  לחתום  הח"כים  התבקשו  הדתית,  
עליו מופיעות התחייבויות מדיניות. שר הבריאות 
יעקב ליצמן שנאלץ להיעדר מהמפגש, צירף אף 

הוא בהמשך את חתימתו על המסמך.
בהסכם בין הצדדים נכתב: "לימוד התורה הינו 
בריבוי  רואים  התורה  ביהדות  ואנו  עליון  ערך 
ולכן  בשאיפותינו  עיקרית  מטרה  התורה  לומדי 

וראשון, במתן תמיכה  עיקרי  כדבר  תומכים  אנו 
תורה  מגדילים  בהם  וישיבות  תורה  לתלמודי 
ומצוות כ"כ נתמוך בכל המוסדות בהם מחנכים 

ושמירת  תורה  לאהבת  בנות 
מצוות".

למתיישבים  באשר  נכתב  עוד 
אוכלוסייה  מעורבי  באזורים 
הירוק:  לקו  ומעבר  ערבית 
"הנוכחות המוגברת של אחינו בני 
בירושלים  העתיקה  בעיר  ישראל 
יהודה  בתוך  נוספים  ובחלקים 
בין  אותנו  מכלילה  ושומרון 
לשמירת  לדאוג  המחויבים  אלה 

שלומם האישי בעזרת השם".
תומכת  אינה  התורה  "יהדות 
ושלום  חס  מעוניינת  ואינה 
פי  על  ישראל  מארץ  בנסיגות 

החלטת מועצת גדולי התורה".

הליברליות  התנועות  של  הסכנות  "מול 
ופגיעה  רוחני  לשמד  גורמות  שפעולותיהן 
בעיקרי הדת והיהדות, אנו תומכים באופן בלתי 
מסויג בנוהל הקיים, ולפיו גירות 
מקובלת,  להיות  יכולה  אינה 
הרבנות  של  ההנחיות  לפי  אלא 
הראשית המבוססת על פי שולחן 
למתן  הקשור  בכל  וכך  ערוך. 
בהסכמת  יינתן  שגם  כשרות, 

הרבנות הראשית".
נכתב:  האחרון  בסעיף 
לצבא  נשים  גיוס  נגד  "עמדתנו 
לציין  ולמותר  רם,  בקול  תושמע 
שירות  של  הדרישה  כנגד  גם 
להתנגד  ונדרוש  רח"ל,  משותף 
בכל  דתיים  חיילים  על  לכפייה 

עניין של תורה והלכה".

הגר"ד הכהן הכריע: "להצביע ליהדות התורה"
לאחר משא ומתן ממושך ומספר פגישות שנערכו בין חברי הכנסת של יהדות התורה, פרסם הגאון רבי דוד חי הכהן מכתב תמיכה ברשימת יהדות התורה וקורא להצביע עבורה בבחירות

"אנחנו ממש על הסף"
משנה: מאת: מנחם הירשמן

הימין  ובמפלגת  לבחירות,  ימים  שישה 
האחרונה.  לישורת  נערכים  יהודית'  'עוצמה 
מצביעים  אלפי  מיפו  כבר  המפלגה  פעילי 
להילחם  מתכוונים  והם  פוטנציאליים  נוספים 
על כל קול. "אנחנו זוכרים היטב מה קרה לבנט 
ושקד בסיבוב הראשון, אסור לנו להרשות מצב 
בו חסרים רק קולות בודדים להצלת גוש הימין 

כולו", מסביר אחד הפעילים.
העובדה  את  בסיפוק  מציינים  במפלגה 
את  בלם  נתניהו  רוה"מ  בראשות  שהליכוד 
כה  עד  שהיה  למה  בניגוד  עליהם,  המתקפות 

ובמערכת הבחירות הקודמת.
שקטים  למסרים  בהתאם  פשוטה,  הסיבה 
שהוחלפו בין הסיעות, מתכוונים בליכוד לעקוב אחר סקרי סוף השבוע ופילוחי 
לשלושה  עוצמה  תגיע  הללו  התוצאות  פי  ועל  במידה  שייערכו.  פנימיים  עומק 
מנדטים ומעלה )סביבות המאה אלף קול(, יתכן ובליכוד יסייעו ויתנו 'פוש' אחרון 

כדי למנוע אבדן של מנדטים הכרחיים לגוש הימין.
מי שנשמע רגוע מתמיד הוא עו"ד איתמר בן גביר, יו"ר הרשימה, שחורש את 

הארץ לאורכה ולרוחבה ושם דגש משמעותי על אזור הדרום.
"בבחירות הקודמות קיבלנו באזור הדרום קרוב לחצי מנדט, הפעם אני מצפה 
לפחות לכפול מזה", הוא מספר. "העובדה שיש לנו תוכנית אופרטיבית ומסודרת 
עם  ויחד  לאחרים,  בניגוד  את החמאס,  ולהדביר  הרקטות  איום  את  לחסל  כיצד 

האמון שרוחשים לנו רבים - תביא בעז"ה לתוצאה המיוחלת".
בן גביר אופטימי ומשוכנע כי יקבל תמיכה בכל המגזרים. "יש כמובן חרדים 
בלי סוף שתומכים בי, כפי שהיה תמיד. בעיניהם אני המייצג האותנטי של שילוב 
של תורת ישראל עם שמירה על שלמות הארץ, בניגוד למפלגות שונות שמנסות 

לרכב על הגל הזה רק לאחרונה".
בימים האחרונים בערוץ  יהודית מגיבים לסקרים שנערכו  כך, בעוצמה  בתוך 
11', לפיהם המפלגה זוכה בכמעט מאה אלף קולות - המהווים כ-3  13 וב'כאן 
תקום  לא  שבלעדיהם  טענתם  את  מוכיחים  הללו  הסקרים  לטענתם  מנדטים. 

ממשלת ימין ולכן המתקפות עליהם מסוכנות.
מלבד העובדה שממשלת הימין-חרדים תלויה בכך שיעברו את אחוז החסימה, 
וינטוש את החיים הפוליטיים הם  הרי שמצב בו נתניהו יחתום על עסקת טיעון 

העוגן היחיד להגנת ארץ ישראל.
לפרוש  עליהם  שמופעל  הגובר  הלחץ  רקע  על  באים  המפלגה  ראשי  דברי 
לעסוק  שממשיך  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ידי  על  היתר,  בין  מהמירוץ. 

בנאומיו בטענות נגד מי ששוקלים להצביע לרשימת 'עוצמה יהודית' בבחירות.
להצביע  שמתכוון  מי  פה  יש  "אם  כי  נתניהו  אמר  ירושלים'  ב'כנס  בנאומו 

ל'עוצמה יהודית', אני אומר להם: אל תבזבזו את הקול שלכם".
בעוצמה יהודית אומרים כי הסקרים שנערכו אמש והבוקר, בהם עוצמה יהודית 
ולא  בקיפאון  נותר  הימין  גוש  מאידך  כאשר  קולות,  אלף  מאה  לכמעט  זוכה 
מצליח לטפס ל-61 מנדטים, מלמדים כי עוצמה יהודית היא הסיכוי היחיד להקים 
ממשלת ימין. "בלי ארבעת המנדטים של עוצמה יהודית, מדינת ישראל הולכת 

למערכת בחירות רביעית", טוענים במפלגה. 
יו"ר 'עוצמה יהודית' איתמר בן-גביר אומר ל'קו עיתונות', "אנו קוראים לליכוד 
להפסיק את המתקפות נגד עוצמה יהודית. המתקפות האלו הם למעשה מתקפות 
יודעים היטב שאין שום  גם בליכוד  ימין.  ישירות על הסיכויים להקים ממשלת 
יהודית,  עוצמה  של  המנדטים  ארבעת  בלי  ימין  ממשלת  להקמת  קונסטלציה 

שישברו את הקיפאון הקיים ויביאו להקמת ממשלת ימין חזקה".

אופטימיות זהירה ב'עוצמה יהודית' • בן גביר: "אנחנו זוכים לחיבוק 
חם בדרום. גם בליכוד הבינו את המשמעות והפסיקו לתקוף אותנו"

ב'עוצמה יהודית' נערכים לישורת האחרונה

 כשהם פסלו אותי, הם פסלו אתכם.
הם נטשו אותי, וינטשו גם אתכם.

 בלי עוצמה יהודית, הליכוד שוב יברח לפרץ-מרץ,
 בנט ושקד ינטשו לגנץ, וגפני-דרעי ימכרו אותנו

תמורת התקציבים.

איתנו הם יהיו חייבים להקים ממשלת ימין, 
במקום ממשלת שמאל עם לפיד ומרצ. רק 

עם 4 המנדטים של עוצמה יהודית יש 61 
לממשלת ימין!

נץ
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

"

              באהבת ישראל
             איתמר בן גביר
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בשני הקרוב תצעד ישראל בפעם השלישית ברצף לקלפי, השפעת 
תיקי נתניהו והעמדתו לדין התפוגגה לה זה מכבר בין ערפילי הממד 
הקסאמים  ומטחי  אשכנזי  של  לפרסום  האסורות  ההקלטות  החמישי, 
מדרום. הישראלי הממוצע מעוניין רק לצאת מהבית בלי 'צבע אדום' 

ולשוב אליו נטול קורונה.
הייאוש  עם  יחד  הללו,  הנושאים  שני  ישפיעו  כיצד  לדעת  קשה 
שמכה בציבורים רבים - על אחוזי ההצבעה. מטבע הדברים, במפלגות 
החרדיות מקווים לאחוז הצבעה נמוך במגזר הכללי, בליכוד מבטיחים 
שהפעם הימין ייצא להצביע בהמוניו ובכחול לבן חוששים מהאדישות 

)אוי כמה התגעגענו לזעקות ה'גוואלד'(.
התורה  יהדות  כה,  עד  השונים  והניתוחים  הסקרים  את  לסכם  אם 
צפויה לשמר את כוחה ואולי לגדול במנדט, כך גם ש"ס. ימינה נעה בין 
שישה לשמונה מנדטים ואילו הליכוד מקבל בממוצע שלושים ושלושה 
כאלו. מנגד, ליברמן רושם כמעט באופן גורף ירידה קלה ומתייצב על 
מאזניים,  כלשון  מעמדו  את  שומר  עדיין  אך  מנדטים,  שישה-שבעה 
כחול לבן מאבדת מעט גובה לטובת העבודה-מרצ שחוזרת לאזור הדו 

ספרתי והרשימה המשותפת מקווה לקבל את המנדט הארבעה עשר.
יהיה הקשר למציאות קלוש למדי.  יום  אל תתפלאו אם בסופו של 
כיפור  ימי  שני  לפחות  לציין  נוהגים  שהסוקרים  מלמד  העבר  ניסיון 
בשנה, ומאחר ובסיבוב האחרון הם דייקו באופן יחסי, יש לצפות הפעם 

דווקא להפתעה.
השאלה שנותרה כמובן היא איזו הפתעה נקבל – האם גוש הימין 
על  שיישען  חוסם  בלוק  לייצר  שוב  יצליח  השמאל  שמא  או  ינצח, 
ואולי, חלילה, תירשם מפלה של ממש לשומרי  הרשימה המשותפת, 
המסורת בישראל. בשורות הבאות שרטטנו עבורכם שלושה תרחישים 

אפשריים ומרכזיים. כך זה ייראה.  

התסריט האופטימי

חסדי השם, מהפך, הקוסם מכה שוב, כותרות עיתוני יום שלישי הבא 
נתניהו, בטורי  ביניהם על הסופרלטיבים שייקשרו לראשו של  יתחרו 
הדעה העוינים כבר יחשבו בייאוש לאחור את קצו של מנדלבליט בפרט 

ושל מערכת המשפט "החוק והצדק" בכלל.
כן, ברגע האמת זה קרה: הציבור החרדי והדתי הגיע לקלפי בהמוניו 
והצביע עבור מפלגות הגוש. מאות אלפי ליכודניקים התנערו לטובת 

המנהיג שירד לשטח כמו שרק הוא יודע. 
מנגד, האכזבה במגזר הערבי מחוסר התוחלת של הנציגים והעיסוק 
המוגבר שלהם בסוגיות לאומניות צמצמה בחזרה את אחוזי ההצבעה 
שם וגם במעוזי השמאל נרשמה ירידה קלה, אולי בגלל החשש מנגיף 
בחשדות  אפוף  גנץ,  של  האחרונות  הופעותיו  בשל  ושמא  הקורונה 

פרשת הממד החמישי, בלתי מובן ומטושטש מתמיד.
כך או כך, הימין זכה בכל הקופה. ליברמן הצטמק לארבעה מנדטים 
ואך בקושי צלח את אחוז החסימה. הליכוד וימינה השיגו יחד ארבעים 
ושישה מנדטים, שחלוקתם המדויקת תתברר רק עם סיום ספירת קולות 
החיילים. המפלגות החרדיות רשמו יחד שבעה עשר מנדטים, וגם כאן 

החלוקה תלויה ועומדת בין פינדרוס לאוריאל בוסו.
בשורות השמאל-מרכז בוקה ומבולקה, לצד הטענות הצפויות מראש 
זיופים - נשמעו כבר קריאות להדחת גנץ והכתרת לפיד במקומו.  על 

יעלון וסיעתו כבר הודיעו שהם שוקלים את צעדיהם. 
במקביל, ליברמן המריא לוינה, שם - על פי השמועה - הוא מתנחם 
לתכנן  החלו  כבר  העבודה/מרצ  רכיבי  שני  ותיקים.  ידידים  בחברת 
בנוכחות  לצווח  יודעת  שהיא  נזכרה  שפיר  וסתיו  מחדש  הפרידה  את 
סופית  אלו שקברו  נגד  מתוקשר  במסע האשמות  ופצחה  מיקרופונים 

את השמאל הישראלי.
במפלגות החרדיות כבר הדפיסו טיוטות של הסכמים קואליציוניים: 
תמיכה מוחלטת בכל צעד שיחפוץ בו נתניהו לבלימת מערכת המשפט 
מוקדמת,  התגברות  פסקת  כולל  ומשודרג  מתוקן  גיוס  חוק  תמורת 

ייצוג הוגן בשולחן הממשלה ובועדות והסדרת התקציבים באופן הגון 
ונורמלי, במסגרת בסיס התקציב.

על הדרך נדרשת הממשלה להקים שתי ערים חרדיות נוספות, להחיל 
את האפליה המתקנת לטובת העסקת חרדים בכלל משרדי הממשלה, 
ישיבתיים  להכיר בלימודיהן של בנות הסמינר ולהשוות בין לימודים 

לאקדמאיים בבחינת תנאי סף לשלל משרות.
הנשיא טראמפ התקשר לברך את נתניהו וכבונבוניירה הציע להחיל 
מיידית סיפוח של מחצית מהשטח שהובטח בעסקת המאה, גם פוטין 
וג'ונסון בירכו, מודי ובולסוניירו הצטרפו. ב'ימינה' כבר הודיעו שהם 
מתכוונים לשמר את שלושת התיקים שבידיהם )ביטחון לבנט, תחבורה 
עבור  כבונוס את משרד המשפטים  ולקחת  לפרץ(  וחינוך  לסמוטריץ' 
השלל,  על  מרומזות  בקטטות  מיד  החלו  הליכוד  בכירי  שקד.  איילת 

ומיליוני אזרחי ישראל נאנחו לרווחה.
הסיכוי: אם לומר את האמת, לא גבוה מאוד - אבל אפשרי. אם כל 
- הימין בישראל שווה  ייפול על הצד הנכון  והכל  יתחברו  הצירופים 

יותר מ62 מנדטים על הנייר.

