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יצחק פינדרוס מושבע כח"כ

052-6451305

מעוניין למכור נכס?
מחפש נכס לקנייה?

דבר ראשון 
להתייעץ עם המומחים!

תיווך נדל"ן

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

נפגעת בתאונת 
דרכים?

כל אחד 
זכאי לפיצוי!

052-6547797

מתיחות 
בקואליציה

נתניהו: "החלת הריבונות תקדם את השלום ולא תפגע בו"

מאתגרים מימין. הפגנת מועצת יש"ע בירושלים | צילום: מועצת יש"ע

אבי גרינצייג

קופון 
משולש

)עמ' 14-15(

גפני: "נכניס את 
תקציב הסמינרים 

לבסיס התקציב"

 ראשי איגוד הסמינרים בלשכת ח"כ גפני 

ח"כ חדש: סגן השר יואב בן צור התפטר מהכנסת, יוסי טייב יכנס | עמ' 8

"לקחו עיר שלמה והכפישו אותה"
פרוש: "עד לרגע זה לא קיבלנו תשובות ממשרד הבריאות. החלטה תמוהה ומפלה שרק גורמת לנזקים"

באומץ לב
 אברהם הבארי, תושב אשדוד בן 106 עבר 

בהצלחה צינתור ע"י מנהל מערך הלב 
באסותא אשדוד פרופ' אלי לב: "המטופל 
אמנם בן 106, אך נראה צעיר לגילו. נאחל 
לו ולנו שכולנו נזכה להגיע לגילאים האלה 

בבריאות טובה" | עמ' 6

שיא: ניתוח לב בגיל 106

ראשי איגוד הסמינרים נועדו השבוע עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני 
בלשכתו בכנסת, לדיון בצרכי הסמינרים ובדרכים להמשך שיתוף פעולה | עמ' 8

"צריך ללמוד לחיות 
עם הקורונה"

דרעי בקבינט הקורונה: 

נתניהו נחלש 
בדעת הקהל
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 חדש! יופלה דיאט בטעמי קינוחים
בננה קרמל ומאפינס אוכמניות
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

אלעד תחת סגר
פרוש: "עד לרגע זה לא קיבלנו תשובות ממשרד הבריאות. החלטה תמוהה ומפלה שרק גורמת לנזקים"

מאת: משה טולידנו 

עיריית  עתירת  את  דחו  בג"ץ  שופטי  כצפוי, 
מוצדק  הלא  הסגר  נגד  בראשה,  והעומד  אלעד 

שהוטל על העיר ו-50 אלף תושביה.
יהודה  ליפל,  משה  הדין  עורכי  באמצעות 
עתירה  העירייה  הגישה  זקס,  וצבי  רוזנגרטן 
החלטת  נגד  לבג"ץ,  ביניים  לצו  ובקשה  דחופה 
על תושבי  משרד הבריאות על הטלת המגבלות 
הסביר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש  העיר. 
ממשרד  תשובות  קיבלנו  לא  זה  לרגע  "עד  כי 
להחלטה  שהובילו  הקריטריונים  מהם  הבריאות 

התמוהה והמפלה שרק גורמת לנזקים".
מאוד  קשות  טענות  העלו  אלעד  בעיריית 
ידי  על  שהתקבלה  השערורייתית  ההחלטה  נגד 
על  תנועה  מגבלות  הוטלו  ולפיה  הממשלה, 
ונגד  הגיוני,  הסבר  כל  מבלי  זאת  אלעד,  העיר 
עמדת כל גורמי המקצוע שפועלים בעיר יחד עם 
העירייה במשך מספר חודשים, במאבק משותף 
נגד הקורונה. בין הגורמים מדובר בפיקוד העורף 
ואנשי המשטרה, שלמרות המלצתם שלא להטיל 
את המגבלות, גופי הממשלה התעלמו מעמדתם 

והכריזו על ההגבלות.
התחושה באלעד היא כי מדובר בצעד שנועד 
לרצות את התקשורת, כדי להראות כי הממשלה 
אלא  הקורונה,  התפשטות  נגד  צעדים  מבצעת 
על  המחיר  את  שמשלמת  כעיר  נבחרה  שאלעד 

אוזלת היד הממשלתית בטיפול בקורונה. 
שרשרת הכשלים בהחלטה החפוזה על הטלת 
אורך הדרך, כאשר  לכל  היטב  ניכרה  המגבלות, 
להגדיר  שלב  בשום  ידעו  לא  הבריאות  במשרד 
את  לאכוף  יש  וכיצד  המגבלות  מהן  במדויק 
גדול  וכך בשעות הראשונות שרר בלבול  הסגר, 
ובאלו  לימודים  לקיום  באשר  בהנחיותיהם 
ההחלטות  משרשרת  כחלק  כן,  כמו  גילאים. 
התחבורה  כי  מה  משום  הוחלט  ההזויות, 
מהכניסה  רק  תתבצע  וממנה  לעיר  הציבורית 
שביקשו  תושבים  שמאות  מצב  נוצר  וכך  לעיר, 
עד  לצעוד  נדרשו  העבודה,  למקומות  לצאת 
הכניסה לעיר, שם המתינו בצפיפות מסוכנת בשל 

הנחיה לא ברורה של משרדי הממשלה.
הטלת הכתם האדום על תושבי העיר, לא רק 
באופן  פוגעת  גם  שהיא  אלא  מוצדקת,  שאינה 
ישיר בפרנסתם של לא מעט תושבים. עם הכרזת 
העובדות  כל  כי  שוהם  מועצת  הודיעה  הסגר, 
מורשות  לא  בשוהם,  שעובדות  אלעד  תושבות 
להגיע לעבודה. הודעה דומה קיבלו מורות בעיר 
בסניף  לפגישה  שהגיע  אחר  תושב  העין.  ראש 
כי הוא  כניסה בתואנה  סורב  בנק במרכז הארץ, 

מאלעד.
מוצדקות,  הבלתי  המגבלות  בעקבות  כאמור, 
הגישה העירייה את העתירה לבג"ץ, תוך שהיא 
ההחלטה,  חוקיות  על  השגות  שורת  מעלה 
הגורמים  עם  להתייעץ  בלא  שהתקבלה 
שהובילו  ברורים  פרמטרים  בלי  המוסמכים, 
להחלטה, ובצורה הפוגעת אנושות בתושבי העיר 

ובעלי העסקים בה.
לעתירתה  המדינה  תשובת  שהתקבלה  לאחר 
של עיריית אלעד, אליה הצטרף גם מרכז השלטון 
המקומי, החליטו השופטים לדחות את העתירה 
להתייצב  העירייה  נציגי  שנתנו  מבלי  הסף,  על 

בפני בית המשפט לנהל דיון ראוי לשמו. 
השופטים קיבלו את עמדת המדינה לפיה אין 
כל בסיס לטענתה של עיריית אלעד כי ההחלטה 
עמה,  להיוועץ  מבלי  נעשתה  הסגר  הטלת  על 
שהתקיימו  שיחות  של  שורה  הציגה  והמדינה 
בין בכירים במשרד הבריאות ובין עיריית אלעד. 
על בסיס טענה זו החליטו השופטים לדחות את 

העתירה על הסף. 
שהשיחות  אומרים  אלעד  שבעיריית  אלא 
הללו התקיימו בין נציגי משרד הבריאות וקבינט 
שהתקבלה  אחרי  רק  העירייה,  ובין  הקורונה 
ההחלטה להטיל סגר על אלעד. כמו כן נשמעה 
לא  המשפט  שבית  כך  על  תרעומת  בעירייה 
שהועלו  האחרות  לטענות  כמעט  התייחס 
הקריטריונים  בסוגיית  בכלל  עסק  ולא  בעתירה, 
הסגר  להטיל  הוחלט  ומדוע  הסגר,  להטלת 
העונות  אחרות  ערים  על  ולא  אלעד  על  דווקא 
וכמה  בכמה  כ'אדומות'  ומוגדרות  לקריטריונים 
פרמטרים, לעומת אלעד שאינה 'אדומה', ואפילו 