התסריט הפסימי

בענק,  הפתיע  השמאל-מרכז  גוש  לצפות.  יכולנו  לא  יותר  לגרוע 
הפריפריה  בבית,  ונשארו  הקורונה  מתבהלת  הושפעו  הימין  מצביעי 
שלטה  אדישות  הקלפיות,  פני  על  המקלטים  את  העדיפה  הדרומית 
ברחוב החרדי, ובימים האחרונים נרשם סחף בציבור הדתי לאומי לעבר 

כחול לבן.
שני  הצטרפו  אליהם  מנדטים,   38 עם  צפוי  בלתי  הישג  רשם  גנץ 
תריסרים של הרשימה המשותפת והעבודה-מרץ, כך שגם בלי שבעת 
המנדטים של ליברמן נוצר רוב לממשלת שמאל נטולת חרדים ודתיים.
בליכוד החלו במסע ליקוק הפצעים ודרישות להדחת נתניהו נשמעו 
מגורמים אופוזיציוניים בסיעה, ואילו ימינה התפרקה לגורמים - כשכל 
החרדיות  המפלגות  עצמאית.  לסיעה  הופך  נציגיה  מארבעת  אחד 
בתקווה  לבן,  כחול  אצל  מבוהלים  בגישושים  פתחו  מנדט  שאיבדו 
לקבל איזו עצם, אבל המסר החוזר היה חד וברור - לפיד הטיל וטו על 

כל ויתור לחרדים.
ליברמן  בתמיכת  השמאל  גוש  העביר  הממשלה,  הרכבת  לפני  עוד 

יום הדין

אבי גרינצייג / על סדר היום

הקדים את פורים בשבועיים. ח"כ לשעבר איוב קרא מנצח את הקורונה | צילום: דוברות הכנסת

שר הביטחון החדש גבי 
אשכנזי הנחה את צה"ל 

לגבש תוך שבועיים 
תוכנית אופרטיבית 

לגיוס מאסיבי של 
בחורי ישיבות, כשבשלב 

הראשון יגויסו גילאי 
18-20 ובהמשך גם 

בעלי משפחות ובחורים 
מבוגרים יותר. בצה"ל 
הבהירו כמובן כי ילכו 

לקראת המגויסים 
החרדים והם יקבלו אוכל 

כשר ו45 דקות ביום יוקצו 
לתפילות
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לאף אחד אין תירוץ. מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מצביע בבחירות

אדם שמסית בשנאה 
ועזות מצח כזו נגד מגזר 
שלם, שממחזר את 
העלילות הגרועות ביותר 
של גדולי האנטישמים 
באירופה של ימי הביניים, 
על היהודים מרעילי 
הבארות ומפיצי המחלות, 
מן הראוי שיוקע לעמוד 
הקלון, יסולק לאלתר 
ולצמיתות מכל תפקידיו 
באקדמיה ויסיים את 
הקריירה בבושת פנים

תקציב "מתוקן", אחרי ביטול מוחלט של סעיף התמיכה בישיבות 
ובכוללים והשמדת ביטוח הכנסה לאברכים. את הכסף שהתפנה 
דרש ליברמן להפנות כחלק מתשלומי הפנסיות לעולים קשישים.

תוך  גבי אשכנזי הנחה את צה"ל לגבש  שר הביטחון החדש 
שבועיים תוכנית אופרטיבית לגיוס מאסיבי של בחורי ישיבות, 
בעלי  גם  ובהמשך   18-20 גילאי  יגויסו  הראשון  כשבשלב 
משפחות ובחורים מבוגרים יותר. בצה"ל הבהירו כמובן כי ילכו 
לקראת המגויסים החרדים והם יקבלו אוכל כשר ו45 דקות ביום 

יוקצו לתפילות.
האפליה המתקנת לחרדים בשירות המדינה בוטלה, שר הפנים 
החדש איווט ליברמן הסביר שהחרדים מצצו את לשד המדינה 
כל השנים ומשכך אין שום אפליה לתקן. שר העבודה והרווחה 
התחזוקה  עבודות  כל  את  לבצע  רשמי  באופן  הורה  ניסנקורן 
הממשלתיות בשבת. "ממילא יש פחות תנועה בכבישים, זה זמן 

אידיאלי", הסביר.
בלחץ הרשימה המשותפת הוקפאה תוכנית המאה זמנית, עד 
מאזן,  אבו  ירדן,  מלך  האירופי,  האיחוד  של  הסכמתם  להשגת 
קיסר אתיופיה והדלאי למה. משרת פרקליט המדינה אוישה על 
ידי עו"ד משורות 'שוברים שתיקה', במקביל, הוחלט כי המפכ"ל 
בין  אמון"  "בונה  כצעד  הערבי,  מהמגזר  לראשונה  יבוא  הבא 

המגזרים בישראל.
אירופה  ומדינות  ארה"ב  שגרירויות  על  פשטו  רבים  חרדים 
זרה. כמה רבנים אף הורו  כדי לבחון אפשרות לקבלת אזרחות 

לתלמידיהם כי זו שעת השמד ואין ברירה אלא לצאת לגלות.
הסיכוי: זה נראה ונשמע מופקע, אבל זה בדיוק העניין - ככל 
ככל  בסדר,  והכל  יקרה  לא  רע  דבר  ששום  משוכנעים  שנהיה 
שנניח לאדישות להשתלט עלינו, הסיכוי למימוש התרחיש הזה 
ירחם  לא  אחד  אף  אחרת,  ייראה  שזה  לרגע  ואל תחשבו  יגבר. 

עלינו ולאיש במערכת הפוליטית אין סנטימנטים מיותרים.

התסריט הריאלי

התוצאה,  את  לנבא  הסקרים  הצליחו  ברצף  השנייה  בפעם 
בשבוע  הימין  לגוש  קלה  התחזקות  נרשמה  אמנם  בקירוב. 
הגושים.  בין  התיקו  את  לשבור  כדי  מספיק  לא  אך  האחרון, 
חמישים ושמונה המנדטים של הימין ניצבו מול חמישים ושישה 
ששת  על  מאזניים  לשון  מהווה  ליברמן  כששוב  השמאל,  של 

נציגיו.
כאילו לא למדו כלום מהסיבוב הקודם, החלו הפרשנים לנתח 
לשעתיים  אחת  רומזים  כשהם  ממשלה,  להרכבת  הסיכויים  את 
שאחד ממרכיבי הבלוק שוקל את צעדיו, נפגש עם גבי אשכנזי 

בחתונה אקראית או נצפה משוחח עם אבי ניסנקורן במסדרון. 

נשיא המדינה מיצה את רגעי ההילה עד תום, כדרכו הצטלם 
ריבלין עם נתניהו וגנץ בשלל זוויות, הודיע שוב ושוב כי "אסור 
שישראל תלך לבחירות רביעיות" )כי שלישיות זה בסדר, כידוע( 
למקהלה  לאומית".  אחדות  ממשלת  למען  לפעול  ו"חייבים 
הצטרפו גם בכירי כחולבן והליכוד, אלא שהם מיהרו להאשים 

זה את זה בחוסר רצינות.
בפני  קלפיו  את  חשף  שכבר  ליברמן  החליט  זה  בשלב 
המצביעים די והותר וכי סיבוב רביעי עשוי לסכן אותו, משכך, 
הציע לגנץ לקדם את תרגיל הקמת הממשלה בתמיכת הרשימה 
המשותפת, תוך הבנה שהממשלה לא תחזיק לאורך זמן ולקראת 
הסיבוב הבא – ישוריין לו מקום בקוקפיט ושם המפלגה ישונה 
הניף  התחבורה  )שר  הימין  מחאות  לקול  ביתנו'.  לבן  ל'כחול 
שלט 'יזבק לכלא' ושר הביטחון הבטיח לנקוט ביד קשה כלפי 

הרשימה המשותפת( הושבעה ממשלת גנץ החדשה והזמנית.
ממשלת החירום המעורערת החלה בהעברת תקציב, בביצור 
ומדינה,  דת  בענייני  בסטטוס-קוו  ובפגיעה  בג"ץ  של  כוחו 
טיבי  עם  משכבר  קשריהם  את  להפעיל  נאלצים  ודרעי  כשגפני 
בחורי  אלפי  שיגדיר  קיצוני  גיוס  חוק  לסכל העברת  כדי  ועודה 
ישיבה כעבריינים חלילה. בליכוד גברו הקולות להדחת נתניהו, 
 4 בעוד  ורק  אך  פריימריז  לקיים  החלטה  בזק  במהלך  שהעביר 
גם  הלאומי  המחנה  בראש  התייצבותו  את  להבטיח  כדי  שנים, 

לאחר בחירות 2020 מועד ב'.
התגייסות  תהיה  לא  אם  הצער.  למרבה  רע,  לא  הסיכוי: 
סביר  הנ"ל  התסריט  משמאל,  קלה  ותרדמה  מימין  טוטאלית 

לחלוטין, גם אם הממשלה שתקום בעקבותיו לא תוציא שנתה.

מעשה בתם, ליצנית ואנטישמי

על   – בעקיפין  או  ישירות   – השפיעה  כבר  הקורונה  מגפת 
רבבות אזרחים, כאלה שחזרו מהמזרח הרחוק, שבני משפחתם 
סינים  שהעסיקו  או  המכפלה  במערת  קוריאנים  שפגשו  חזרו, 
חפצי  וסתם  הפוליטיקאים  לוהט,  נושא  בכל  וכמו  בחממה. 
כותרות מיהרו לקפוץ על העגלה. שלוש תגובות מוזרות במיוחד 

ראויות לציון.
ברוסיה  שביקר  קרא,  איוב  לשעבר,  השר  של  היא  הראשונה 
וכתב בהתלהבות: "מכשיר מיוחד לעצירת התפשטות הקורונה 
במים נמסר לי עכשיו ברוסיה כמחווה לפתיחת המרכז הכלכלי 
מבחינת  ואיזונם  שתייה  מי  לניקוי  במכשיר  מדובר  לשלום. 
תרכובתם שהמציא המהנדס איבגיני פרוטופובוב. איבגיני מסר 
לי את המכשיר היום בסן פטרסבורג בדרכי מחר לישראל". כדאי 
בעוד  רק  פורים  חוגגים  היהודים  שאצלנו  היקר,  איוב  שתדע 

שבועיים.

מועמדת  היא של  )או שלא(,  ליחס  הראויה  השנייה  התגובה 
התבטאות  לוי,  אורלי  הבריאות,  שרת  לתפקיד  העבודה-מרצ 
שבעקבותיה כדאי לצמרת העבודה לשקול לשנות את ייעודה ליד 
שולחן הממשלה, לתחום בו תבין יותר ותזיק פחות, אם וכאשר.

בהנדוס  אלא  עטלפים  של  במרק  מדבר  שלא  מגלים  "אנחנו 
לא  ישראל  שמדינת  יתכן  "לא  ה'מלומדת'.  הידסה  מעבדה", 
ראשית,  ובכן,  בביטחון.  הכריזה  ביולוגית",  להתקפה  ערוכה 
אף גורם מקצועי לא 'גילה' דבר כזה, שנית, ישראל אכן ערוכה, 
מופלגת  יתר  זהירות  נקטה  ישראל  שממשלת  היא  העובדה 
בהובלת רוה"מ והשר ליצמן ואף ישראלי לא נדבק )נכון לשעת 
אפשר  אי  ושלוש,  ישראל.  מדינת  בתחומי  השורות(  כתיבת 
אלפי  צץ.  עתה  שזה  חדש  בנגיף  ביולוגית  למלחמה  להיערך 
בניסיון לאתר  מדענים בכל העולם – כולל בישראל – עסוקים 

חיסון ל'קוביד 19', אין קיצורי דרך.
להתעלם,  אסור  ממנה  ביותר,  הבעייתית  האמירה  אבל 
גולדבלום  עמירם  פרופ'  האקדמיה.  משורות  דווקא  הגיעה 
"מסתירים  הבאים:  הדברים  את  כתב  העברית  מהאוניברסיטה 
במהירות  מתפשט  הנגיף   – הבחירות  בגלל  האמת  את  מכם 
המכפלה.  במערת  ביקרה  קוריאנים  שקבוצת  מאז  בישראל 
באיטליה חוסמים עיירות וערים כדי למנוע התרחבות ההדבקה. 
עילית  ומודיעין  ברק  ובני  אלעד  את  לחסום  צריך  בישראל 
גדולות באשדוד  וכן שכונות  ובית שמש  ונתיבות  עילית  וביתר 
ובירושלים". וגם הוסיף להזהיר: "מי שרוצה לשמור על נפשו – 
לא מתקרב למזוזות, לא מניח תפילין בדוכנים ברחוב, לא נכנס 
עד  וחרדיות.  דתיות  בשכונות  ציבוריים  למקומות  הקרוב  בזמן 
שיתברר שהנגיף בישראל חוסל - מומלץ להישמר מכניסה לבתי 

כנסת".
"הדברים  כי  וקבעה  להתנער  מיהרה  האוניברסיטה  אמנם 
הנהלת  עמדת  את  משקפים  אינם  והגזענים  המבישים 
ועזות  בשנאה  שמסית  אדם  די,  אין  בכך  אבל  האוניברסיטה", 
מצח כזו נגד מגזר שלם, שממחזר את העלילות הגרועות ביותר 
היהודים  על  הביניים,  ימי  באירופה של  האנטישמים  גדולי  של 
לעמוד  שיוקע  הראוי  מן  המחלות,  ומפיצי  הבארות  מרעילי 
הקלון, יסולק לאלתר ולצמיתות מכל תפקידיו באקדמיה ויסיים 

את הקריירה בבושת פנים.
מצד שני, במדינה שעוברת בשתיקה על התבטאויות חמורות 
לא פחות של איווט ליברמן, על מסע הסתה ושיסוי אינטנסיבי 
למה  שאין  כנראה  הכיפות,  חובשי  נגד  ביתנו'  'ישראל  מבית 

לצפות.
אם אתם מתלבטים בשני הקרוב האם ועבור מי להצביע, כדאי 
שתזכרו היטב את ההתבטאויות הללו. כי מה שנראה כעת כקוריוז 

של תמהוני, עשוי לקבל לגיטימציה ליד שולחן הממשלה.
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בליכוד זיהו את המומנטום ועלו להתקפה אל מול 
היחידה  לומר  שלא  העיקרית  הסיבה  לבן'.  'כחול 
שבעטיה זכתה 'כחול לבן' לסקרים מחמיאים היא 
מואשם  בהן  השחיתות  פרשיות 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש 
לא  'רק  מחנה  את  שיצר  מה  זה 
ביבי' וללא זה הם היו נעים סביב 
העשרים מנדטים בקירוב. לא ימין 
ולא שמאל, רק תיעוב נתניהו ותו 