לא 'כתומה'. 
התפתחות  התרחשה  החלטה,  לפני  עוד 
בהולה  בבקשה  כאשר  משמעותית  משפטית 
להליך,  להצטרף  המקומי  השלטון  מרכז  מטעם 
וכנסת  משפט  מינהל  ראש  ידי  על  הוגשה 
סלומון,  מירה  עו"ד  המקומי,  השלטון  במרכז 
להליך  להצטרף  מקומי,  לשלטון  המרכז  מבקש 
בבהילות, "לאור מצבה הקשה של העיר אלעד, 

על תושביה".
"המדינה פעלה – זו לא הפעם הראשונה, מאז 
ובחוסר  בשרירותיות   – הקורונה  משבר  פרוץ 
משבר  בתקופת  דווקא  הכבוד,  בכל  סבירות. 
וצרה, שומה על השלטון לפעול בהתאם לאמות 
תוך  שכל,  בשום  לעצמו,  מתווה  שהוא  המידה 
בערבוביה,  המשמשים  השיקולים  בין  איזון 
ובשיתוף המנהיגות המקומית, ממנה הוא מצפה 
בהתפשטות  במאבק  עמו  שכם  אל  כתף  לפעול 

נגיף הקורונה", נכתב בנימוקי הבקשה.
למרכז  להתיר  מתבקש  הנכבד  המשפט  "בית 
ולהביע  להליך,  להצטרף  המקומי  השלטון 
השלטון  שבין  היחסים  בשאלת  עמדתו  את  בו 
המרכזי לבין השלטון המקומי במסגרת המאבק 
להצעת  לב  ובשים  הנגיף  בהתפשטות  המשותף 

חוק הקורונה", נכתב בבקשה.

"פספסנו את אלעד"

חוק  החוקה  בוועדת  התנהלה  נוספת  זירה 
יעקב  הרב  הכנסת  חבר  של  בראשותו  ומשפט, 

אשר, שניהלה דיון במשך שעות ארוכות בנושא 
התקנות לשעת חירום.

במהלך הדיון חשפה ד"ר צוראל פרבר ממשרד 
הבריאות כי הייתה טעות בנתונים ביחס לטבריה, 
שכונות  מספר  על  בתחילה  שהוטל  הסגר  וכי 

בעיר לא היה מוצדק בעליל.  
הודה  במל"ל  לוט"ר  אגף  ראש  סלוביק  יגאל 
שסיפק  בנתונים  טעות  שחלה  ייתכן  כי  הוא  גם 
אלעד.  על  ההסגר  להטלת  ושהובילו  המל"ל, 
כמו כן מתח סלוביק ביקורת מרומזת על משרד 
הבריאות וקבינט הקורונה, שלא ניהלו מערך של 
שיתוף פעולה הדוק עם עיריית אלעד, כפי שעשו 
בתל אביב ובמקומות אחרים, להורדת התחלואה.  
עם  משותף  בחמ"ל  פועלת  ת"א  "עיריית 
הבריאות  משרד  הפנים,  משרד  העורף,  פיקוד 
ואילולא  מלא  פעולה  בשיתוף  ישראל  ומשטרת 
אמר  נמוכה",  יותר  הרבה  הייתה  ההצלחה  כך 
יש   - אלעד  העיר  עם  קרה  לא  זה  "אם  סלוביק. 

לבדוק למה!". 
שיח  יש  שמש  בית  העיר  ראש  "עם  לדבריו: 
וראש  נתונים  עם  באנו  בהם  במקומות  פתוח 
העיר טען לטעות, ישבנו עם ראש העיר והרופאה 
ערים  אותן  את  העלינו  ולא  ותיקנו  המחוזית 
לאזור במיקוד. אם פספסנו באירוע הזה את ראש 
העיר אלעד, אז יכול להיות וצריך לתקן את זה".

כי  בדיון  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
"חוק הוא חוק. אנחנו עובדים עם פיקוד העורף 
ומשטרת ישראל ואמרו שאנחנו פועלים נכון רק 
ללא כלים. יש לנו משפחות מרובות ילדים ובתים 
קטנים של 70 עד 120 מ' ל-10 ו-12 נפשות. אין 
נדבק  שאחד  וברגע  בבית  נפש  לכל  חדרים  לנו 

תוך יומיים הוא מדביק את כולם. 
העיר  של  הראש'  על  'הלכו  הקודמת  "בפעם 
שלנו", הוסיף הרב פרוש. "הפעם שאלתי את שר 

הבריאות אם אנחנו ק.ג.ב. 
אמר  הבריאות  ושר  מאז  ימים  חמישה  "עברו 
שסוגרים את העיר. היקל"ר אומר שצריך להוציא 
נפתחו.  לא  שישי  יום  ועד  למלוניות  כולם  את 
בסגר,  תועלת  כל  שאין  הבריאות  לשר  אמרתי 
נכנס  חולה  שילד  וברגע  ילדים   35,000 לי  יש 
והכפישו  שלמה  עיר  לקחו   .300 נדבקים  לבניין 
והצבא לא חלק מהחוק? למה  אותה. המשטרה 
עיר  לקחתם  אותם?  לשאול  בלי  סגר  מטילים 
מכה.  עליה  והנחתתם   2 סוציו-אקונומי  במעמד 
יש לי הרבה ילדי חינוך מיוחד שמונעים מ-210 
מהם לצאת ללימודים. מה יהיה עליהם? מה על 
אם  המדינה.  של  לבושה  אוי  ואחיהם?  הוריהם 
ניחא  אתם לא רוצים לספור את ראשי הרשויות 
אבל שמתם שוטרים וחיילים אצלנו בעיר, תספרו 

אותם לפחות".
שטרן,  אברהם  הרב  אלעד  העיר  ראש  סגן 
הנתונים  את  הציג  בדיון,  הוא  אף  שהשתתף 
כי  השאר  בין  ואמר  המשרד,  של  השגויים 
 865 הגיעו  שלפתע  הציבור  מעיני  "הוסתר 
בגלל  קרה  זה  השני.  הגל  באמצע  מחלימים 
שיש 15% שגיאות בקובץ מבחינת אלעד. אלעד 
עומדת במקום ירוק. הרשות עצמה ערכה חקירות 
אפידמיולוגיות על כל חולה. כל חולה בודד ויש 
דבר  הראה  הבריאות  ומשרד  מלאה  שליטה  לנו 
אחד - שהוא מאבד שליטה במצב. חייבים להפיק 

לקחים מהגל הראשון ביחס לבידוד המלוניות".



הרגע האחרון
להרשמה!!!

בעל עסק, הבטח מקומך במהדורה 30!

03.6748888
חייג עכשיו, ההזדמנות הבאה

שלך תגיע רק בעוד שנה...

”מפתח העיר” מחולק ב:  בני ברק | אלעד | פתח תקוה | מ. עילית | ת“א | ישמח משה | ראשל”צ | בת ים | חולון | אור יהודה

עדכונים:

עשרות אלפי בתי אב מחפשים את השירות שלך קודם כל במפתח העיר. 
שריין את מקומך במדריך המבוקש ביותר בציבור החרדי

ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

 המפתח שלך להצלחה כבר 30 שנה!