לא.
תקשורתי  שיח  שיש  עכשיו 
העוסק בשחיתות של אי מי מחברי 
בלאגן.  יאללה  אז  הקוקפיט, 
החדש  השוס  זה  החמישי  המימד 
ישן, כל מה שלא נבדק ונכתב הולך 
להיבדק ולהיכתב, כך החליט מ"מ 
פרקליט המדינה דן אלדד וכל מי 
שנותן להחלטה הזו ניחוח פוליטי 
בלבד.  אחריותו  על  זאת  עושה 
ביבי'  לא  'רק  סוד שמחנה  לא  זה 
שסבבו  הפרשיות  בגלל  רק  הוקם 
והמשפחה,  האיש  נתניהו  סביב 
המצב  את  להגדיר  שיבחר  מי  יש 
להגדיר  יבחר  יותר  רבים  כמיצוי, 

זאת כמיאוס.
מתקשה  הישוב  מן  אדם  כל 
ריבוי  לנוכח  שליו  להישאר 
חיים  דרך  על  המעידים  התיקים 
בעייתית ומושחתת של מי שאמור 
לי,  אכלו  זעקות  ונקי.  זך  להיות 
להיות  יכולות  לי  לקחו  לי,  שתו 
היותר  לכל  אחת,  פעם  יעילות 
לריטואל  הופך  כשזה  פעמיים, 
קבוע יש מי שרואה צורך בעצירה 
העיוורת  האהדה  של  מוחלטת 
הנתונים.  של  מחודשת  ובדיקה 
קוראים  מחדש  מסלול  חישוב 
לזה בימינו וזה מה שעשו עשרות 
עצמם  את  שרואים  אזרחים  אלפי 
קצה  אבל  שורשיים  חירותניקים 
עשו  והם  הפרשיות  משלל  נפשם 
הם  הטוב  במקרה  אם  מעשה. 
הגרוע  במקרה  להצביע,  יצאו  ולא  בבית  נשארו 
יותר הם חצו את הקווים והצביעו עבור 'כחול לבן' 
שראשיה פימפמו ללא הרף ובכל הזדמנות את עניין 

טוהר המידות. 
הליכוד,  של  הקמפיין  יועצי  עשו  מה  משנה  לא 
גוש  שינוי.  כל  וללא  יציבה  נותרה  הגושים  מפת 
ימין מרכז קטן יותר מגוש מרכז – שמאל – ערבים 
מחד, אך אין לאף צד יכולת להקים ממשלה מאידך. 
והרכבת  יששכר  נעמה  החזרת  המאה,  תכנית 
עשו  לא  לישראל  העולם  מנהיגי  של  האווירית 
של  מסעותיו  גם  הגושים.  במפת  אמיתי  סדק  שום 
נתניהו ברחבי הארץ ושאולי תרמו ליצירת אווירת 
בחירות בקרב הבייס הטבעי לא הצליחו לבקוע את 

כפי שנראתה בסקרים, עד שהגיעה  חומת הגושים 
הודעתו של מ"מ פרקליט המדינה רן אלדד שיצרה 
להעריך  מוקדם  השורות  כתיבת  בעת  מומנטום. 
האם מדובר בזעזוע אמיתי או ברק מכה קלה בכנף, 
כמו שסיני  עליו  עט  ונתניהו  נוצר  המומנטום  אבל 

מצוי עט על מסיכת פנים בעידן הקורונה. 
לבן'.  'כחול  מצביעי  של  התורפה  נקודת  זו 
באשר  הבהירות  חוסר  עם  להם  קשה  כשהיה  גם 
הבאה,  הממשלה  של  לפתחה  העומדים  לנושאים 
הם עדיין הרגישו שזהו ביתם ובית לא עוזבים. גם 
ראיונות  עם  קשה  בעיה  לגנץ  שיש  הבינו  כשהם 
מראיינים  מול  גם  ולגמגם  לטעות  מרבה  ושהוא 
ידידותיים וכשהכל מוקלט מראש, הם עדיין נותרו 
שהגיע  עד  למפלגה  אמונים  ושמרו  לדרך  נאמנים 
לבדיקה  נכנסה  החמישי  והמימד  הגדול  הבום 
גנץ  בני  את  גם  לסיפור  שקושר  דבר  ולחקירה, 
ומכיוון שבטל טעם בטלה תקנה. לדידם יש מחילה 
וזעקות שבר  על שחיתות,  אין מחילה  דבר  כל  על 
על פוליטיזציה של הפרקליטות לא באות בחשבון. 
הם היו אלו שתקפו את היועץ המשפטי לממשלה 
אביחי מנדלבליט על הסחבת בה נקט בתיקי נתניהו 
הפגנות  באמצעות  שכניו  ואת  אותו  הטרידו  ואף 
הפוליטיזציה  וטענת  לביתו  סמוך  שקיימו  מחאה 

נשלחה אל סל האשפה.
הגופה  זיהוי  שמרגע  והליכוד  נתניהו  על  חזקה 
הם יתעללו בה ללא רחמים, סוגיית המימד החמישי 
תככב בכל ראיון של נתניהו ובזמן שהסנגור העיקרי 
של גנץ זה אהוד ברק )ראש הממשלה הכושל בכל 

הזמנים( הירידה בסקרים היא פועל יוצא.
נתניהו ודרעי מתעקשים בכל ראיון ובכל תדרוך 
אפשרי.  זה  מנדטים  ואחד  שישים  עם  ימין  שגוש 
"שלוש מאות אלף אנשי ימין נשארו בבית בסיבוב 
הקודם ואם רק מחציתם יגיעו הסיפור גמור לטובה" 
יודע  נתניהו  לוד.  בעיר  בחירות  בכנס  נתניהו  אמר 
טוב מאוד שאופציית שישים ואחד היא כמעט ולא 

קיימת, גם דרעי יודע את זה. "מספרית 
בעולם  בכיר  לי  אומר  ישים"  לא  זה 
תוצאות  על  נשען  שהוא  תוך  המחקר, 
מבדיקות העומק האחרונות אותן ערך 
בכיר  הבחירות.  תקופת  כל  לאורך 
שהיעד  לי  אומר  הפוליטית  במערכת 
וכבר  מנדטים  שישים  הוא  האמיתי 
עבודה  נייר  שמכין  מי  יש  אלו  בימים 
לעצמו  שבת  שיעשה  הח"כ  לאיתור 
נתניהו  יקים  אותה  בממשלה  ויתמוך 
למדינה  אחריות  של  תחושה  מתוך 
הקיים  המוחלט  השיתוק  ולעצירת 
שבסיבוב  "נכון  משנה.  למעלה  בה 
הראשון זה לא עבד, והשניים שנתפסו 
כחוליה חלשה בשרשרת של כחול לבן 
לא שיתפו פעולה אבל השתנו הזמנים" 
את  שוב  ומדגיש  שיחי  בן  מוסיף 
המדינה  את  לחלץ  שחייבים  הנקודה 

מהפלונטר הענק בו היא נמצאת. 

הציר החלש
נפתלי  ימינה  יו"ר  ימים לא פשוטים עוברים על 
הפוליטיים  לחיים  שותפתו  עם  שביחד  זה  בנט. 
אליהם  לחבר  כדי  שניתן  מה  כל  עשו  שקד  איילת 
הישראלית.  מהחברה  שניתן  ככל  רחבים  קהלים 
הבין  שלטון  מפלגת  בראשות  לעמוד  שחולם  בנט 
מהר מאוד שהוא חייב להשתחרר מנישת הסרוגים 
המשופמים  ולהיפתח לקהלים חדשים שעד לאותו 

זמן לא היו חלק אינטגרלי מהמפד"ל ע"ה.
עשה  מרעננה  המצליח  ההייטקיסט  בנט, 
מייקאובר למפלגה שעליה השתלט, צירף לשורותיה 
את איילת שקד התלאביבית, זו שניהלה ביחד איתו 
את לשכת נתניהו וביחד הם חרשו את הארץ לאורך 
רוצה  "אני  קהלים.  ועוד  עוד  לחבר  כדי  ולרוחב 
מההתנחלויות",  רק  ולא  אביב  תל  ממרכז  קולות 
'משהו  הסלוגן  ותחת  הקרובה  לסביבתו  בנט  אמר 
וכנסים  לאירועים  להגיע  החל  הוא  מתחיל'  חדש 
בהם התמודד בהצלחה עם שאלות קשות ומורכבות 
בפוליטיקה  עניין  אז  עד  מצאו  שלא  צעירים  מצד 

ואפשר שגם מאסו בפוליטיקאים מהזן הישן.
ההצלחה הפוליטית האירה לו פנים, הבית היהודי 
זכתה לשנים עשר מושבים בכנסת ובאמצעות ברית 
האחים שכרת בנט עם יאיר לפיד הם נהיו ציר מרכזי 
באותה ממשלה והדרך לתמיכה אבסולוטית בבנט 
נולד  משיח  מוחלטת.  היתה  הפוליטיים  ובמהלכיו 

לציונות הדתית שזוהרה עומעם.
בנט  עובר  בפוליטיקה  שנים  מספר  ולאחר  כיום 
את אחת התקופות הקשות. אותם אלו שהוא טרח 
לצרף לשורות הציונות הדתית מאסו בו ובתרגיליו 
הפוליטיים והחליטו לחזור למה שמוגדר מבחינתם 
גם  יהיו  הסקרים  תוצאות  אם  החיקוי.  ולא  המקור 
תוצאות האמת, בנט ייאלץ להסתפק בששה מנדטים 
שגם אם יזכו אותו בתיקים חשובים, הוא עדיין יהיה 

עולים להתקפה

ימים לא פשוטים 
עוברים על יו"ר ימינה 
נפתלי בנט. זה שביחד 
עם שותפתו לחיים 
הפוליטיים איילת שקד 
עשו כל מה שניתן כדי 
לחבר אליהם קהלים 
רחבים ככל שניתן 
מהחברה הישראלית. 
בנט שחולם לעמוד 
בראשות מפלגת שלטון 
הבין מהר מאוד שהוא 
חייב להשתחרר מנישת 
הסרוגים ולהיפתח 
לקהלים שעד לאותו זמן 
לא היו חלק אינטגרלי 
מהמפד"ל ע"ה

גואל ועקנין
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בליכוד זיהו את המומנטום ועלו להתקפה אל מול 
היחידה  לומר  שלא  העיקרית  הסיבה  לבן'.  'כחול 
שבעטיה זכתה 'כחול לבן' לסקרים מחמיאים היא 
מואשם  בהן  השחיתות  פרשיות 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש 
לא  'רק  מחנה  את  שיצר  מה  זה 
ביבי' וללא זה הם היו נעים סביב 
העשרים מנדטים בקירוב. לא ימין 
ולא שמאל, רק תיעוב נתניהו ותו 

לא.
תקשורתי  שיח  שיש  עכשיו 
העוסק בשחיתות של אי מי מחברי 
בלאגן.  יאללה  אז  הקוקפיט, 
החדש  השוס  זה  החמישי  המימד 
ישן, כל מה שלא נבדק ונכתב הולך 
להיבדק ולהיכתב, כך החליט מ"מ 
פרקליט המדינה דן אלדד וכל מי 
שנותן להחלטה הזו ניחוח פוליטי 
בלבד.  אחריותו  על  זאת  עושה 
ביבי'  לא  'רק  סוד שמחנה  לא  זה 
שסבבו  הפרשיות  בגלל  רק  הוקם 
והמשפחה,  האיש  נתניהו  סביב 
המצב  את  להגדיר  שיבחר  מי  יש 
להגדיר  יבחר  יותר  רבים  כמיצוי, 

זאת כמיאוס.
מתקשה  הישוב  מן  אדם  כל 
ריבוי  לנוכח  שליו  להישאר 
חיים  דרך  על  המעידים  התיקים 
בעייתית ומושחתת של מי שאמור 
לי,  אכלו  זעקות  ונקי.  זך  להיות 
להיות  יכולות  לי  לקחו  לי,  שתו 
היותר  לכל  אחת,  פעם  יעילות 
לריטואל  הופך  כשזה  פעמיים, 
קבוע יש מי שרואה צורך בעצירה 
העיוורת  האהדה  של  מוחלטת 
הנתונים.  של  מחודשת  ובדיקה 
קוראים  מחדש  מסלול  חישוב 
לזה בימינו וזה מה שעשו עשרות 
עצמם  את  שרואים  אזרחים  אלפי 
קצה  אבל  שורשיים  חירותניקים 
עשו  והם  הפרשיות  משלל  נפשם 
הם  הטוב  במקרה  אם  מעשה. 
הגרוע  במקרה  להצביע,  יצאו  ולא  בבית  נשארו 
יותר הם חצו את הקווים והצביעו עבור 'כחול לבן' 
שראשיה פימפמו ללא הרף ובכל הזדמנות את עניין 

טוהר המידות. 
הליכוד,  של  הקמפיין  יועצי  עשו  מה  משנה  לא 
גוש  שינוי.  כל  וללא  יציבה  נותרה  הגושים  מפת 
ימין מרכז קטן יותר מגוש מרכז – שמאל – ערבים 
מחד, אך אין לאף צד יכולת להקים ממשלה מאידך. 
והרכבת  יששכר  נעמה  החזרת  המאה,  תכנית 
עשו  לא  לישראל  העולם  מנהיגי  של  האווירית 
של  מסעותיו  גם  הגושים.  במפת  אמיתי  סדק  שום 
נתניהו ברחבי הארץ ושאולי תרמו ליצירת אווירת 
בחירות בקרב הבייס הטבעי לא הצליחו לבקוע את 

כפי שנראתה בסקרים, עד שהגיעה  חומת הגושים 
הודעתו של מ"מ פרקליט המדינה רן אלדד שיצרה 
להעריך  מוקדם  השורות  כתיבת  בעת  מומנטום. 
האם מדובר בזעזוע אמיתי או ברק מכה קלה בכנף, 
כמו שסיני  עליו  עט  ונתניהו  נוצר  המומנטום  אבל 

מצוי עט על מסיכת פנים בעידן הקורונה. 
לבן'.  'כחול  מצביעי  של  התורפה  נקודת  זו 
באשר  הבהירות  חוסר  עם  להם  קשה  כשהיה  גם 
הבאה,  הממשלה  של  לפתחה  העומדים  לנושאים 
הם עדיין הרגישו שזהו ביתם ובית לא עוזבים. גם 
ראיונות  עם  קשה  בעיה  לגנץ  שיש  הבינו  כשהם 
מראיינים  מול  גם  ולגמגם  לטעות  מרבה  ושהוא 
ידידותיים וכשהכל מוקלט מראש, הם עדיין נותרו 
שהגיע  עד  למפלגה  אמונים  ושמרו  לדרך  נאמנים 
לבדיקה  נכנסה  החמישי  והמימד  הגדול  הבום 
גנץ  בני  את  גם  לסיפור  שקושר  דבר  ולחקירה, 
ומכיוון שבטל טעם בטלה תקנה. לדידם יש מחילה 
וזעקות שבר  על שחיתות,  אין מחילה  דבר  כל  על 
על פוליטיזציה של הפרקליטות לא באות בחשבון. 
הם היו אלו שתקפו את היועץ המשפטי לממשלה 
אביחי מנדלבליט על הסחבת בה נקט בתיקי נתניהו 
הפגנות  באמצעות  שכניו  ואת  אותו  הטרידו  ואף 
הפוליטיזציה  וטענת  לביתו  סמוך  שקיימו  מחאה 

נשלחה אל סל האשפה.
הגופה  זיהוי  שמרגע  והליכוד  נתניהו  על  חזקה 
הם יתעללו בה ללא רחמים, סוגיית המימד החמישי 
תככב בכל ראיון של נתניהו ובזמן שהסנגור העיקרי 
של גנץ זה אהוד ברק )ראש הממשלה הכושל בכל 

הזמנים( הירידה בסקרים היא פועל יוצא.
נתניהו ודרעי מתעקשים בכל ראיון ובכל תדרוך 
אפשרי.  זה  מנדטים  ואחד  שישים  עם  ימין  שגוש 
"שלוש מאות אלף אנשי ימין נשארו בבית בסיבוב 
הקודם ואם רק מחציתם יגיעו הסיפור גמור לטובה" 
יודע  נתניהו  לוד.  בעיר  בחירות  בכנס  נתניהו  אמר 
טוב מאוד שאופציית שישים ואחד היא כמעט ולא 

קיימת, גם דרעי יודע את זה. "מספרית 
בעולם  בכיר  לי  אומר  ישים"  לא  זה 
תוצאות  על  נשען  שהוא  תוך  המחקר, 
מבדיקות העומק האחרונות אותן ערך 
בכיר  הבחירות.  תקופת  כל  לאורך 
שהיעד  לי  אומר  הפוליטית  במערכת 
וכבר  מנדטים  שישים  הוא  האמיתי 
עבודה  נייר  שמכין  מי  יש  אלו  בימים 
לעצמו  שבת  שיעשה  הח"כ  לאיתור 
נתניהו  יקים  אותה  בממשלה  ויתמוך 
למדינה  אחריות  של  תחושה  מתוך 
הקיים  המוחלט  השיתוק  ולעצירת 
שבסיבוב  "נכון  משנה.  למעלה  בה 
הראשון זה לא עבד, והשניים שנתפסו 
כחוליה חלשה בשרשרת של כחול לבן 
לא שיתפו פעולה אבל השתנו הזמנים" 
את  שוב  ומדגיש  שיחי  בן  מוסיף 
המדינה  את  לחלץ  שחייבים  הנקודה 

מהפלונטר הענק בו היא נמצאת. 

הציר החלש
נפתלי  ימינה  יו"ר  ימים לא פשוטים עוברים על 
הפוליטיים  לחיים  שותפתו  עם  שביחד  זה  בנט. 
אליהם  לחבר  כדי  שניתן  מה  כל  עשו  שקד  איילת 
הישראלית.  מהחברה  שניתן  ככל  רחבים  קהלים 
הבין  שלטון  מפלגת  בראשות  לעמוד  שחולם  בנט 
מהר מאוד שהוא חייב להשתחרר מנישת הסרוגים 
המשופמים  ולהיפתח לקהלים חדשים שעד לאותו 

זמן לא היו חלק אינטגרלי מהמפד"ל ע"ה.
עשה  מרעננה  המצליח  ההייטקיסט  בנט, 
מייקאובר למפלגה שעליה השתלט, צירף לשורותיה 
את איילת שקד התלאביבית, זו שניהלה ביחד איתו 
את לשכת נתניהו וביחד הם חרשו את הארץ לאורך 
רוצה  "אני  קהלים.  ועוד  עוד  לחבר  כדי  ולרוחב 
מההתנחלויות",  רק  ולא  אביב  תל  ממרכז  קולות 
'משהו  הסלוגן  ותחת  הקרובה  לסביבתו  בנט  אמר 
וכנסים  לאירועים  להגיע  החל  הוא  מתחיל'  חדש 
בהם התמודד בהצלחה עם שאלות קשות ומורכבות 
בפוליטיקה  עניין  אז  עד  מצאו  שלא  צעירים  מצד 

ואפשר שגם מאסו בפוליטיקאים מהזן הישן.
ההצלחה הפוליטית האירה לו פנים, הבית היהודי 
זכתה לשנים עשר מושבים בכנסת ובאמצעות ברית 
האחים שכרת בנט עם יאיר לפיד הם נהיו ציר מרכזי 
באותה ממשלה והדרך לתמיכה אבסולוטית בבנט 
נולד  משיח  מוחלטת.  היתה  הפוליטיים  ובמהלכיו 

לציונות הדתית שזוהרה עומעם.
בנט  עובר  בפוליטיקה  שנים  מספר  ולאחר  כיום 
את אחת התקופות הקשות. אותם אלו שהוא טרח 
לצרף לשורות הציונות הדתית מאסו בו ובתרגיליו 
הפוליטיים והחליטו לחזור למה שמוגדר מבחינתם 
גם  יהיו  הסקרים  תוצאות  אם  החיקוי.  ולא  המקור 
תוצאות האמת, בנט ייאלץ להסתפק בששה מנדטים 
שגם אם יזכו אותו בתיקים חשובים, הוא עדיין יהיה 

עולים להתקפה

ימים לא פשוטים 
עוברים על יו"ר ימינה 
נפתלי בנט. זה שביחד 
עם שותפתו לחיים 
הפוליטיים איילת שקד 
עשו כל מה שניתן כדי 
לחבר אליהם קהלים 
רחבים ככל שניתן 
מהחברה הישראלית. 
בנט שחולם לעמוד 
בראשות מפלגת שלטון 
הבין מהר מאוד שהוא 
חייב להשתחרר מנישת 
הסרוגים ולהיפתח 
לקהלים שעד לאותו זמן 
לא היו חלק אינטגרלי 
מהמפד"ל ע"ה
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הציר החלש בממשלת נתניהו שמצידו היה מעדיף 
אותו קטן ככל שניתן.

בעיה נוספת ממנה הוא סובל זו העריקה לשורות 
'כחול לבן'. יותר מאיש תקשורת אחד יכול להעיד 
סרוגות  כיפות  חובשי  מצד  הצבעה  מזהה  הוא  כי 
וכיום  המפד"ל  עם  המזוהות  במשפחות  שגדלו 
אין להם שום בעיה להצהיר שיבחרו בקוניוקטורה 
הפוליטית החדשה שקמה בישראל. אין להם טיפת 
לחיבור  באשר  נתניהו  של  הגיוועלד  בזעקות  אמון 
אפשרי בין 'כחול לבן' לרשימה המשותפת בראשות 
איימן עודה, וגם אם חיבור שכזה אכן יתרחש זה לא 
באמת מעניין אותם. החבר'ה הללו התברגנו, כל מה 
שמעניין אותם זה הביזנס הפרטי שלהם וכשהמדינה 
על  נתניהו  סיפורי  מזיק.  ואף  תורם  לא  זה  תקועה 
ויוצאים  אחד  מצד  אצלם  נכנסים  שמאל  ממשלת 
גם  שמאל,  לא  הנדל  יועז  השני.  מהצד  מאוד  מהר 
גנץ  בני  אפילו  שמאל,  אינם  האוזר  וצביקה  בוגי 
עדיין לא סגור על עצמו ושיירת הסרוגים עושה את 

דרכה אל 'כחול לבן'.
מאוד  חושש  ואני  הזו  לתופעה  הסבר  לי  "אין 
אומר  הבחירות"  יום  במוצאי  הסופית  מהתוצאה 
לב  "שים  השורות.  לכותב  הדתית  בציונות  בכיר 
חושבים  בנט,  כמו  נראים  לכאורה  אנשים  שאותם 
כמוהו ובעלי מעמד כלכלי כמו שלו ועדיין הם לא 
הבכיר.  מוסיף  הטבעי"  נציגם  את  כיום  בו  רואים 
באמצעות  נעוץ  הזו  לתופעה  הקלאסי  ההסבר 
בצלאל  עם  בנט  שעשה  בחיבור  פלדה  מסמרי 
שייך  פורשים  אותם  הלאומי.  והאיחוד  סמוטריץ' 
הציונות  ביישובי  גדלה  שאמנם  קבוצה  לאותה 
הדתית ורבים מבני משפחותיהם עדיין נטועים עמוק 
יוצא מההתברגנות הגיעה  בחברה הזו אבל כפועל 
גם הליברליות בסוגיות של דת ומדינה מה שהוביל 
להתרופפות הקשר, והחיבור למפלגת 'ימינה' שהיה 

אמור להיות טבעי כבר לא קיים.
שרת המשפטים לשעבר, טייס מוערך והייטקיסט 
לא מצליחים לייצר אחריהם סחף שיבוא לידי ביטוי 
בקלפי. הלגיטימציה הפנים מגזרית למפלגה שכזו 
היא  שבעתיד  הנמנע  מן  ולא  ופוחתת  הולכת  רק 
כל  סיכוי  תתמזג לשורות הליכוד, דבר שהוא חסר 

עוד נתניהו בזירה.

מצמצמים פערים
בהן  ה-20,  לכנסת  הבחירות  נערכו   2015 במרץ 
קיבלה רשימת יהדות התורה 210,143 קולות, סכום 
המסורתיים.  המנדטים  לששת  לה  שהספיק  נאה 

יהדות  בהן  האחרונות  כנראה  היו  הללו  הבחירות 
התורה הסתפקה בקהל היעד המקורי בלבד. השינוי 
אז  ה-21  לכנסת  בבחירות  התרחש  הראשון  הגדול 
הזמנים,  כל  של  שיא  תוצאת  התורה  יהדות  רשמה 
עם 249,049 קול. הגידול הטבעי עשה את שלו, אבל 
אין בכוחו להסביר פער של קרוב ל-20% בטווח זמן 
של ארבע שנים. המסקנה היתה כי השפעתו של מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, יחד עם הבנת האיומים 
וסייעו  שלהם  את  עשו  ליברמן  של  מדרשו  מבית 

להחזיר הביתה מצביעים רבים שרעו בשדות זרים.
השוס הגדול התרחש בבחירות לכנסת ה-22 בהן 
חצתה  בתולדותיה  ולראשונה  השיא  נשבר  שוב 
וגרפה  6% מכלל המצביעים  רף  יהדות התורה את 
קולות  אלף  כעשרים  של  תוספת  קול,   268,775
חשבונה  על  בא  לא  שהגידול  לומר  ניתן  חדשים. 
של מפלגת ש"ס, מאחר וגם היא רשמה גידול חריג 
קהלים  שלושה  התורה.  יהדות  של  מזה  יותר  אף 
תפסו את תשומת הלב העיקרית, החרדים העובדים, 

הקהילה החרד"לית וחסידי חב"ד.
הדעות  התורה  ביהדות  האסטרטגיה  בישיבות 
ההצלחה  את  לשמר  שניתן  הטוענים  יש  חלוקות. 
האומרים  קולות  יש  גם  אך  אותה,  להגביר  ואף 
שממקום גבוה קל יותר ליפול מאשר לטפס. השאלה 
המרכזית היא בקשר לקול החרד"לי ולחסידי חב"ד 
שכאן נאבקת יהדות התורה בש"ס שבסיבוב הנוכחי 
הקהלים  שני  של  ליבם  על  בקרב  המון  השקיעה 

הללו.
אפריל  בחודש  שהתקיימו  בבחירות  למעשה, 
זכתה יהדות התורה למנדט השמיני בסיועה האדיב 
של  עודף  גם  השניות  בבחירות  מנגד,  ש"ס,  של 
הספיקו  לא  ש"ס  שתרמה  קול  אלף  עשר  חמשה 
על  ופינדרוס מצא את עצמו בחוץ  למנדט השמיני 
חודם של מאות בודדות של קולות שנויים במחלוקת 

ושעברו לליכוד והכניסו לכנסת את קטי שטרית.
מנהלים  היו  התורה  ביהדות  שאם  יתכן  בהחלט 
קמפיין רציני כבר מהרגע הראשון ושולחים גייסות 
של אברכים לפשוט על קהלים חדשים שאינם בבייס 
סרק  ויכוחי  על  חשוב  זמן  לבזבז  במקום  הטבעי 
מיותרים היו יכולים שם לחייך הרבה יותר במוצאי 
הכנסת  של  במחיר  יהיה  זה  אם  גם  הבחירות,  יום 
לעיקול לפחות  לכנסת, דבר שקשה  פינדרוס  יצחק 

בלשכה אחת ביהדות התורה.

עומדים למבחן
השלישיות  הבחירות  לפני  רגע  עומדים  אנחנו 

ולכולם כבר נמאס ללכת לקלפי פעם אחר פעם, תוך 
הבנה שכפי המסתמן יתכן ולא תהיה הכרעה ברורה 
לפינה.  מעבר  נמצא  כבר  הרביעי  הבחירות  וסבב 
כזו  מילה  אצלנו  אין  ה'  לדבר  החרדים  כיהודים 
בלקסיקון וכפי שלא נמאס לנו לשמור שבת, להניח 
תפילין ולחנך את ילדינו ברוח ישראל סבא, כך גם 
לא נמאס לנו ללכת לקלפי ולהצביע כפי שיורו לנו 

מרנן ורבנן עיני העדה.
בליצמן  בוחר  אינו  חרדי  יהודי 
של  הציניות  וההברקות  בדרעי  או 
מישהו  גוררות  באמת  לא  גפני 
גם  הוא  הפלא  למרבה  לקלפי. 
במשריקי,  או  בבבצ'יק  בוחר  לא 
ישראל.  וחכמי  בגדולי  בוחר  הוא 
ובמילה  דמוקרטיה  לזה  קוראים 
מכובסת אלו 'בחירות' אבל הציבור 
החרדי בוחר בתורה, במשה עבדו 
ובמעתיקי השמועה שעמד ושתלן 

בכל דור ודור.
עורכים  לא  החרדי  במגזר  נכון, 
פריימריז, אבל הנאמנות של נציגי 
בוקר  כל  למבחן  עומדת  הציבור 
אצל המשלחים האמיתיים - גדולי 
את  שקובעים  אלו  הם  ישראל. 
שקובעים  והם  המועמדים  רשימת 
גם על מה להילחם, מתי לעזוב את 

הממשלה ומתי להבליג.
מהמפלגות  הציבור  נציגי 
עליה  שתהיה  בתקווה   - החרדיות 
נוספת לטובת ציבור היראים לדבר 
וכפי  דרבנן  שלוחי  רק  הם   - ה' 
שחזקה על שליח שעושה שליחותו 
כך גם הם עושים מלאכתם נאמנה. 
ברור להם כשמש שביום בו יאבדו 
לא  הם  בהם,  שניתן  האמון  את 
ישי,  אלי  ערך  ראו  כלום,  שווים 
אמסלם ושאר ירקות ששנו ופירשו 

ונהפכו לקשים מכולם.
ביום הבחירות הקרוב, לא נכפל 
מה  כל  עדיין  אבל  טוב,  כי  בו 
שהקב"ה עושה לטובה הוא עושה, 
נצא ברבבותינו לקיים רצון צדיקים 
דברי  "לשמוע  גדול:  בקול  ונקרא 

חכמים".
לנו  יש  בחירה,  זכות  לנו  אין 

זכות הצבעה. נעשה ונשמע.