הקורונההנכון בעידןהפרסום

  הוכח ע“י בעלי העסקים 

דפי עסקים דפי מידע דפי תושבים

www.maft.co.il        maft@maft.co.il    03-6782060 



באלעד באלעד6 י' תמוז תש"פ 62/7/20

מאת: משה טולידנו

'אסותא  החולים  בית   :106 בגיל  לב  ניתוח 
ביותר  הצעיר  החולים  בית  אמנם  הוא  אשדוד' 
בארץ, אך בשבוע שעבר הוא הצליח לשבור שיא 
לאחר שביצע ניתוח לב במטופל המבוגר ביותר 
בארץ שעבר טיפול דומה בגיל זה. מדובר בניתוח 
106, והוא הסתיים ב"ה  לב שבוצע במטופל בן 

בהצלחה. 
באשדוד  אסותא  החולים  לבית  הגיע  השבוע 
 ,106 בן  אשדוד  העיר  תושב  הבארי,  אברהם 
הצוות  לבבי.  אירוע  על  המעידים  תסמינים  עם 
חריף  לב  בהתקף  שמדובר  אבחן  הרפואי 
התייעצות  לאחר  לחייו.  סכנה ממשית  ושקיימת 
עם צוות הרופאים בראשותו של מנהל מערך הלב 
ב׳אסותא׳ פרופסור אלי לב, הובהל הבארי לחדר 
הניתוח ועבר צנתור לאחר שזוהתה אצלו חסימה 
בעורק ראשי ללב. הניתוח למרבה השמחה עבר 

בהצלחה.
בטיפול  קרדיולוגית  רופאה  שקד,  עינת  ד"ר 
אמרה:  בהבארי  שטיפלה  באסותא,  לב  נמרץ 

הגיע  וצלול,  מקסים  אדם  ה-106,  בן  "אברהם 
אלינו לבית החולים עם כאבים בחזה. כל הסימנים 
הצביעו על התקף לב חריף. מנהל המערך, פרופ' 

אלי לב, ביצע בו צינתור לאחר שהתברר כי יש לו 
חסימה בעורק ראשי ללב. אברהם הוא המצונתר 
המבוגר ביותר שהיה לנו בבית החולים", הוסיפה 
המבוגר  המטופל  אולי  "הוא  ואמרה:  שקד  ד"ר 
מאוד  טוב  לב. מצבו  ניתוח  בארץ שעבר  ביותר 
זכה במשפחה  הוא  לאיטו.  הוא מתאושש  וכעת 

מקסימה ותומכת".
כי  אומר  לב,  אלי  פרופ'  הלב,  מערך  מנהל 
לגילו.  צעיר  נראה  אך   ,106 בן  אמנם  "המטופל 
התלבטנו  רקע.  מחלות  בלי  וכמעט  צלול  הוא 
האם  או  לצנתר  כדאי  כזה  בגיל  האם  אמנם 
בריא  היותו  בשל  אך  שמרני,  בטיפול  להסתפק 
ומה גם שההתקף היה חריף, הוחלט לצנתר אותו 
ובכך למנוע את ההידרדרות במצבו. לשמחתנו, 
בעורק  חסימה  פתיחת  בהצלחה  בו  בוצעה 
יפה  ב"ה  החלים  הוא  מהניתוח  כאשר  ראשי, 
וכבר שוחרר לביתו, ארבעה ימים לאחר שנותח. 
נאחל לו ולנו שכולנו נזכה להגיע לגילאים האלה 

בבריאות טובה".

באומץ לב
בית החולים הצעיר ביותר בארץ שבר שיא: ביצע ניתוח לב במטופל המבוגר ביותר בארץ - אברהם 
הבארי, תושב אשדוד בן 106 שעבר בהצלחה צינתור ע"י מנהל מערך הלב באסותא אשדוד פרופ' 
אלי לב: "המטופל אמנם בן 106, אך נראה צעיר לגילו. הוא צלול וכמעט בלי מחלות רקע. נאחל לו 

ולנו שכולנו נזכה להגיע לגילאים האלה בבריאות טובה"

שיא בביה"ח אסותא אשדוד: ניתוח לב בגיל 106

אברהם הבארי עם פרופ' לב 

שבירת שיא. חזית ביה"ח אסותא באשדוד | צילומים: דוברות אסותא 

איך יודעים אם השטר אמיתי או מזויף?
פשוט לבדוק שזה בטוח

אורך שונה
לכל שטר

הדיו
הבולטת

חוט 
חלון

הספר 
המוזהב

הדיוקן 
השקוף

הפס 
הזוהר 

סימנים
אולטרה-סגולים

הערך 
המנוקב

newbanknotes.org.il   |   1-800-300-018   :למידע נוסף



לומדים 
בהנאה

בונים 
עתיד.

 למרגלות הכרמל 
בכפר סיטרין,

 שוכנת קריית חינוך תורנית 'אור אבנר' 
שמספסליה ומדשאותיה בגרו תלמידים 

יראי שמים שעושים חיל בחייהם.

ב"ה

 מוזמנים 
להתרשם 
ולהרשם!

ת אור אבנר כפר סיטרין
דו

ס
מו

  
  

  מתיבתא . ישיבה קטנה

ישיבה גדולה

המתיבתא

הישיבה 
הקטנה

הישיבה 
הגדולה

 כיתות 
ז' - ח'

 כיתות 
ט' - יב'

 כיתות 
יג' - יד'

התלמידים  את  המכינה  וביתית,  חמה  לימודים  מסגרת 
הקשבה  מתוך  בישיבה-הקטנה,  הלימודים  לקראת 

לכישוריו ושאיפותיו של כל תלמיד.

מסגרת ישיבתית המשלבת באופן ייחודי לימודי קודש  
ברמה גבוהה, יחד עם לימודים לבגרות מלאה, עם 

התמחות במגמה טכנולוגית.

מסגרת ישיבתית המשלבת השלמת בגרויות במקצועות 
השונים, יחד עם הכנה לבחינות הסמכה בינלאומיות 

בתחומי ההייטק וקבלת דיפלומת הנדסאי תקשוב.

לימודי קודש 
עיוניים 

לימודים לתעודת 
בגרות 

 מגמת תקשוב
)מחשבים(

 פנימיות ביתיות ומאובזרות  מדשאות  בנייני לימוד מרווחים 
 אולם ומגרשי ספורט  אולם אוכל ותפריט מגוון

חוגי העשרה < בניית אתרים < נגרות < חדר כושר עם מאמן מטעם וינגייט < אימוני כדורגל וכדורסל < ציור ואומנות 

< פיתוח קול - אולפן הקלטות מקצועי < חוג התקנת מצלמות < הכשרה להשגחת כשרות < סופרות סת"ם 

  04-990-2-990sitrin.co.il

הסעות מרוב 
חלקי הארץ



י' תמוז תש"פ 122/7/20 באלעד8

"נכניס את התקציב של 
הסמינרים לבסיס התקציב"

בן צור התפטר, טייב ייכנס
מאת: חיים רייך

בש"ס ממשיכים לממש את החוק הנורווגי, לאחר ששר הפנים 
בוסו,  אוריאל  ח"כ  לטובת  בכנסת  מחברותו  התפטר  דרעי  אריה 

לטובת  צור  בן  יואב  הפנים  שר  סגן  התפטר  השבוע  שני  ביום 
יוסי טייב, המשמש כיום כסגן ראש המועצה  כניסתו לכנסת של 

בקרית יערים מטעם מפלגת ש"ס.
טייב נחשב לנציג עולי צרפת ברשימה. הוא עלה לישראל בגיל 
הוראה  'דרכי  בכולל  נישואיו למד  ולאחר  מיר  בישיבת  17, למד 

לרבנים', שם הוסמך לרבנות. בהמשך יצא לשליחות בעיר טולוז 
בצרפת שם שימש כרב ועמד בראש פרויקטים חינוכיים. עם חזרתו 
כסגן  לכהן  החל  ולאחרונה  הציבורית  בעבודתו  לישראל המשיך 
ראש המועצה מטעם ש"ס בקרית יערים. כניסתו לכנסת מכניסה 

כוח חדש וצעיר לשורות תנועת ש"ס.