שר הביטחון נפתלי בנט עם הרמטכ"ל אביב כוכבי | צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון 

נציגי הציבור מהמפלגות 
החרדיות - בתקווה 

שתהיה עליה נוספת 
לטובת ציבור היראים 

לדבר ה' - הם רק שלוחי 
דרבנן וכפי שחזקה על 

שליח שעושה שליחותו 
כך גם הם עושים 

מלאכתם נאמנה. ברור 
להם כשמש שביום בו 

יאבדו את האמון שניתן 
בהם, הם לא שווים 

כלום, ראו ערך אלי ישי, 
אמסלם ושאר ירקות 
ששנו ופירשו ונהפכו 

לקשים מכולם
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ישראל  בני  צוו  הברית  לארון 
שנאמר:  כפי  מוטות,  לעשות 
"ועשית בדי עצי שיטים... והבאת 
הארון  את  בטבעות...לשאת  הבדים  את 
להבין  יש  י"ד(.  י"ג-  כ"ה,  )שמות  בהם" 
בארון  שהיה  שיטים  עצי  בבדי  הענין  מה 
אמרו  חז"ל  הרי  בהם,  הארון  את  לשאת 
)סוטה ל"ה( שהארון נשא את נושאיו, כך 
שאת  כ"ש  נושא  הוא  נושאיו  את  שאם 
עצמו, ואם כן מהו הטעם שעשו בארון את 
הבדי עצי שיטים לשאת את הארון בהם? 
את  נשא  הארון  מה  לשם  להבין,  יש  עוד 
יש בדים לשאת אותו, הרי  נושאיו כאשר 

הקב"ה לא עושה ניסים בכדי – לחינם? 
מבויאן  האדמו"ר  מפי  לבאר  שמעתי 
הרה"ק  של  קדשו  מאמר  פי  על  שליט"א 
ג'  שיש  רואים  אנו  שהנה  זי"ע.  מרוז'ין 
עולם,  בבחינת  נפש.  שנה  עולם  בחינות, 
הארצות.  מכל  מקודשת  היא  ישראל  ארץ 
מכל  המקודש  הוא  השבת  שנה,  בבחינת 
הימים. ובבחינת נפש הוא הצדיק המקודש 
הגדולות  ההשפעות  גם  האנשים.  מכל 
- נשפע דרך ארץ  זה. עולם  מגיעות דרך 
מציון.  ה'  יברכך  שנאמר  וכמו  ישראל, 
שנה - מהשבת שהרי מיניה מתברכין כל 
שיתא יומין. נפש -  על ידי ברכת ותפילת 

הצדיקים.
אעפ"כ הוא דבר פלא שהמציאות נראית 
שבת,  ישראל,  ארץ  בחינה,  מכל  להיפך. 
בשבת  מאחרים.  לקבל  צריכים  והצדיקים 
אנו מוצאים שמי שטרח בערב שבת יאכל 
ישראל, צריכים  בני ארץ  כן  וכמו  בשבת. 
לבני חוץ לארץ. והצדיקים צריכים לאותם 
שמסייעים להם בממונם. וטעם הדבר, לפי 
שיהיה  ישראל,  את  לזכות  הקב"ה  שרצה 
לבני חוץ לארץ חלק בארץ ישראל. שיהיה 
לבני  ושיהיה  בשבת,  חלק  החול  לימות 

ישראל חלק בעבודת הצדיקים. 
הארון,  בבדי  הצורך  מובן  זה  פי  על 
חכמים  תלמידי  כנגד  הוא  והארון  שכיון 
העוסקים בתורה יום וליל. והבדים לשאת 
את הארון בהם – הם כנגד תומכי התורה. 
וכ"ש את  נושאיו  נושא את  וכמו שהארון 
הברכה  מקור  היא  הק'  התורה  כך  עצמו, 
התורה,  לומדי  את  להחזיק  כח  לה  יש 
שנאמר:  וכמו  חיצוני.  לסיוע  צריכה  ולא 
לביתה  טרף  ותתן  לילה  בעוד  "ותקם 
השי"ת  ביקש  אעפ"כ  לנערותיה".  וחוק 
לזכות את ישראל, שיהיה לכל אחד ואחד 
צריכים  כך  ומשום  התורה,  בלימוד  חלק 

למחזיקי התורה, וזהו סוד בדי הארון. 
הישיבות  ראשי  ונכבדי  הדור  מגדולי 
שנים  ממאה  למעלה  שלפני  דעה  בדור 
היה הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל, ראש 

הסכים  בנקל  לא  אבל  טלז.  של  הישיבה 
להתמנות כרב. לבסוף נעתר להצעתה של 
קהילת סלבודקה והסכים להתעטר בכהונת 
שהחל  ביום  בו  לב  למגינת  אך  הרבנות. 
של  כרבה  בכהונתו  הצעיר  אליעזר  רבי 
אברהם  רבי  הגאון  חמיו  נפטר  סלבודקה, 
בקובנה,  צדק  מורה  שהיה  נבייזר,  יצחק 

אשר על שולחנו היה סמוך עד אז. 
סורוצקין  הגר"ז  חתנו  סיפר  לימים 
סירובו לקבל את ההצעות  סיבת  כי  זצ"ל 
חמיו,  של  ההתנהגות  הייתה  הראשונות, 
ודחקו לא  נבייזר, אשר למרות עוניו  הרב 
ופרנסו.  החתן  את  מביתו  להוציא  הסכים 
הכלכלי  המצב  על  שהתאוננו  ביתו  לבני 
של המשפחה ושמחו על האפשרות שרבי 
מעולם  עצמו  בכוחות  יתפרנס  אליעזר 
כתפיהם,  על  עולו  שיוטל  מבלי  הרבנות 
אוכל  שהוא  אמר  מי  "וכי  בתוקף:  טען 

משלי, אולי אני אוכל משלו?". 
נעתרה  סלבודקה,  רבנות  לו  כשהוצעה 
המשפחה ללחצים והסכימה. ביום המיועד 
ליוותה המשפחה את החתן בדרכו החדשה. 
פטירת  עם  לתוגה  הפכה  החגיגיות  אולם 
החם – אב המשפחה. או-אז קראה האלמנה 
משולחן  אכלנו  אנחנו  בעלי!  צדק  בצער: 

חתננו! 
מי  יודעים  איננו  למדנו:  גדול  יסוד 
הנושא  הוא  הארון  הלא  מי.  את  מחזיק 
את  שמחזיקה  היא  והתורה  נושאיו  את 
מחזיקיה. זהו "ויקחו לי תרומה" . התרומה 

לבית ה' היא לקיחה של ברכה וחיים. 
יהיו  משום כך צווינו: "בטבעות הארון 
וכפי  )כ"ה, ט"ו(.  יסורו ממנו"  הבדים לא 
הם  שהבדים  חכמה"  ה"משך  שפירש 
ת"ח  ידי  הסומכים  הם  התורה,  מחזיקי 
שהוא הארון, ומהראוי שיהיו תמיד אוחזים 

בארון הברית. לא יסורו ממנו. 
וזאת  בפרשת  הקדוש  החיים'  ה'אור 
בצאתך  זבולון  "שמח  הפסוק:  על  הברכה 
כי  אף  כי  מפרש  באוהליך",  ויששכר 
אין  למסחר  יוצא  כשאדם  בנוהג שבעולם 
יצליח  אם  יודע  אינו  שהרי  שמחה,  בו 
היה  זבולון  לאו, אבל כאשר  בעיסוקו אם 
יוצא למסחרו, היתה בו שמחה תיכף ומיד, 
שהרי הוא אינו סוחר בעלמא, אלא שליח 
מצוה היוצא לשליחות מצוה למען החזקתו 

של יששכר. 
על  משמיעים  בו  אדר,  חודש  לקראת 
מאשר  יותר  מתאים  אפוא  מה  השקלים, 
גדול  שכוחם  שקלים  אותם  על  להשמיע 
שליח  לזבולון,  והן  ליששכר  הן  לסייע 
יששכר  של  בשליחותו  היוצא  המצוה 

המחזיק אותו. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

בדי הארון

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



הסבלנות משתלמת

ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְיְִקחּו ִלי ּתְרּוָמה 
ּתְִקחּו  לִּבֹו  יְִּדֶבּנּו  ֲאׁשֶר  ִאיׁש  ָּכל  ֵמֵאת 

ֶאת ּתְרּוָמתִי )שמות כה, ב(.
פרש רש"י: "לי - לשמי". 

אומנם מצות הצדקה נחשבת למצוה, גם אם 
הנותן אינו מכון לשם שמים, ו"האומר סלע זו 
לצדקה בשביל שיחיו בני, ובשביל שאזכה בה 
לחיי העולם הבא - הרי זה צדיק גמור" )ראש 
השנה ד ע"א(, אך מכל מקום הצדקה שניתנת 

לשם שמים היא המועדפת ביותר.
שאר  בין  התורה,  מונה  תרומה  בפרשת 
יודע  היותו  את  אורי,  בן  מעלותיו של בצלאל 
"ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָבֹת ַלֲעׂשֹות ַּבּזָָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֹׁשֶת" 
)לא, ד(. בצלאל היה יודע לאבחן את מחשבות 
התכוון  שהנותן  במידה,  ובה  הנותן,  של  ליבו 
בשמחה  התרומה  את  ונתן  שמים,  לשם  יותר 
ובטוב לבב - כן השתמש בצלאל בכספו למטרה 

קדושה יותר. 
"ויקחו  בפרשתנו:  התורה  אומרת  לפיכך 
דרך  יעבור  הכסף  כל  כי  לשמי",   - תרומה  לי 
ה"לשם  רמת  לפי  אותו  ייעד  והוא  בצלאל, 

שמים" שהייתה בנתינה. 

השכר בוא יבוא

לשם  ומכוון  טוב  מעשה  שעושה  אדם  כל 
שמים - סופו שיקבל על כך שכר גדול! גם אם 
הּוא  "נֱֶאָמן  מיידי,  באופן  אותו  רואה  הוא  אין 
ַּבַעל ְמַלאכְּתְָך ׁשֶּיְׁשֵַּלם ְלָך ׂשְכַר ְּפעָֻּלתְָך" )אבות 
ב, ד( והשכר בוא יבוא. אלא שלעיתים נדרשת 

מעט סבלנות...
מסופר על עשיר גדול, שרצה לחתן את ביתו 
עם תלמיד חכם שישב וילמד תורה יומם ולילה, 
ויהיה, בעזרת השם, גדול בישראל. הוא הבטיח 
בסכום  בחודשו,  חודש  מדי  בחתן,  לתמוך 
הכל   - מרובות  שנים  למשך  במיוחד,  גבוה 
למען המטרה הנעלה, שהחתן יוכל לשקוד על 

תלמודו, בעמל וביגיעה, ללא דאגות פרנסה.
הוצע  ידו,  על  נדחו  הצעות  שמספר  לאחר 
המהר"ל מפראג להיות חתן ביתו. שמח החתן, 
מועד  ונקבע  ההורים,  שמחו  הכלה,  שמחה 
בת  פרל'ה  מרת  עם  מפראג  המהר"ל  לחתונה, 

העשיר.
מה נאמר ומה נדבר? חז"ל )שבת קנא ע"ב( 
אומרים על עשירות ועל עניות, שהן כמו "גלגל 
מהנותנים,  הוא  פלוני  פעם  בעולם",  חוזר 
מסתובב,  הגלגל  ופעם  מהמקבלים.  ואלמוני 
לעשיר  שקרה  מה  בדיוק  וזה  מתהפך,  והמצב 
דנן: הוא ירד מנכסיו, והגיע עד לכדי פת לחם... 
לעמוד  באפשרותו  היה  לא  זה  שבמצבו  מובן, 

בהתחייבויותיו ולתמוך בחותנו.
החתן  הורי  נאלצו  בררה,  ובלית  רב,  בצער 
המופלג לבטל את השידוך. להם לא הייתה כל 
בצעירותו  שכבר  וכיון  בבנם,  לתמוך  אפשרות 
גדול  להיות  שעדיו  המהר"ל  על  היה  ניכר 
לו  שיאפשר  שידוך,  רק  רצו  הם  גם  בישראל, 

להמשיך לשקוד על תלמודו.
עבר זמן, וכל הצעות השידוך שהגיעו לפתחו 
סירב לשמוע,  הוא  ידו.  על  נדחו  המהר"ל  של 
עוד  כל  הצעות,  לשמוע  מוכן  אינו  כי  והבהיר 

ארוסתו לשעבר אינה מתחתנת...
באפיית  לעסוק  החלה  העשיר  של  ביתו 
וממעט  בשוק,  מוכרת  היתה  אותם  לחמים, 
בית  הפרוטות שהרוויחה, כלכלה בחוכמה את 

הוריה. 
את  ומכרה  בשוק  שעמדה  בעת  אחד,  יום 
מעשה ידיה, עבר שם קצין גוי רוכב על סוסו, 
כידון בידו, וללא אומר ודברים חטף ממנה את 

כל הלחמים... 
אני  זה  כל  "את  לעברה:  קרא  כשהתרחק 
צריך למשפחה שלי, ולחיילים שלי"... הנערה 
עניה.  אישה  "אני  לבכות:  והחלה  לעברו  רצה 
אנא!  היחיד.  פרנסתי  מקור  הם  הללו  הלחמים 

שלם לי עבורם"...
הקצין התרומם מעט ממקום מושבו, שלף את 
האוכף עליו ישב, והשליכו לעברה, תוך שהוא 

פותח בדהרה ונעלם מהמקום.
כשהאוכף  לביתה  העלמה  שבה  לב  בשברון 
אותה.  הקורות  כל  את  לאביה  וסיפרה  בידה, 
אביה התבונן באוכף, ולפתע הבחין בכיס נסתר 
התפרים,  את  במהירות  פרם  הוא  בו...  התפור 
יקרי  יהלומים  מספר  בתוכו  גילה  ולהפתעתו, 

ערך מאין כמותם.
מה נאמר ומה נדבר? כבר אמרנו: "גלגל חוזר 
בעולם". הוא מכר את היהלומים ושב למעמדו 

הקודם... 
הפרק.  על  ועלה  שב  המהר"ל  עם  השידוך 
כל הצדדים הנוגעים בעניין הסכימו, והחתונה 

התקיימה בשעה טובה ומוצלחת. 
באמת  הוא  שמים!  לשם  פעל  דנן  העשיר 
חשק, בכל ליבו, בחתן תלמיד חכם כדי להגדיל 
תורה ולהאדירה. שאיפתו הגדולה היתה לתמוך 
בחתן שיצמח להיות גדול בישראל. ומן השמים 
סייעו לו, שאכן תצאנה מחשבותיו אל הפועל. 
הוא  נאמן   - התעכבה  רצונו  הגשמת  אם  ואף 
לבוא:  השכר  וסוף  לך,  שישלם  מלאכתך  בעל 
לו  ויש  המהר"ל,  של  חותנו  להיות  הפך  הוא 

חלק נכבד בתורתו.