מאת: חיים רייך

הכספים  ועדת  יו"ר  עם  השבוע  נועדו  הסמינרים  איגוד  ראשי 
ח"כ משה גפני בלשכתו בכנסת. במהלך הפגישה דנו המשתתפים 
בין  הפורה  פעולה  שיתוף  להמשך  ובדרכים  הסמינרים  בצרכי 
איגוד הסמינרים ליו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב גפני וצוות לשכתו.

בישיבה השתתפה נציגות מהנהלת איגוד הסמינרים: הרב זאב 
יחיאל  הרב  ברק,  בני  וולף  הרב  סמינר  ומנהל  האיגוד  יו"ר  וולף 

מנדלזון מנהל סמינר דרכי רחל ירושלים, הרב שלמה וולף מהנהלת 
סמינר הרב וולף בני ברק, הרב ישראל ליברמן מנהל סמינר מרכז 

בית יעקב ירושלים, ומנכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ.
היות  בסמינרים  הכלכלי  הקושי  את  העלו  הסמינרים  מנהלי 
מהתקציב,  כ-30%  רק  לסמינרים  הועבר  שלא  חודשים  וכ-15 
עמידה  יכולת  ואי  מוסדות  לקריסה של  מביא  הדבר  הזה  ובמצב 

בתשלומים.
המדינה  תקציב  על  עובדים  אלו  בימים  כי  אמר  גפני  הרב 
והבטיח שבהעברת תקציב המדינה יוסדר תקציב הסמינרים לבסיס 

התקציב.
והרווחה  עוד העלו המנהלים בקשה דחופה שמשרד העבודה 
הטלפון  קווי  באמצעות  מרחוק  בלמידה  זו  בתקופה  מכיר  לא 
וחדרי הועידה, רק בלמידה מקוונת דבר שנאסר ע"י גדולי ישראל 
העבודה  משרד  למנכ"ל  בנושא  שיפנה  אמר  גפני  הרב  שליט"א. 

והרווחה.
ראשי איגוד הסמינרים הודו ליו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה 
גפני אשר פועל בכל עת וללא לאות לרווחת הסמינרים ומוסדות 

החינוך. 

ההתחייבות שנתן יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לראשי איגוד הסמינרים:

ח"כ חדש

 ראשי איגוד הסמינרים בלשכת ח"כ גפני 

ראשי איגוד הסמינרים נועדו השבוע עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בלשכתו בכנסת. 
במהלך הפגישה דנו המשתתפים בצרכי הסמינרים ובדרכים להמשך שיתוף פעולה הפורה בין 

איגוד הסמינרים ליו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב גפני וצוות לשכתו

 בן צור מגיש את התפטרותו ליו"ר הכנסת

דרוש/ה 
סוכן/ת מכירות

דרישות

קו"ח ניתן לשלוח ל-
פקס:

shlomi@kav-itonut.co.ilמייל:
03-5796645

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

 כושר ביטוי מצוין
 עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

 משרה מלאה
 תנאים טובים 

אם יש לך מוסר עבודה גבוה -
מקומך איתנו!



03-509-7000

בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטר

נמנעים
מהתקהלויות

הדבקת
זלזלת?

אנחנו כל-כך מקפידים על 'בין אדם לחבירו',
שומרים על כבוד הזולת ונזהרים על רכושו.

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי:

איך נבטיח שלא נסכן את חיי הזולת?

זכרו: מפרי הנחיות
מזיקים לאחרים ומסכנים אותם!

ומה עם בריאותו?





מרחק רק מסכות
בריאות

היגיינה

בס"ד

שומרים על הכללים
ובס"ד את הקורונה עוצרים!

אלעד
בסדר!

 

רק בריאות
 

 

אלעד
עיר

הישיבות





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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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השבועית.  לישיבתה  בכנסת  ש"ס  סיעת  התכנסה  שני  יום  בצהרי 
יו"ר  הודיע   - הגזהיי  המכשול  הסרת  ועם  קצרה  חולין  שיחת  לאחר 
הסיעה ושר הפנים, הנגב, הגליל והפריפריה אריה דרעי על התקדמות 
בסוגיית מימוש החוק הנורבגי, אחרי שהוא עצמו כבר התפטר במסגרת 

זו לטובת ח"כ אוריאל בוסו.
מתנדב  הוא  כי  והודיע  צור  בן  יואב  השר  סגן  קם  לאלתר,  כמעט 
להיות השני שמפנה את אצבעו במליאה לטובת עיסוק מעמיק במטלות 
היו"ר  הספיק  בטרם  עוד  מנוחתו.  את  הטורדות  הרבות  הממשלתיות 
אכן  כי  נהרי,  ומשולם  כהן  איציק  הנוספים,  הסגנים  עם  לוודא  דרעי 
היה  שקשה  רווחה  אנחת  השניים  שחררו  עליהם",  "מקובל  הצעד 
לפספס. נהרי לא החמיץ הזדמנות להעלות חיוך עטוף מסכות על פני 

המשתתפים, ומיהר לפזם את הפסוק "בקטון החל ובגדול כילה".
כצפוי, בניגוד לחברים מיהדות התורה, לדרעי לא אצה הדרך, הוא 
יציבו  או  האחרון  ברגע  יתחרטו  אחרת  או  כזו  שבסיעה  חושש  אינו 
הוא  מנוסה,  כפוליטיקאי  לפיכך,  הנורבגי.  למימוש  נגדיות  דרישות 
גזרים תקשורתיים  וגורף שלושה  מפצל את ההליך לשלושה שלבים, 

נאים. 
בסוף השבוע יקשרו כולם כתרים לראשו של הח"כ הטרי יוסי טייב, 
או  בעוד שבוע  הסתם  ומן  יערים,  קרית  המקומית  המועצה  ראש  סגן 
זכריהו,  יעקב  לטובת  שמתפטר  השלישי  הח"כ  על  נשמע  שבועיים, 
הנציג הבני ברקי של הדור הצעיר בש"ס. עם זאת, יש הטוענים כי עקב 
החלטת 'מועצת החכמים' הקובעת כי על כהן ונהרי לפרוש בתום השנה 
הקרובה – יותיר להם דרעי את האפשרות להחזיק בשני התפקידים בו 

זמנית, כדי לאפשר פרישה בכבוד ובתואר מלא מלא.

ניסוי בבני אדם

זה היה רגע של נחת בשבוע לא פשוט בכלל עבור הנציגות החרדית, 
של  תמוהות  והחלטות  עכורים  הסתה  גלי  עם  בשנית  שהתמודדה 
אפידמיולוגים מנותקים. תושבי אלעד הסובלים הוריקו מקנאה למראה 
רחובות בת ים התוססים, בעוד ראש העיר של האחרונה מתגאה בפומבי 

כי הציל את עירו מסגר בעזרת הקשרים הנכונים.
באלעד  והתחלואה  הדברים  מצב  אכן  אם  משהו,  לחדד  צריך 
מאוד  "ונשמרתם  על  האמון  חרדי  כציבור  אנו  סגר,  דורשים  היו 
אסור  אבל  בהחלטה.  ותומכים  מרצון  מתייצבים  היינו  לנפשותיכם" 
ים עם קצב תחלואה  ואיפה", כשבת  להסכין למצב טבעי של "איפה 
ואילו  דרסטיים,  מהליכים  נמנעת  החרדית  מאחותה  שלושה  פי  גדול 

תושבי אלעד האומללים נידונים לסיוט ביציאה מהעיר.
וזה לא הכל. בהתנהלות סופר שלומיאלית של המשטרה, שנופלת 
אך במעט ממעצרו המטופש של הפרובוקטור בדימוס מול בלפור, לא 
הוטל סגר אפקטיבי על העיר, וחלף זאת הוצבה חסימה פשוטה בכניסה 
אליה, במה שיצר פקק עצום ומדגרת חיידקים אנושית צפופה, כביכול 
החליט מי שהחליט לערוך ניסוי חי של ספקולציית "חיסון העדר" על 

חשבון תושבי אלעד.
יצחק  החדש-ישן  והח"כ  התורה'  'דגל  מזכ"ל  זאת  להגדיר  היטיב 
פינדרוס, בנאומו במליאה בסוף השבוע: "זה מרגיש שאני חי בחלם", 
פתח, "לא למדנו כלום מהגל הראשון? לא למדנו שהרשויות החרדיות 
יודעות להתמודד טוב יותר מפקידים שאין להם מושג? ומילא אם היה 
סגר... במקום זאת עשו כינוס ענק ופקקו את הכניסה לעיר ככה שאם 

מישהו לא נדבק – הוא יידבק בוודאות".
הנציגות  שגילתה  והבגרות  האחריות  הייתה  אחת,  חיובית  תוצאה 
ושלומי אמונים  דגל התורה  בין  החרדית, שהתגברה על משקעי עבר 
ושילבה ידיים במאבק למען תושבי אלעד. כך למשל סגן שר התחבורה 
בסוגיית  הכללים  שינוי  את  רגב  השרה  עם  יחד  שהוביל  מקלב  אורי 

התח"צ בעיר.
הסטטוס  כגון  מח"כינו,  יצירתיות  של  גל  מחלצת  הקורונה  ככלל, 
של  רשת  למעצמת  השבוע  שהתרחב  אבוטבול  משה  ח"כ  של  הנודע 

ממש. כעת זמין ראש העיר לשעבר ואיש פניות הציבור החדש של ש"ס 
ופעילות  עוקבים  כולל אלפי  גם ברשתות החברתיות השונות,  בהווה 

ענפה.

חוששים מהחורף

אלעד היא רק פסיק במפת הקורונה הישראלית, שהתרחבה השבוע 
בממדים מפחידים, למי שעדיין תהה האם הגל השני בעיצומו, הגיעה 
מחדש  ישראל  את  לסמן  השבוע  בתחילת  האירופי  האיחוד  החלטת 
כמדינה אדומה, החווה התפרצות נוספת של נגיף הקורונה, והבהירה 

היטב את חומרת האירוע.
המספרים מדברים בעד עצמם, בשלב הזה של הגל הראשון בחודש 
והוחל כלל מאה המטרים. הפעם,  סגר כמעט מלא  - כבר הוטל  ניסן 
מחוסר ברירה הנובע בעיקר ממניעים כלכליים, מתמהמהת הממשלה 
מלנקוט צעדי אכיפה קיצוניים. במקום זאת קיבלנו החלטה מעודנת על 
קיום חתונות בהגבלה של עד 250 איש עד י"ז בתמוז, והחל משלושת 
השבועות – לנוהגים להינשא בימים אלו – עד מאה משתתפים במרחב 

סגור, ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 50% משטח האולם.
גם עובדי המגזר הציבורי בהיקף של 30% מכלל העובדים - נשלחו 
וקצב  בכפליים  הוחמרה  מסכות  חבישת  על  האכיפה  מהבית,  לעבוד 
הבדיקות הואץ לממוצע יומי של יותר מ-15 אלף כאלו. למרבה הצער, 
אחרי הפוגה של כמעט חודש, גם מספר החולים קשה והנפטרים חזר 

לטפס, ומניסיון הגל הראשון ניתן להניח כי השיא עוד לפנינו. רח"ל.
כדאי להוסיף כי בדרך הטבע הקורונה תלווה את חיינו עוד חודשים 
של  פיתוחו  תהליך  להשלמת  ביותר  האופטימיות  ההערכות  ארוכים, 
לאיתור  והסיכוי  סוף החורף לפחות,  על  ומהימן מדברות  יעיל  חיסון 
תרופה קיימת שתפעל לדיכוי הקורונה פוחת והולך. רופאים בכל רחבי 
הנשיא  של  המשעשעת  הצעתו  למעט   – הכל  כמעט  ניסו  כבר  תבל 

אבי גרינצייג / על סדר היום

בהתנהלות סופר 
שלומיאלית של המשטרה, 

שנופלת אך במעט ממעצרו 
המטופש של הפרובוקטור 

בדימוס מול בלפור, לא 
הוטל סגר אפקטיבי על 

העיר, וחלף זאת הוצבה 
חסימה פשוטה בכניסה 
אליה, במה שיצר פקק 
עצום ומדגרת חיידקים 
אנושית צפופה, כביכול 

החליט מי שהחליט לערוך 
ניסוי חי של ספקולציית 

"חיסון העדר" על חשבון 
תושבי אלעד

לפני ואחרי, המכרז המתוקן של חברת החשמל

קופון משולש
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טראמפ להזרקת אקונומיקה – והעלו חרס בידם.
של  משמעותי  גל  הוא  הבריאות  במערכת  הגדול  החשש 
הדבקה בשיא החורף, במקביל לתפוצתם הצפויה בלאו הכי של 
מחלות החורף הרגילות, שגם כך עשויות להביא את תפוסת בתי 
החולים לשיאים של סף קריסה. צירוף קטלני כזה עשוי חלילה 
כמעט  להניח  וניתן  בישראל,  רצוי  בלתי  איטלקי  תקדים  לייצר 
בהתקרב  שכזה  לגל  תסמינים  תזהה  המערכת  שאם  בוודאות 

החורף – ניאלץ לחזור לסגר מלא מלא, עד יעבור זעם.

עושים פרסה

עם זאת, כאמור, התחושה ברחוב החרדי היא של אכיפת יתר, 
ושכונות  אלעד  על  הסגר  דרך  עבור  בדו"חות,  מאפליה  החל 
בטבריה וכלה בחסימת הגעתם של בחורי ישיבות מחו"ל )בניגוד 
לסטודנטים המחזיקים ויזת לימודים(. בהקשר ישיר לכך, נרשמה 
שיחה ארוכה ומסקרנת ברביעי האחרון בין שר הבריאות הטרי 

יולי אדלשטיין ובין סגנו לשעבר ח"כ ישראל אייכלר.
כדי להימנע מסיקור לא נחוץ, התרחשה הפגישה באופן בלתי 
כשהשניים  המליאה,  שמאחורי  ב'פרסה'  ללו"ז  ומחוץ  רשמי 
הלא  השיחה  להמשך  שבים  ומיד  להצביע  לעת  מעת  נכנסים 
פורמאלית. בשלב השני והמשמעותי יותר, הגיע השר בשעת ערב 
לביקור בבית מרן האדמו"ר מבעלזא, שקיבלו בחביבות יתירה. 
הרבי ביקש ממלוויו של השר כי אם נוכחותם אינה נחוצה ימתינו 
לו בחוץ, וכך גם עלה בגורלם של שאר המקורבים - שהמתינו 
בקודש  ואדלשטיין  אייכלר  את  והותירו  לחדר,  סמוך  בסבלנות 

פנימה לבדם, במשך למעלה משעה.
הושלמה,  טרם  לו  המיועד  התפקיד  סוגיית  אייכלר,  אפרופו 
יריב  הכנסת,  יו"ר  דווקא  הוא  ההליך  את  שתוקע  מי  כשהפעם 
לוין. בשלב זה מדובר על הקמת ועדה חדשה לבטיחות בדרכים, 
נושא השייך בעיקרו לועדת הכלכלה בראשות ח"כ יעקב מרגי. 
דין  ולאחר  לאייכלר,  הסמכויות  העברת  את  אישר  האחרון  זה 
ודברים ממושך עם הליכוד ואנשי הועדות המקצועיות בכנסת – 

נדמה היה שהושג הפתרון המיוחל.
התחילה.  בקושי  הבעלזאי  הח"כ  של  הייסורים  סאת  אבל 
וכאילו  שכזו,  נאה  בועדה  הפוטנציאל  את  זיהו  לבן  בכחול 
חסרים שם בעלי תפקידים )רק השבוע זכו שתי ח"כיות טריות 
 - הכנסת  מליאת  את  בעיניהן  שזפו  שטרם  'כחולבן'  מתוצרת 
לכהן בראשות ועדות( הביעו דרישה לקבל את הועדה לידיהם. 