הטבעת שנשמטה

מבריסק  הרב  הוזמן  אחת  שפעם  מספרים, 
"לסדר קידושין". כשהגיע החתן למילים: "הרי 
נשמטה  התרגשות,  מרוב  לי",  מקודשת  את 
הרצפה...  על  להתגלגל  והחלה  מידו  הטבעת 

עברו מספר רגעים עד שסוף סוף נמצאה...
הזמן  נגזר  "משמים  מבריסק:  הרב  אמר 
הכל  לפלוני!  תנשא  פלוני  בת  שבו  המדויק, 
מחושבן! כנראה, עדיין לא הגיע זמן זה, ולכן 
שהגיע  עד  רגעים,  למספר  הקידושין  התעכבו 

הרגע המדויק"...



 מצות הצדקה נחשבת למצוה, גם אם הנותן אינו מכון לשם שמים, ו"האומר סלע זו 
לצדקה בשביל שיחיו בני, ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא - הרי זה צדיק גמור"  

)ראש השנה ד ע"א(, אך מכל מקום הצדקה שניתנת לשם שמים היא המועדפת ביותר

לקראת חודש אדר, בו משמיעים על השקלים, מה אפוא מתאים יותר מאשר 
להשמיע על אותם שקלים שכוחם גדול לסייע הן ליששכר והן לזבולון, שליח המצוה 

היוצא בשליחותו של יששכר המחזיק אותו
""
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דירות 
למכירה

א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט
26/02-28/02/2020  

אלעד

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אומן

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות 

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

2,750,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

בני ברק

 בבן פתחיה באזור 
הרב שר, 5 חד' )3+2( 

בק"ג עם מעלית, 
ובתוספת יח"ד בק"ד 

של 40 מ"ר המושכרת 
ב- 3,500 ש"ח מאווררת, 

נוף פתוח, חניה צמודה 
בטאבו 2,800,000 ש"ח 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 בנועם אלימלך, ק4', 
דירה ענקית של 4 

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 054-6506501

03-5797756)50-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,300,000 
גמיש תיווך ש.מאירוביץ 

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

בית שמש

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

דירת 2 חד', 
לל"ת, בפושקינא 

27 אומן

למכירה באומן

052-4414833

2-2.5 חדרים

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

אופ' לקומה שלישית. 
"ארזי נדל"ן"

_____________________________________________)06-09א(052-6127937

אופקים
 בהזדמנות! דירות, 

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

_____________________________________________)07-10ל(דינה 050-8257676

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

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

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

 בבלעדיות ב"שחף 
נכסים" בחרדי בעליון דירת 4 
חד', פונה לנוף, היתרי בניה 

בתהליך, רק 1,550,000 ש"ח 
054-9422194)09-09(_____________________________________________

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

קומה 4, אזור מתחרד, 
1,270,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)09-09(_____________________________________________

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

054-3191310)09-09(_____________________________________________

 הנרקיס, 3.5 חדרים, בנוי 
78 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 

4, 890,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)09-09(_____________________________________________

 הגפן, 2.5 חדרים, שיפוץ 
יסודי, בנוי 60 מ"ר, קומה 3, 
אזור מתחרד, 835,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(רויאל נכסים 054-3191310

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

יח"ד, 2,450,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)09-09(- נכסים" 03-5791514

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

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)09-09(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

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

סוכה ענקית, 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

2,200,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 בכהנמן בבניה מתקדמת 
דירות 3 חד' אחרונות, מחיר 

גמיש, קבלן אמין תיווך הנדל"ן 
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 בשיכון ה' בגמר בניה 
פנטהאוז 100 מ"ר + גג 

מוצמד, 2,100,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)09-09(הנדל"ן 050-4177419

 בלנדאו 120 מ"ר, ק"א, 
חזית, מפוארת במיוחד 

)אופציה ליחי"ד בק"ק( גמיש 
_____________________________________________)09-09(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באזור שקט מבחר 
דירות 3 חדרים בגמר בניה 

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

B.D.A 09-09(תיווך(_____________________________________________

 בהאי גאון, 4 חדרים, 
100 מ"ר, קומה א', 
משופצת ומפוארת 
+ 2 יח"ד יוקרתיות 

)אפשרי לרכוש גם בלי 
היחידות( 052-2452820 

_____________________________________________)09-09("מקסימום נדל"ן"

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

שיכון ג' תיווך BA יזמות
_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

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

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

052-3344721)09-09(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)09-09(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו( לכל מטרה, 

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

052-3344721)09-09(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)09-09(בועז 050-4156080

 בבלעדיות בשיכון ג', ק"ב, 
עורפית, כ- 60 מ"ר + היתר 
בנייה של כ- 90 מ"ר נוספים 

רק ב- 1,720,000 גמיש 
נדלניסט - נפתלי

054-5951599)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ג' 
ברח' יהודית, ק"ק, עורפית, 
50 מ"ר + היתרי בנייה לעוד 

30 מ"ר ואופציות נוספות רק 
ב- 1,620,000 גמיש נדלניסט - 

_____________________________________________)09-09(נפתלי 054-5951599

  מציאה, בפרדס כץ 
כ- 140 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות, מניבה כ- 8,000 
ש"ח במחיר מיוחד רק 

ב- 2,120,000 ש"ח נדלניסט - 
_____________________________________________)09-09(נפתלי 054-5951599

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

חניה, משופצת א. פנחסי 
03-5799308)09-09(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 מציאה!!! בשבטי 
ישראל 4 חד' ענקית, 

כ- 100 מ"ר, מ.חלקית, 
3 כ"א 1,750,000 נדל"ן 

_____________________________________________)09-09(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בזבוטינסקי ק"ב 
ואחרונה, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 4,600, 
1,270,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

אופציה בגג 1,190,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

1,290,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

משופצת 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

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

050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-09(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3 חד', 
ק"א, חזית, כ- 85 

מ"ר, א.ענקית, חניה 
1,490,000 נדל"ן הקריה 

050-30000121)09-09(_____________________________________________

 במשולם ראט בט"מ, 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"ב, 

חדשה!!! 1,050,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 במשולם ראט 50 מ"ר, 
ק"ב, היתרים מיידים!!! 

לצד ולגג 1,850,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

אופציה 1,350,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

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

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!!! בקובלסקי, 
דופלקס 200 מ"ר, 

מושקעת, 6 חדרים, גג 
פתוח, מעלית אפיקי 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 054-8474843

 באהרון דב השקט, 4 
חדרים, קומה ג' ואחרונה, 

ללא מעלית, דירת 4 
חדרים משופצים עם 

אופציה לבניה על הגג, 
1,850,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות במלצר, 
דופלקס, ק"ד + ק"ה + 

מעלית, 6 חד' + סוכה + 
חניה, ניתנת לחלוקה, 160 
מ"ר, ב- 2,860,000 גמיש 

נדלניסט - נפתלי
054-5951599)09-09(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 באזור מנחם, 5, חדשה, 
ק"ב + מעלית, 2,600,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)09-09(_____________________________________________

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

2,300,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 דירת נכה בחנקין, 5 
חד' + חצר, 2,000,000. 
בהלוחמים כ- 100 מ"ר, 
1,730,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)09-09(_____________________________________________

 מציאה, בבניה בכהנמן, 5 
חד', ק"א + מרפסת 50 מ"ר, 
מחיר גמיש )אופציה ליחי"ד( 
_____________________________________________)09-09(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במתתיהו, 5 חד', ק"א, 
חזית + חניה מפוארת במיוחד 

2,450,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 מציאת השנה! באיזור 
עזרא פרויקט באישורים 

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

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

054-3050561)09-09(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)09-09(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)09-09(הארץ 03-8007000

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

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

050-4999465)09-09(_____________________________________________

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

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

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

חניה שמורה, 2,490,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 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 
_____________________________________________)09-09(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, 1,770,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514
053-31288884)09-09(_____________________________________________

 באזור חבקוק, חדשה, 
4.5, גדולה + מרפסות, 

125 מ"ר, מושקעת "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, 4 חדרים, 
מושקעת, 110 מ"ר, ק"א, ע"ע 
+ מטבח פסח + סוכה גדולה 
_____________________________________________)09-09("תיווך - אריה" 053-3172172

 בקוצק-הר סיני, 4.5 
חד', חזית, מעלית, מיידית, 

2,210,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)09-09(_____________________________________________

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

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

03-5701010)09-09(_____________________________________________

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

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

דירה ענקית, במיקום 
מושלם!! 052-2452820 

_____________________________________________)09-09("מקסימום נדל"ן"

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

מ- 1,980,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)09-09(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)09-09(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

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

050-4999465)09-09(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא מחולקת 
ל- 2, מתאים לטאבו משותף 
2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בהשומר כ- 4 חד' ענקית 
ומשופצת, חזיתית, ק"ב 

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

050-4999465)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

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

יפות, 1,600,000 אפיקי 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי באזור הרב שך 
השקט, 4 ח', קומה ג', 98 

מטר + סוכה ענקית + 
מעלית 2,100,000 תיווך 
_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בגולומב, 4 
חדרים, בבנין חדש, כ- 

100 מ"ר, חזית, ק"ב + 
מעלית, כניסה מיידית, 
2,230,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 מציאה! חייבת להימכר, 
באזור הרב יעקב לנדא, קומה 

6, 4 חד', כחדשה, חזית, 
פתוחה לגינה, כ- 90 מ"ר 
+ סוכה וחניה בטאבו, רק 

ב- 1,980,000 גמיש נדלניסט - 
_____________________________________________)09-09(נפתלי 054-5951599

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

פיר למעלית 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא 
בן זכאי 4 חד' + מרפסות, 

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

חניה 2,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

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

מעלית, א.לקנית חניה, חזית 
2,300,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 באזור שיכון ג' בניין 
חדיש, 4 חד' + מ.שמש, ק"א 

+ מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת 2,230,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות! בטבריה, 4 
חד', מרווחת ויפהפיה, 3 כ"א, 

ק"ג, אופציה עתידית בגג, 
במחיר מעולה! תיווך-אנג'ן 

02-8000080)09-09(_____________________________________________

 א.השניים, 4 חד', 
מעלית, 3 כ"א + סוכה, 

כ- 110 מ"ר, מ.אדריכלית 
+ ח.בטאבו, א.מ/שמש 

+ מחסן, 1,830,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)09-09(_____________________________________________

 א.סוקולוב, כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 

מ"ר, שמורה + סוכה, 
1,560,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-10א(052-7130328



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

א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט  26/02-28/02/2020

ירושלים

טבריה

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, 

ק"א, חזית, 1,690,000 
ש"ח  בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
מ"ב. 050-5308742 

03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה! ברח'ירושלים 
קרוב לאהרונסון 3 

חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

חשמונאים

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 

מ"ר ב- 2 מפלסים, 
מושכרת ב- 20,000 
ש"ח עם חוזה ל- 4 

שנים 4,200,000 ש"ח 
תשואה 6% בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 בני ברק

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

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

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

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

גבעת שמואל

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

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

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

+5 חדרים

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

054-6506501)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

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

_____________________________________________)07-10א(אחורית 050-7638194

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

דופלקסים

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 

 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 דיור 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 

 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

 במרים הנביאה בטאבו 
משותף 3 חדרים, קומה 

ב', חדשה לחלוטין, 3 
כ"א!!! 1,100,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

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

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

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

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

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

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

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

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

להרחבה, מרפסת ענקית 
מרווחת וממוזגת, לל"ת 

_____________________________________________)08-11א(054-8591339

מעלה עמוס

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

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

 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(_____________________________________________

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

מפתח ב-"אפיק - נכסים" 
 03-5791514)09-09(_____________________________________________

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

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

050-4177419)09-09(_____________________________________________

 בטרום אכלוס בהלוחמים, 
3 חד', ענקית ויפה + נוף, 

1,615,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A 09-09(תיווך(_____________________________________________

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

סוכה, 1,800,000 אבי
B.D.A 09-09(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,330,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)09-09(- מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 3 חד' 
+ 70 מטר הרחבה קיימת 

ומשולמת! למגורים 
+ תשואה! "אביחי - 

_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 ברב שך! 2 חד', ק"ב, 
ענקים! 1,380,000 ש"ח 

מפתחות ב-"אביחי - 
_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

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

_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות במכבים, 
3 חד', 70 מטר, קומה 3, 

אופציה, 1,300,000 פנחס 
_____________________________________________)09-09(נכסים 055-6789653

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

גג בטון, בתהליך פינוי 
בינוי 052-2452820 

_____________________________________________)09-09("מקסימום נדל"ן"

 מציאה נדירה!!! 
באדמו"רי-אלכסנדר מחולקת 

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

050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 3 חד' 
+ מעלית 1,550,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא מחולקת 
ל- 2, מתאים לטאבו משותף 
2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-09(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 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

 בקובלסקי בלעדי, 3.5 
חד' גדולה ומפוארת, 

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

מעולה אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח', כ- 80 מ', 
באזור הרב שך, קומה ג', 
חזית + חתימות למעלית 

1,660,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)09-09(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים, דירת נכה + 50 
מטר, חצר בטאבו, מסודרת 
1,600,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)09-09(_____________________________________________

 בלעדי בחרל"פ 
3.5 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, ק"א, חזית + 
אופ', 1,450,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

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

מטופחת, קומת קרקע 
)עורפית(, כניסה פרטית, 
מיידי, 1,420,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)09-09(_____________________________________________

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

בטאבו + סוכה, רק 
1,750,000 גמיש חיים 

סופר נדל"ן
050-6452128)09-09(_____________________________________________

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

משופצת חלקית
054-4472335 משה חווית 

_____________________________________________)09-09א(נדל"ן

 בבלעדיות בק.הרצוג, 
3 חד', 50 מ"ר + 2 יח"ד 

)מכניס 5 אלף(, משופץ, ק"א, 
1,850,000 ש"ח פנחס נכסים 

055-6789653)09-09(_____________________________________________

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

א.בצד ובגג 1,580,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(א. פנחסי 03-5799308

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

אופציה לחדר נוסף 1,550,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

1,880,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)09-09(_____________________________________________

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

כולל רצפה ועמודים + א. בגג 
בטון, ניתן לעשות יחידות, 
ק"2.5 אחרונה 1,950,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)09-09(_____________________________________________

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

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

סוכה, ד.ג. תיווך
050-4122744)09-09(_____________________________________________

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

א.ותוכניות צד וגג 74 מ', 
מ.מהיסוד, 1,440,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

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

"משגב לדיור"
052-5222690)09-09(_____________________________________________

 א.המכבים, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 
הרחבה צד 45 מ"ר + כ- 
110 בג.בטון, 1,280,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)09-09(_____________________________________________

 מציאה!!! במנחם, 
2.5 חד', חזית, קומה 

נוחה, מטופחת ומהממת, 
ב- 1,350,000 בלבד!!! תיווך-

_____________________________________________)09-09(אנג'ן 02-8000080

 בחברון, 2.5 חדרים, 
65 מ"ר, עורפית ושקטה, 
קומה 2 עם אופציה, רק 

1,350,000 חיים סופר 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן 050-6452128

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

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

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

מ"ר + חניה "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)09-09(דסקל 050-5926021

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

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

 מבחר דירות גדול למגורים 
ולהשקעה, רק עסקאות 
טובות, לקביעת פגישה

04-9991211 לוינגר תיווך 
_____________________________________________)09-09(לאנ"ש