גינזבורג,  הנציגות החסידית הפעילה את קשריה עם ח"כ איתן 
ומשהושג ויתור של גנץ והחברים – קפץ על אייכלר רוגזו של 
עתה  ולעת  ועדות  והותר  די  יש  כי  החליט  הכנסת  יו"ר  לוין. 
הוא מסרב לאפשר הקמת ועדה נוספת. מן הראוי שלא להאמין 
זאת  עשה  לוין  כי  יתברר  אם  נתפלא  בל  אולם  רעות,  ללשונות 

לבקשתם של אחדים מהנציגים החרדים, ואכמ"ל.

חל"ת חל על החלת

גנץ,  בני  הביטחון  שר  הוא  הקורונה,  את  כהוגן  שמנצל  מי 
הממשלה,  בישיבת  דברים  לשאת  כשביקש  חרפתו  את  ששמע 
עד  יממה,  בקושי  משיבים"  "אינם  של  בגדר  מעמד  והחזיק 
ועדה  עם  קבל  והודיע  ריבונות,  ממוקד  ארטילרי  בירי  שהגיב 
שאחרי  לימים  יחכה   – בקורונה  במאבק  קשור  שאינו  "מה  כי 
השיב  גנץ  ריבונות?  בהחלת  מתעסק  נתניהו  נקודה".  הוירוס. 
בחל"ת משלו: "אנחנו פועלים להארכת דמי האבטלה לעובדים 
בחל"ת לפחות למשך חצי שנה", הצהיר, וכידוע, אין חל"ת חל 

על החלת.
בליכוד מיהרו להדליף מדבריו של רוה"מ ב'חלק הסגור' של 
ישיבת הליכוד על המשך קיום המגעים מול האמריקנים בתוספת 
כי "הנושא אינו תלוי בכחול לבן. הם לא הגורם לכאן  הצהרה 
נתניהו  של  תגובותיו  וחדות  מהירות  לפי  ספק,  אין  ולכאן". 

בחודש האחרון – מגיעה לו הכפלת שכר...
למעשה, שני הצדדים משחקים באש, גנץ קורא את הסקרים 
שהפילו אותו השבוע לראשונה למספר חד ספרתי של מנדטים 
ומבין שעד שיגיע זמנו להיכנס לבלפור הוא עוד עשוי להידרדר 
למינוס, בכל מקרה, הוא רחוק מלהוות איום פוליטי על נתניהו. 
אבל גם רוה"מ יודע שבחירות בעת הזאת, כשהמשבר הכלכלי 
בעיצומו, טומנות בחובן לפחות מפלגת שולמנים אחת, שעשויה 
להוות לשון מאזניים ולשבש שוב את התוכניות להרכבת ממשלת 

ימין-חרדים.
מאבק   – במחלוקת  שנתונה  השניה  בסוגייה  נעוץ  הפתרון 
את  לקיים  מתעקשים  בכחולבן  כזכור,  הדו-שנתי.  התקציב 
דו- לתקציב  ולהיצמד  וכלשונו,  ככתבו  הקואליציוני  ההסכם 

שנתי, בליכוד מעדיפים את 'ההמלצות המקצועיות' של האוצר, 
שבאורח פלא מסתדרות היטב עם האינטרס הבלתי מוסווה של 
נתניהו לשמר נקודת יציאה מההסכם הקואליציוני בסיום חודש 

מרץ הקרוב.
השותפים  שני  של  ההישרדות  שיצר  להניח  הנמנע  מן  לא 
ממשאלותיו.  מחצית  יקבל  אחד  וכל  לבסוף,  יגבר  הפריטטיים 

האחד ינצח בנושא התקציב והשני בסוגיית הריבונות.
למזלם, האופוזיציה עסוקה בעיקר בליקוק הפצעים מתחקיר 
הקריירה  את  צפוי  בלתי  באופן  לסיים  שעשוי  במיוחד  בעייתי 
הפוליטית התקועה במקצת של ח"כ מאיר כהן. ב'יש עתיד' לא 
יעקב  של  המבישה  פרישתו  תחילה  להם,  קרה  זה  איך  מבינים 
פרי, אחר כך ההתפרצות הבלתי נסבלת של עופר שלח ולקינוח 
בועדה  הצוללות  בסוגיית  חירום'  'דיון  שום  הנוכחי.  הסיפור 
את  לטשטש  יצליח  לא  המדינה  ביקורת  של  השיניים  חסרת 
הרושם השלילי של המפלגה, שגם אם המריאה זמנית בסקרים, 

הרי זה עליה לצורך ירידה.

החיים עצמם

על  דרבנן  לשלוחי  להחמיא  גם  כדאי  לפעם,  מפעם  לסיום, 
פעילויות פחות ידועות לציבור, כאלה שחולפות מתחת לרדאר – 
אך מהוות נדבך חשוב בעשיה הציבורית. שני אירועים נקודתיים 

צדו את עיני המתבונן השבוע.
כחלק  כזכור,  מקלב.  של  לזכותו  נזקפת  הראשונה  הנקודה 
תשלום  לקבל  אוטובוסים  נהגי  על  נאסר  הקורונה,  מגזירות 
יהודים  התוצאה:  בנסיעה.  הרב-קו  כרטיס  את  ולטעון  במזומן 
מבוגרים שלא הצליחו להטעין כרטיס בעמדות הייעודיות ונותרו 
ללא מענה, וכמו גם נוסעי האוטובוסים הממוגנים בכמה וכמה 
יישובים שנאלצו לשלם כפול. הפתרון, ביוזמת סגן השר, החל 

מהשבוע הבא יתאפשר לחריגים לשלם במזומן באוטובוסים.
חלק  שמהווה  רגב  השרה  את  לציין  ראוי  המוסגר,  )במאמר 
הנציגות  עם  הליכוד  צמרת  של  החיובי  מהציר  נפרד  בלתי 
כץ,  ישראל  לציר השלילי בהובלת שר האוצר  בניגוד  החרדית, 
בכירי מפלגתו בשבועות האחרונים,  גם עם  שמרבה להסתכסך 
התקציבים  אגף  פקידי  של  הגוברת  מהשפעתם  כתוצאה  אולי 

במשרדו(.
חד  ארבל  משה  ח"כ  הבחין  לציון,  וראוי  נוסף  במקרה 
המבט במכרז של חברת החשמל, בו פורסמה זכאותם של כלל 
המיעוטים להעדפה מתקנת מכוח החוק, למעט המיעוט החרדי 
– בניגוד לסעיף 15א לחוק שירות המדינה. ארבל פנה לסמנכ"ל 

החברה אורן הלמן והנושא תוקן לאלתר.

 שינוי גישה? השר והח"כ בקודש פנימה

מי שמנצל כהוגן את הקורונה, 
הוא שר הביטחון בני גנץ, 
ששמע את חרפתו כשביקש 
לשאת דברים בישיבת 
הממשלה, והחזיק מעמד 
בגדר של "אינם משיבים" 
בקושי יממה, עד שהגיב בירי 
ארטילרי ממוקד ריבונות, 
והודיע קבל עם ועדה כי "מה 
שאינו קשור במאבק בקורונה 
– יחכה לימים שאחרי הוירוס. 
נקודה". נתניהו מתעסק 
בהחלת ריבונות? גנץ השיב 
בחל"ת משלו: "אנחנו פועלים 
להארכת דמי האבטלה 
לעובדים בחל"ת לפחות למשך 
חצי שנה", הצהיר, וכידוע, אין 
חל"ת חל על החלת
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

אל תגעו במשיחי
המשנה באבות אומרת: כל מי שיש 
בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של 
אחרים  דברים  ושלושה  אבינו,  אברהם 
מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה 
ונפש שפלה – מתלמידיו של אברהם אבינו. עין 
של  מתלמידיו   – רחבה  ונפש  גבוהה  ורוח  רעה 
בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו 
לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם 
אבל  לעוה"ב,  ונוחלין  בעוה"ז  אוכלין   – אבינו 
גיהנום,  יורשים   – הרשע  בלעם  של  תלמידיו 

ויורדים לבאר שחת )אבות ה', י"ט(.
ויש להבין מדוע לא מנה התנא את ההבדלים 
שבין אברהם אבינו לבלעם הרשע, ובחר להבליט 
ו'תלמידיו'  זה  של  'תלמידיו'  דרך  ההבדלים  את 
מפרט  שהתנא  לאחר  לשאול,  יש  עוד  זה?  של 
בלעם  תלמידי  בין  הברורים  ההבדלים  את 
לתלמידי אברהם אבינו, מה טעם יש לשאול מה 
בלעם  לתלמידי  אבינו  אברהם  של  תלמידיו  בין 
כך   - כל  וניכרים  גלויים  הרי כשהבדלים  הרשע, 
הזה  בעולם  החיים  כל  על  שלהן  ההשלכות   ,
לציין  צורך  ומה  הן,  אף  ברורות  הבא  ובעולם 

אותם?
זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח הגה"צ 
ההבדלים  אף  שעל  ללמדנו  מבקש  התנא  ביאר: 
בשר  לעין  ניכרים  הם  תמיד  לא  בתכונות,  הללו 
של  תלמיד  מיהו  להבחין  ניתן  לא  לעיתים  ודם. 
אברהם אבינו או ח"ו להיפך. רק באחרית הימים 
כאשר יראו מי ירש עולם הבא ומי גיהנום, יכירו 
הם  ומי  אבינו  אברהם  תלמידי  הם  מי  ויבינו 
תלמידי בלעם.  אדם להיחשב כל ימיו מתלמידי 
כי  למפרע  יוכח  לבוא  לעתיד  אך  אבינו,  אברהם 

כל ימיו לא היה אלא מתלמידי בלעם הרשע.
סנהדרין  במסכת  נאמר  ומורה  סורר  בן  על 
זאת  לעומת  להיות".  עתיד  ולא  היה  "לא  )ע"א( 
אומר שם רבי יונתן: אני ראיתיו וישבתי על קברו. 
דברי  ואלו  אלו  נאמר:  חכמים  בין  מחלוקת  על 
אלוקים חיים. אך כאן המחלוקת היא במציאות, 
ונחרצים  ברורים  דברים  חז"ל  אומרים  מחד 
שפרשה זו לעולם אינה יכולה לידי ביצוע מעשי, 
שכר,  וקבל  דרוש  בשביל:  הוא  בה  העיסוק  וכל 
לעומת זאת מספר רבי יונתן דבר מנוגד לחלוטין 
לאמרה זו, ומציין מפורשות כי הוא ראה מימוש 
פרשה זו, ואף ישב על קברו של בן סורר ומורה . 

הייתכן מחלוקת מנוגדת כל כך בעובדות?
בימי השואה, שהה הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן 
זצוק"ל בגטו קובנה. בימים קשים אלו הוא זכה 
אברהם  רבי  קובנה,  של  הישיש  רבה  את  לשמש 
אברהם",  ה"דבר  בעל  זצוק"ל,  שפירא  דובער 
ששכב על ערש דווי. בין השאר סייע לו בחיבור 
מספריו  שלשה  "הכנתי  שסיפר:  וכפי  ספריו 
ספר  בוולז'ין.   חייו  מימי  זכרונות  לדפוס-ספר 
וקצת  ושיחות שאמר בהזדמנויות שונות  דרשות 
דבר  על  והגהות  קדשים  סדר  על  תורה  חידושי 
)כתוצאה  ויחידה  אחת  אימרה  רק  אך  אברהם". 
"ספר  מתוך  מרדכי  רבי   זכר  הנוראה(  מהשואה 

הדרוש" על פרשה זו.
יונתן:  רבי  דברי  פירש הדבר אברהם את  וכך 
שגם אם "בן סורר ומורה" אי אפשר לראותו בחיי 
חיותו אך בפועל ייתכן בן כזה. לפעמים אותו בן 
הכל,  בטובת  החפץ  ושלם  כצדיק  אפילו  נראה 
אולם הוא "בן סורר ומורה". וזו כוונתו:  "ישבתי 
לאחר  רק  הדעת".  "ישוב  מבחינת   – קברו"  על 
של  הנוראות  התוצאות  את  לפתע  רואים  מיתתו 
מעשיו השפלים, ולמפרע מתברר כי אותו "צדיק" 

אינו היה אלא בצעירותו – "בן סורר ומורה"!
כך הם "המשכילים"-אמר בעל הדבר אברהם, 
דורשים   הם  מעשיהם.  ניכרים  לא  בחייהם 
מה"חושך"  ישראל  את  להוציא  הכלל"  ב"טובת 
וישרים,  כשרים  נראים  מעשיהם  ה"אור"...  אל 
התוצאות  את  רואים  כאשר  מיתתם  אחר  אבל 
העגומות של מעשיהם, לאיזו שפלות הם הובילו 
באמת- היו  שהם  מה  מתגלה  ישראל  כלל  את 

"סורר ומורה"! 
מנהיימר  הערש  חיים  רבי  הגאון  על  מסופר 
בגדלותו  מפורסם  שהיה  אונגוואר  אב"ד  זצ"ל 
עשו  אחת  פעם  ובצדקותו.  בחכמתו  בתורה, 
מסחר  שותפות  האזור  מתושבי  נכרים  ארבעה 
אונגוואר  יחדיו  לשוק אשר בעיר  ויצאו  ביניהם 
לסחור בסחורתם. בדרך הבחינו שיש באמתחתם  

שהותם  בעת  בו  צורך  להם  שאין  מיותר  כסף 
בשוק, וחששו ליטלו עמהם בן יגנב או יאבד, והם 
החליטו להטמינו בין עצי היער. עם סיום עסקיהם 
בשוק, הלכו יחדיו לאותו מקום ביער, והנה הבור 

פתוח וכספם איננו. יד נעלמת העלימה אותו.
הואיל ושום אדם בעולם לא היה אמור לדעת 
על דבר המטמון מלבד ארבעתם, החלו לריב זה 
עם זה, כאשר  כל אחד חושד את שלשת חבריו 

בגניבה.
השווה  לעמק  להגיע  בידם  אין  כי  משראו 
ולפתור את התעלומה, הלכו אל הכומר שבעיר, 
את  גנב  מי  ויודיעם  פסוקו,  להם  יפסוק  למען 
המעות. גם הכומר לא ידע איך מבררים דבר סתום 
זה והודה בפניהם כי קצרה ידו מלפתור להם את 
התעלומה. אך הציע להם לפנות אל הרב הראשי 
ונאמנותו  תבונתו  ברוב  כי  עליו  היהודי, שחזקה 
אותם  צייד  אף  הכומר  צדק.  משפט  לאור  יוציא 
ובו  זצ"ל,  מנהיימר  חיים הערש  רבי  אל  במכתב 
ממנו  וביקש  הדברים,  סיפור  את  לפניו  גולל 

לגלות את הגנב.
סביב  הושיבם  הרב,  לפני  הסוחרים  משבאו 
לשולחנו, קרא את הכתוב במכתב ואמר: "אינני 
מבין מה רוצה ממני הכומר, וכי נביא אנכי שאדע 
למכובדי  ואמרו  לדרככם  נא  לכו  הגנב?  הוא  מי 
הכומר, כי לצערי אין באפשרותי לסייע בידכם!"