 למכירה דו משפחתי, 
180 מטר + יח' דיור 80 מטר, 
מגרש חצי דונם + נוף מהמם 

לכינרת, 1,350,000 ש"ח 
RE/ 050-2442446 גמיש

_____________________________________________)MAX)09-09 עינב

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

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

_____________________________________________)09-09(עינב

 למכירה בבר כוכבא 4.5 
חדרים, 130 מטר, משופצת, 

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

_____________________________________________)RE/MAX)09-09 עינב

 למכירה קרוב לכינרת 
דירת 4 חדרים, 130 מטר, 

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

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)09-09(עינב

 למכירה בקריית שמואל, 
בניין חדש, דירת 4 חדרים, 100 

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

_____________________________________________)RE/MAX)09-09 עינב

 בקרית שמואל רח' 
המגינים, קומה 1, 3 חדרים 

+ אופציה להרחבה, 620,000 
055-9884251)09-09(_____________________________________________

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

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

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)09-09(עינב

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חדרים, קומה 8, 80 

מטר, חדשה + מרפסת + נוף 
לכינרת, 790,000 ש"ח

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)09-09(עינב

קוטגים
 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 
_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר(, 
2,100,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב רש"י 
בבניין קטן, 3 חדרים בכניסה 

נפרדת, קומה ראשונה + 
מרפסת, 1,840,000 בלעדי 

_____________________________________________)09-09(לתיווך "צימוקי" 02-5638221

 בניין חדש בעין גנים 
השקט, דירות 5,4,3 חדרים 

ודירות גן גדולות ומפוארות + 
מעלית שבת ומחסן

050-3528252)09-09(_____________________________________________

 ברב קלישר 3+1 + גג, 
קומה 3, ללא, רק 1,450,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח מיידית!! 050-4811122

 באלחנן! )סוף חפץ חיים(, 
5 חדרים ענקית + גג ענק, 

פתוחה ומאווררת, 1,430,000 
054-5566145)09-09(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם, 
5 ח' פלוס מעלית וחניה, 

מושקעת ויפה, מיידית, רק 
1,650,000 ש"ח

050-4811122)09-09(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חנה 
סנש פינת אחד העם, קומה 2, 
כ- 100 מ"ר, ממ"ד, מ.שמש, 

מעלית, חניה צוות אביגד 
072-3957393)09-09(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)06-09א(054-7203964

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בביל"ו השקט! 3 חדרים 
גדולה! משופצת, 3 כיווני אוויר 

מלאים, סוכה, 1,350,000 
054-5566145)09-09(_____________________________________________

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

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

 בפתח תקוה בכפר 
אברהם ביונה גרין 3 + מעלית 

שבת, מסודרת ומטופחת 
050-8090136)09-09(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברב חיון, 2 ח', במקור 

גדולה, פלוס הול + מרפסות, 
מעולה לכל מטרה, קרובה 

לרכבת הקלה וליציאה לתל 
אביב, רק 1,190,000 ש"ח 

050-6610501 050-4811122)09-09(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

אלעד

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

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

2-2.5 חדרים

 בחנה סנש דופלקס 
מהמם, 5 חדרים, 120 

מ"ר פלוס גג ענק, 
7,000 לחודש חיים סופר 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן 050-6452128

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

מעלית וחניה, 6,900 
לחודש חיים סופר נדל"ן 

050-6452128)09-09(_____________________________________________

 באזור לנדא, 5 ח', ק"א 
+ מעלית, חזית, 7,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09("אפיק - נכסים" 03-5791514

 5 חדרים, בלנדא/הרב 
הירש, ק"א, ע"ע + מעלית, 

חזית + חניה + מחסן, מיידית 
_____________________________________________)09-09("תיווך - אריה" 053-3172172

 4 חדרים, במרכז העיר, 
רח' צפניה/זכריה, ק"א, ע"ע, 

חזית, מושקעת, מיידית "תיווך 
_____________________________________________)09-09(- אריה" 053-3172172

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

מפתחות אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)09-09(בועז 050-4156080

 ברחוב הרב ברוט 3 חד', 
ק"ק, יציאה לחצר גדולה, 

מרוהטת חלקית, מיידי
058-7663012)09-09(_____________________________________________

 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

 3.5 חדרים ברחוב 
אהרנסון 9, קומה א' תיווך 

_____________________________________________)BA)09-09 יזמות 054-4980159 דורון

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

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בלעדי בעמי קרוב 
לטבריה, כ- 100 מ"ר, 3 

חדרים גדולים + מרפסות 
גדולות, מטופחת 

ושמורה, קומה ב', חזית 
+ חניה, 4,250 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

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

_____________________________________________)7-9ש(052-7610171
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

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

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

השקעות

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

מחסנים

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 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(052-7637206

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

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

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

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

ונופש

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

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

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

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

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

גדול רק 8,500 ש"ח 
פינוי 1.3.20 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

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

טבריה 

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה 
לחנות, משרד, מרפאה 

10,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הע"מ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

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

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

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

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

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

 דרושה להשכרה 4 חד' 
בהדר גנים שמתפנה ביולי/

_____________________________________________)04-05ח(אוגוסט 052-5285409

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

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

3,700,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

מבנים

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

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

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

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

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

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

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

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)4-14ש(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

פתח תקווה

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

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

משרדים

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

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

מושקעת, 110 מ"ר, 
ק"ד, מעלית שבת, לטווח 

ארוך. שמעון
_____________________________________________)06-09ל(050-7957487

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בעמישב ליד גני הדר 3 

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

אולמות
 בדמשק אליעזר, אולם, 

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

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

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

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

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

_____________________________________________)07-10א(050-6770150

 חנות להשכרה ברחוב 
טרומפלדור, במיקום מעולה, 

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

המסחריים, קוסמטיקה, גלריה 
וכו', לפרטים נוספים

050-5834666)07-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)07-10א(03-5709011

 להשכרה בגבעת 
שאול בנג'רה פינת בן 

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

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חדרים החל 

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

 להשכרה חנות חזיתית, 
30 מ"ר, בבני ברק בכיכר 

אדלר )כהנמן(, חנייה פרטית, 
שרותים בחנות + גישה לנכים 

_____________________________________________)08-09א(052-7653525

 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

 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

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

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

 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

 ברמת אהרן 2 חד' + 
הול + מרפסת סוכה, 
מרוהטת, ממוזגת, 3 

כ"א, יפה וחדשה
_____________________________________________)8-9ש(054-8420912

 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

 באזור הרב קוק 2 ענקית, 
65 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

מרוהטת וממוזגת, מיידית, 
3,500 ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)09-09(_____________________________________________

 באהרון דב עמי 2.5 
חדרים מטופחת, חזית, 

ק"ג + חניה, 3,600 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(ללא תיווך 054-4290600

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 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

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

לזוג/בודד 2,600 נדל"ן 
_____________________________________________)09-09(הקריה 050-3000121

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

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

עסקים

 "רימקס עוצמה", 
ברחוב ההסתדרות, 2 עסקים 
הפעילים מעל עשור, 46 מ"ר 

+ 20 מ"ר, מציאה!! צוות 
_____________________________________________)09-09(אביגד 072-3957393

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

RE/ 050-2442446 עינב
MAX)09-09(_____________________________________________

 להשכרה או מכירה 
בבן גוריון בית נח, משרד, 

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 חנות 27 מ"ר + גלריה, 
רבי עקיבא 33, זקוקה לשיפוץ 
 BA ואנחנו משתתפים תיווך

_____________________________________________)09-09(יזמות 054-4980159 דורון

 חדר להשכרה במרכז רבי 
עקיבא, רק 1,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)BA)09-09 יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 25 + 
גלריה ברחוב ירושלים, מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא קרוב לרב קוק, 22 

מ"ר, חזית, חצי קומה, 
לכל מטרה, 3,500 ש"ח 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, חנות למכירה, כ- 

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

600,000 ש"ח, מתאימה 
להשקעה, גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא! חנות 
84 מ"ר להשכרה או למכירה 
_____________________________________________)09-09("אפיק - נכסים" 03-5791514

 להשכרה ברבי עקיבא 
ירמיהו ב"ב, חנות חדשה 

מהנילון, 39 מ' + שירותים + 
מטבחון, 4,500 ש"ח

050-4103310)09-09(_____________________________________________

 ברשותך דירה או נכס 
מסחרי? ניהול נכסים זה 

אנחנו תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)09-09(יזמות 054-4980159 דורון

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

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

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)09-09(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)09-09(_____________________________________________

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

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

 בסוקולוב, 160 מ"ר, 
גישה נוחה, מרוצף, מיידית, 

מחיר גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 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

 להשכרה בבני ברק 140 
מ"ר בבנין הכשרת הישוב 

החדש במחירי היכרות, קומה 
גבוהה + חניות ומחסן תיווך 

_____________________________________________)BA)09-09 יזמות 054-4980159 דורון

 משרד 34 מטר ברב קוק 
 BA 8 עם חניה וגישה תיווך

_____________________________________________)09-09(יזמות 054-4980159 דורון

 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 
_____________________________________________)10-12/20(למירון, 050-2606535

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

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

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

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

נהריה 

מרכז

 במרכז, קמפוס מרווח 
ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר המעלות" 
מחודשות ומאובזרות, בריכה 

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

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

מעלות

 "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

 ברבינו אשר דירת 1.5 
חד' מרוהטת, מאובזרת 

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



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט  26/02-28/02/2020

אבידות

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

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

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

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)08-19ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

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

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

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

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

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

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

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

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

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

הסעות

הובלות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

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

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

שידוכים

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

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

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

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

צפת

צפון

קוממיות

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

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

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

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

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

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

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

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

טיוטה

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

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

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

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

ייעוץ נישואין

 נמצא רב קו ע"ש 
רעיה מלכה ושעון בתאריך 

04/12/19 באוטובוס
_____________________________________________)04-05ח(050-4141737

 אבד נגן MP3 שחור 
באירוע של דרשו לפרטים 

_____________________________________________)04-05ח(052-7661532

 נמצאה שרשרת ברחוב 
אהרונסון בבני ברק ביום שלישי 

_____________________________________________)04-05ח(י"ז בטבת 052-7620748

 אבד פלאפון בקו 60 בבני 
_____________________________________________)04-05ח(ברק 050-4188923

 נמצא כובע של מעיל 
נשים באירוע "דרשו" בבניני 

_____________________________________________)04-05ח(האומה בחנוכה 050-4188923

 אבדו בת"ת בב"ב לפני 
כ- 4 שנים  2 אלבומי בולים 

_____________________________________________)04-05ח(מלאים! 050-4188923

מכירת רכבים

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

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

 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

 נמצאה בכותל מטריה 
כחדשה של נשים

_____________________________________________)05-06ח(077-2109292

 למסירה ללא תשלום 
ספה מבד בצבע בורדו במצב 

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

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

טיולי ג’יפים

 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

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

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

סובארו

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

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

 נמצאו משקפי ראיה 
של נשים בציון הרש"ש ביום 

 רוכש במזומן תמונות, _____________________________________________)07-08ח(פטירתו 052-7108798
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)07-08ח(בעבר 054-2509001

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

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

 זוג רמקולים למערכת 
60 וואט בנויים מעץ בהיר 

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

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

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

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

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

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

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

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

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

_____________________________________________)07-08ח(052-7180828

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

 מציאה! מצלמה סמסונג 
כחדשה + נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-4110991

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

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

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

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

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

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

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

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

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

 למכירה מגהץ קיטור 
מורפי 350 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)07-08ח(053-3364930

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

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

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

 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(_____________________________________________

 סובארו- B4 שנת 2011 
+ מערכת גז, 129,000 ק"מ, 

23,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)08-09ל(054-8485173

הלבנת שיניים

 "הובלות אנ"ש" מבצעים 
את כל סוגי ההובלות, שרות 

_____________________________________________)08-11ל(מעולה! 055-6753336

 בס"ד משרדו של עו"ד 
שמחה כהן מעניק יעוץ וייצוג 

_____________________________________________)08-09ל(משפטי 053-4107884

 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 

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 בעל רכב יונדאי פרטית, 
מעוניין בהסעות במשך כל 

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

 נמצאה שקית עם 2 זוגות 
מכנסיים חדשות לפרטים: יוני 

_____________________________________________)09-10ח(050-2006990

 אבדו משקפיים יקרות של 
נער לפני כשבועיים באיזור 

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

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

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא ב"ב

_____________________________________________)09-10ח(054-8474176

 נמצא תליון שרשרת צבע 
כסף מול ארמונות חן ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110838

 נאבדה משאבת חלב 
)הנקה( ביום שלישי טז' שבט 

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

_____________________________________________)09-10ח(054-8430296

 נמצא מעיל שחור בחנות 
"אצל בתיה" בירושלים 52 ניתן 

_____________________________________________)09-09(לקבלו בחנות 050-2006990

 נמצא במוצ"ש פרשת 
שמות רב קו בתחנת רענון של 

_____________________________________________)05-06ח(כביש 6 054-8471038

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

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

 בתאריך 26.01.20 בשעה 
14:00 נשכחה שקית עם פאת 

סרט יקרה באוטובוס קו 422 
מירושלים לבני ברק. סימנים: 
שקית ירוקה עם כובע פונפון 

_____________________________________________)05-06ח(של תינוק 050-8730232

 נאבד בלוטוס בסיום הש"ס 
בארנה ביום ה' פ' ויגש המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)05-06ח(052-7133733

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא בבני ברק 

_____________________________________________)05-06ח(054-8474176

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

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

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)09-10ח(זרקור 054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 למכירה מכונת כביסה 
300 שקל + כירים גז עם תנור 

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

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(03-6196964

 3 מוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברה טובה 330 

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

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

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

 מקרר קטן במצב טוב 
בהזדמנות! מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

 למכירה מיקרוגל סמסונג 
גדול בהזדמנות! 170 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

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

_____________________________________________)09-10ח(052-2786557

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

_____________________________________________)09-10ח(054-4443635

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

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 בהזדמנות מסך גק גדול 
150 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

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

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

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

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מיקרוגל חדש באריזה 
צבע לבן 250 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4474076

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

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד 050-4187088

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

_____________________________________________)09-10ח(053-3187278

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

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

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

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

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

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

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

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 70 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

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

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

_____________________________________________)09-10ח(054-8431644

 דיו חדש למדפסת 
CANON ב- 65 ש"ח בבני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק 054-8431644

 מסך ל- DVD ב- 290 
ש"ח 03-5700672

_____________________________________________)09-10ח(054-6389446

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

 למכירה בירושלים שואב 
אבק לרכב כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-5884371

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(03-6196964

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

_____________________________________________)08-09ח(054-2633790

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

 למכירה מסך מחשב + 
פקס משולב 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

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

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

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

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

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

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

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

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

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

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)06-07ח(054-8431644

 ביקיור לייזר המקורי נגד 
כאבים להשכרה לניסיון לפני 

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

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד 050-4187088

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

_____________________________________________)06-07ח(054-4443635

 מכונת קפה מרפי רצארד 
באריזה 250 ש"ח דוד

_____________________________________________)06-07ח(050-4145583
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ריהוט

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תינוקות

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

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

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

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

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

 2 בסיסי מיטה מעץ 
כחדשים 350 ש"ח מתאים 

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

 למכירה שולחן + כוורת 
צבע עץ + צהוב בננה במחיר 

מציאה 500 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מיטה משולשת 
+ 2 מזרונים במצב מצוין 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח נייד 052-7636279

 שידות לבנות 150 ש"ח 
כיסא מנהלים 50 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(03-6196964 052-7698994

 שולחן וכיסאות לסלון 500 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)06-07ח(052-7698994

 מציאה! שולחן אור לסופר 
סת"ם לא מתכוונן 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-4425688

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 054-5705546

 עגלת בייבי ג'וגר תאומים 
אדום מצויינת 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7617627

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי דו צדדי במצב 

מעולה במציאה 300 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7171872

 סים טוקמן כשר של רמי 
לוי ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(052-7167777

 פלאפון נוקיה 230 במצב 
מצוין 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(050-4110225

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
90 גובה 90, 8 מגירות, 500 

_____________________________________________)07-10ח(ש"ח מצב חדש 054-3584040

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
50 גובה 60, 3 מגירות גדולות, 

_____________________________________________)07-10ח(עוצב חדש 054-3584040

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 ספה 3 מושבים דמוי 
עור איכותית מאוד רגליים 

נפתחות 500 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)07-08ח(050-4141470

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 ארון כתר תליה לקולבים 
+ 2 מדפים ב- 70 שקלים 

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 שולחן + 6 כסאות ב- 
450 שקל ירושלים

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-8420684

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-8454536

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות 140 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן נמוך 69*69 
מתאים גם לילדים 40 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 סט חדר של רופא, שולחן, 
מיטה טיפולית, וכסאות במצב 

_____________________________________________)07-08ל(מצויין 052-2943081

 חדר שינה קומפלט 
"עצמלה" חדר בנות לבן/ 

ורוד במחיר אטרקטיבי, במצב 
_____________________________________________)07-08ל(מצויין! 052-7611537

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
_____________________________________________)07-08ח(מעולה 70 ש"ח 052-6140800

 אופניים ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדשים 052-6140800

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

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

_____________________________________________)07-08ח(נייד: 054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 joie מציאה! טיולון חדש 
ב- 400 שקלים כל הקודם 

_____________________________________________)07-08ח(זוכה 055-6743613

 טרמפיסט + כסא 
בשימוש חצי שנה כמו חדש 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 055-6743613

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

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

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 טיולון שחור מצב טוב 
ללא חגורה 100 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(053-3120620

 למכירה טיולון אדום מצב 
טוב מתקפל לתיק 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 למכירה כיסא אוכל גדול 
ורוד יציב מתכוונן 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)05-06ח(50 052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת CRYSTAL )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 1600W שואב אבק 
בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 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

 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

 שולחן עגול מזכוכית עם 
גלגלים 250 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
מתאים לסוכה 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן, 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

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 טוסטר בשרי ענק למנגל 
חדש באריזה!!! 100 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 מכונת קפה דגם ישן ב- 
_____________________________________________)05-06ח(100 שקל 052-6388897

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 60 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח טל': 050-2897977

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)05-06ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מיקסר למכירה 500 ש"ח 
מכונת ברד 500 ש"ח גנרטור 

500 ש"ח 03-6191468
_____________________________________________)05-06ח(054-7773591

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

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-2786557

 תנור קינג דו תאי + כיריים 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

 למכירה מטען נייד 6600 
_____________________________________________)05-06ח(אמפר 35 ש"ח 058-3281474

 רדיטאור 13 צלעות 100 
_____________________________________________)05-06ח(שקל 050-6538266

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח 052-2786557

 למכירה מכונת כביסה 
AEG גרמניה פתח עליון 7 
קילו מצב מצויין 290 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מקרר קטן 
MILLER צבע לבן מצב 

מצויין 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
תוצרת hyundai )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)06-07ח(050-3337530 אבנר

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

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

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

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

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

 למכירה תנור בילד אין 
במצב טוב 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 050-4187088

 מאוורר נייח במצב מצוין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
1600W + אביזרים נילווים 

)מתאים במיוחד לניקוי 
מכוניות( בהזדמנות )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 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(_____________________________________________

 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

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-8420684

 שולחן סלון חום כהה, 
שמור, רוחב 130 אורך 60 

ס"מ גובה 45 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(050-4087927

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות כורסת יחיד 
עור צבע חום 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש!!! 052-2786557

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)06-07ח(220 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 052-5737813

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 למכירה ארונית מטבח 
במצב טוב 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 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

 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

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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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(, 180 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 משקפי שמש חדש 
חברת "אופטיקנה" ב- 20 

_____________________________________________)06-07ח(שקל 050-8776286

 שעון יד יוקרתי אכותי 
ברמה ב- 200 שקל

_____________________________________________)06-07ח(050-8776286

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)06-07ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג חדש באריזה 100 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4087927

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 מכתב מאליהו ה' חלקים 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 200 ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 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

 תחפושות מתוקות 
אוברול כולל כובע כלב/נמר/

חתול לתינוק גיל שנה וחצי רק 
_____________________________________________)08-09ח(20 ש"ח 058-4843223

 תחפושת מהממת שפן 
עם גזר גדול לגיל 3/4 רק 20 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק קטן וכן מלח / רב 

חובל עם כובע לגיל 3 רק 15 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח נייד 052-2432982

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)08-09ח(120 ש"ח 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-9577081

 תריס אלומיניום לבן 
1.30*1 300 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7645405 בב"ב בערב

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)08-09ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
לאספנים שמורה מאוד 300 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)08-09ח(שקל 054-6838654

  אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)08-09ח(053-3171324

 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

 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

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב / 
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א 058-4843223

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

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 מציאה פסנתר אורגן אורך 
1.1 מטר רוחב 0.70 מטר 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-4116799

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)07-08ח(050-4157763

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 054-6838654

 אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)07-08ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)07-08ח(053-3124207

 אוסף 560 אסימונים מכל 
השנים 500 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(050-4106788

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות וכד' 

_____________________________________________)07-08ח(170 058-3287846

 אוזניות קשת שחורות 
ללא שימוש כלל 60 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3287846

 תיק לאופניים 25*35 ס"מ 
_____________________________________________)07-08ח(30 ש"ח 058-3287846

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 גלילי טפט לקיר מהממים 
חדשים 70 ש"ח כ"א

_____________________________________________)07-08ח(052-7125823

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 זוג בלונים קטנים לגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

300 ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)06-07ח(052-2786557

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כביסל 4 מגירות מצב 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 450 ש"ח 050-4102263

 וילון הצללה זברה חום 
בהיר 250*160 ס"מ 370 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102263

 סט חליפות אירובי ב- 40 
שקלים בלבד! לפרטים נוספים 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102942

 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

 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

 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

 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

 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

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)06-07ח(בבני ברק 054-8431644

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
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)07-10ש(052-4751951

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)03-10א(03-9094566 053-3197448

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,
Outlook ועוד. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)06-09א(058-3239723

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 בת"א דרוש מחסנאי + 
רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, שכר 

- 6,500 ש"ח למתאימים - 
שכר משופר קו"ח למייל

ns@schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)04-09ש(03-6813567 טל: 03-6815066

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)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

 בפתח תקווה / גבעת 
שמואל מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה / צהריים, שכר 
_____________________________________________)6-9ש(גבוה למתאימה 054-7978069

 למעון חדש באזור קוקה 
קולה מטפלת מנוסה, תנאים 

מצויינים 055-6778601    
052-7118997)06-09(_____________________________________________

 עובדת למשרד / חנות 
באלעד, 3 פעמים, -15:30

21:00, תנאים טובים קו"ח 
_____________________________________________)06-09ל(לפקס - 03-616-0006

 לאיטליז בב"ב דרוש 
קצב למשרה מלאה 

+ קופאית, א.לשעות 
גמישות, תנאים טובים 

למתאים 052-6391018 
_____________________________________________)6-9ש(052-3391017

 למזנון חלבי בב"ב דרוש 
עובד רציני לתקופה ארוכה 

_____________________________________________)06-09ל(לשעות הערב 054-8479820

 דרוש עובד חרוץ ומנוסה 
לנקיון חדרי מדרגות

_____________________________________________)6-9ש(054-2421996 052-4003742

 לחנות רהיטים בב"ב 
דרוש/ה מנהל/ת מכירות 

+ שרות ברמה גבוהה 
קו"ח לפקס

_____________________________________________)6-9ש(077-555-8680

באזור גוש דן דרוש נהג/ת

052-5828130

למשרה מלאה / חלקית
תנאים טובים למתאימים

אוטובוס / א.צ.ז

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

xsos  דרושים מוכרים, 
סדרנים, למשמרות, שכר גבוה 

למתאימים, בונוסים ועמלות 
גבוהות, לפרטים:

_____________________________________________)07-10ש(053-3935840 או בחנות

קו עיתונות דתית / 8262226 / 

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495

• נהג/ת חלוקה

• מחסנאי/ת
רשיון ג' / 4 טון

מעל שנה רשיון 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!
03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

manpower3@ mhmc.co.il 
03-5771144

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת 

למשרה מלאה. ניקול
_____________________________________________)07-10ל(050-7250631

 דרושה עובדת במרכז 
ירושלים לחנות סידקית, גלאים 

_____________________________________________)07-10ל(+40 054-8418969

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/

ות ל- 2-3 שעות ביום, 
אפשרות לעבודה מהבית 

_____________________________________________)05-10א(053-3173244

 לגן דתי בפ"ת דרושה 
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

 דרוש נהג חלוקה 
עם רשיון ב' משנת 

2007 מאזור מודיעין לוד 
_____________________________________________)6-9ש(והסביבה 052-8708776

 לארגון מצליח בבני 
ברק דרושים מתרימים 

לשעות הבוקר, הכשרה 
במקום, אפשרות 

למשכורות גבוהות 
_____________________________________________)08-09(לפרטים 052-7111138

 נשים וסמינריסטיות 
לעבודה בצהרונים בגני ילדים 
בב"ב, שכר משתלם, תנאים 

 etgarim18@gmail.com :טובים. מייל
_____________________________________________)08-11(פקס: 077-456-4101

 דרושים נהגים חרוצים 
ושרותיים לטווח ארוך עם רשיון 

C1, תנאים טובים
_____________________________________________)08-11ל(050-6563426

 מנהלת חשבונות 
מוכשרת ומיומנת מאד 

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

 התפנה מנהל אחזקת 
רשת מוסדות בנסיון מקיף כ- 

 דרוש נהג פנסיונר +רשיון _____________________________________________)05-06ח(12 שנים 054-8437543
למשאית לכמה שעות בודדות 

על אוטובוס זעיר באזור בני 
_____________________________________________)08-11(ברק 050-9894422

קו עיתונות דתית / 8263339 /

למסעדה באונ' בר אילן דרוש/ה:

לפרטים, שי: 053-8273577

עובד/ת פס 
בין השעות 09:00-16:00 או 10:00-17:00

manpower3@mhmc.co.il
 03-5771144

בית עמנואל )חל״צ(
למעון לגיל הרך ברמת-גן דרושות

המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לנשים וגברים כאחד
יאיר דמארי, מנכ״ל

בעלות:
תעודת הסמכה בהוראה/תעודת גננת/מטפלת

נסיון מוכח בעבודה עם ילדים בגיל הרך
זיקה ואהבה לעבודה עם ילדים

תנאי שכר טובים למתאימות
להגשת מועמדות יש לפנות לשירן ממשאבי אנוש

בטלפון 054-5522027
shiran-s@ramat-gan.muni.il מייל

גננות/מטפלות

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

_____________________________________________)09-10(לפרטים: 052-7641817

 דרושה אישה ללינה אצל 
אישה מבוגרת עצמאית, ימים 

_____________________________________________)09-10(א-ה 050-5491222

 הנדסאית אדריכלות 
למשרד אדריכלות ועיצוב פנים 

בב"ב גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 עובד/ת אמין/ה מהבית 
לתפקיד הנה"ח, מזכירות 

וניתוב קריאת שירות גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מזכירה גרפיקאית לת"ת 
בירושלים גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנה"ח לסביבה חרדית 
בת"א, 12,000 ש"ח גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהלת משרד לארגון 
בבני ברק, ניהול יומנים, מענה 

טלפוני וכו'. גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהל/ת אירועי הפרשת 
חלה באזור המרכז, בסיס 

+ בונוסים עד 20,000 ש"ח 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח + רכב 
צמוד, שכר 15,000 - 20,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 גננת מקצועית וחמה לגן 
חובה בכ"ס, למיידי! לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ל(052-3020663

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר / 
_____________________________________________)09-12א(ערב 052-6607070

 למעונות וגנים בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה חלקית/
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
_____________________________________________)09-12א(054-7708715

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 עובד למחסן בגדים 
לגהוץ ועבודות מחסן, 

בין השעות 9:00-13:00, 
תנאים טובים!
_____________________________________________)09-10ל(054-5652753

 באזור ק.הרצוג ב"ב 
דרושה סייעת לגן, 

גילאי שנתיים וחצי - 3, 
אחראית, מסורה, אוהבת, 
7:30-16:00, שכר נאה! 

_____________________________________________)9-12ש(050-4146721 בערב

 א/נשים לעבודה בשעות 
גמישות, אפשרות כהכנסה 

נוספת, לתאום פגישה
_____________________________________________)09-12ל(053-3163814

 למעון בגבעתיים, מיידי, 
גננת או סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה כולל תשלום חגים 

_____________________________________________)09-12(וארוחות 052-3838484

 לפנימייה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושה טבחית 

מקצועית ומסורה להכנת 
ארוחת ערב בשעות אחה"צ, 

_____________________________________________)09-10ל(לפרטים: 054-8401241

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

בין השעות 10:00 ועד 
לשעה 15:30 לפרטים 
_____________________________________________)09-09(נוספים 052-7652801

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירה + נסיון. תנאים 
_____________________________________________)9-9ש(טובים! 072-2230781

 לחברת בניה בירושלים 
מזכיר/ה להקלדות ועבודה מול 

עובדי החברה, שעות נוחות, 
7,500 ש"ח נטו. קריירה

072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 למשרד שקט במרכז בני 
ברק מזכיר/ה, לא נדרש ניסיון, 
שעות נוחות, 43 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)09-09(קריירה 072-22-222-62

 לחברה חרדית פקיד/ה 
לעבודה מהבית לתיאום 

פגישות מול לקוחות, 4-5 
שעות ביום - גמיש, שכר 

8,500 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 לחברה בתחום מוצרי 
צריכה דרוש/ה סוכן/ת שטח 
בירושלים, שכר 10,500 ש"ח 

+ רכב צמוד. קריירה
072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 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

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א, 40 ש"ח 

לשעה, תנאים מצויינים 
_____________________________________________)08-09א(052-7690437

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושה מעצבת עם נסיון 

בבנית אתרים לפרטים 
_____________________________________________)8-9ש(054-2662287

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________



 חדש מתנובה אלטרנטיב! 
מעדני סויה פרווה עם תוספות מפנקות

פרווה
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