מששמעו את דברי הרב, קמו מכיסאותיהם ופנו 
לעבר הדלת. והנה אך יצוא ללכת אל הכומר, קרא 
להם הרב, והזמינם בשנית לישב סביב לשולחן. 
רגעים  הכומר  של  במכתבו  ועיין  הרב  חזר 
ספורים, ואז שוב אמר: "לא, אינני יכול לברר את 
כי  לכומר,  לו  נביא! אמרו  אינני  הרי  התעלומה. 

לצערי אין בכוחי לגלות מי הוא הגנב!".
חזר  לצאת.  ופנו  ממושבם,  הגויים  שוב  קמו 
שוב  עיין  לחדרו.  שוב  לבוא  להם  וקרא  הרב 
במכתב, ולבסוף חזר ואמר: "אינני יודע מה רוצה 
הכומר ממני! אין לי רוח נבואה לגלות את זהות 

הגנב. לכו נא לדרככם".
מביתו,  ויצאו  הגויים  הסוחרים  קמו  אך  ויהי 
לשוב  וקראם  הקודמות  כפעמים  הפעם  גם  חזר 
לביתו. כך נשנה הדבר חמש פעמים, עד שהנכרים 
איבדו את סבלנותם. ואז לאחר הפעם החמישית 
וכתב  לידו  הקולמוס  את  הערש  חיים  רבי  נטל 
מכתב קצר אל הכומר, בו רשם על גיליון את שמו 
בידיהם  ומסרו  המכתב  את  חתם  הוא  הגנב.  של 

לתתו לכומר.
כשקיבל הכומר את המכתב לידיו, קרא לאנשי 
והפליאו  הסוחר  אותו  את  תפסו  אשר  המשטרה 
בו מכותיהם, עד שנשבר והודה, כי אכן הוא גנב 

את המטמון.
כיצד  עצומה,  היתה  גם  הכומר   של  סקרנותו 
התעלומה?  את  לפתור  היהודי  הרב  בידי  עלה 
הוא חקר את הסוחרים, וגם הם לא ידעו את פשר 
בהם,  תעתע  הרב  כי  לכומר  סיפרו  הם  הדבר. 
הכניסם והוציאם מספר פעמים, באומרו כל הזמן 
שאין באפשרותו לגלות את זהות הגנב, עד שהם 
היו בטוחים שהמילים שכתב הרב "שלא יודע מי 

הגנב".
"הרי  ושאלו:  היהודי  הרב  אל  הלך  הכומר 
במשך כל הזמן טען כבוד הרב שאינו נביא, וכיצד 

עלה בידו לגלות את הגנב?
'רוח  בעל  "אינני  הערש:  חיים  רבי  השיבו 
שאמרתי  ברגע  כי  הבחנתי  אולם  הקודש'. 
לארבעת הסוחרים "מה רוצה הכומר ממני? מניין 
וקם ראשון  לי לדעת מי הגנב? מיהר אחד מהם 
מחבריו. הוא ביטא רצון למהר ולהסתלק ולעזוב 
ולכן  הוא,  מקרה  אולי  בלבי  חשבתי  הבית.  את 
לפניהם  ואמרתי  וכשחזרתי  שוב.  להם  קראתי 
כי אין באפשרותי לגלות את זהות הגנב, הצצתי 
ואכן  ולצאת?  לקום  ממהר  מביניהם  מי  לראות 
אותו הסוחר היה הראשון שמיהר לברוח מביתי, 
שהוא  הכרתי,  זו  מהתנהגותו  פעם.  אחר  פעם 
מי  יודע  שאינני  ששמע  פעם  בכל  כן  ועל  הגנב, 
הוא הגנב, נשם לרווחה ומיהר להימלט על נפשו.
להבחין  ניתן  לא  מעשה  בשעת  רבות  פעמים 
או  צדיק  הוא  האם  נגנב,  או  גנב  הוא  האדם  אם 
רשע? רק בחכמה ובתבונה ניתן אולי להבחין. אך 
בעולם הבא נדע האם הוא מתלמידיו של אברהם 

אבינו ע"ה או מתלמידיו של בלעם הרשע.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תלמידיו של אברהם אבינו
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אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,500,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה 
עם 2 כניסות נפרדות, 

+ מעלית. בק"ד, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח. בק"ה, 
פנטהאוז במפלס אחד, 
4 חד' )מעל 100 מ"ר( 

+ מרפסת 70 מ"ר, 
נוף מהמם שמשקיף 
על כל העיר, מהסלון 
יש נוף לגינה גדולה 

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

ב-1,100 ש"ח 1,800,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 דירה מיוחדת בנתן 
הנביא, ק"ב ואחרונה, 
4 חד' ומעליה עוד 1.5 
+ גג + חניה בטאבו, 

2,600,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

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

2,250,000 גמיש תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברימון, 120 מ"ר נטו, 
משופצת, קומה 1.5 

)לא אחרונה(,  מתאים 
גם לחלוקה 1,800,000 

ש"ח, בלעדי ש. מאירוביץ 
בע''מ 054-6506501

03-5797756)17-17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 איזור ברטנורה, 100 
מ"ר, ק"ק +אופציה 

להרחבה של 30 מ"ר  
2,200,000 ש"ח, תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501)18-18(_____________________________________________

 במנחם/בן גוריון 
4 חד', ק"ד + מעלית  

)שכנים דתיים(, מסודרת, 
בניין שמור , 1,950,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

 בהרב קוק השקט, 
דירה ענקית, 2 מפלסים, 

7 חד', 170 מ"ר בנוי 
+ 70 מ"ר מרפסת גג, 

בקומות ג,ד עם מעלית 
אפשרות לחלוקה ל-2 

דירות. 3.300.000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

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

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,640,000 ש"ח

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)23-23(_____________________________________________

 3 חד' ענקית, משופצת, 
חדרים גדולים במיוחד, שכנים 

_____________________________________________)24-27ל(איכותיים! 050-4117927

באר שבע

 מציאה! 4.5 חד' בבניין 
חדש בשלוש השעות, ק"ב, 

חזית, 1,850,000 ש"ח, אופ' 
_____________________________________________)24-27ל(לחלוקה.058-6724301

 דירה מיוחדת לבעלי 
יכולת, באזור מוהליבר 

פנקס, בקומה א', סלון 
של 50 מ"ר עם מרפסת 
של 60 מ"ר, מטבח ענק 

וחדש, ומעליה 5 ח. שינה 
כולל חניה מקורה. כל 

הדירה לאחר שיפוץ
4,000,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

עוזיאל דירת 5.5 חדרים, 
קומה א', 120 מ"ר 

בהזדמנות!!! 3 כיווני 
אוויר, 2,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23
054-6506501
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 שדרות כפר עציון 
דירת 3 חדרים + 2 

יחידות 120 מ"ר ק"ק 1 
מתוך 4 דירות 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

גבוהה, מרווחת, ענקית, 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

2,350,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 ברחוב עזרא דופלקס 
140 מטר, קומה ג' + 

אופציה להרחבה של 80 
מ"ר, 2,600,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)26-26(_____________________________________________

 בבירנבויים, 4 חד' + 
סוכה + מעלית + חניה 

פרטית בטאבו + אופציה 
להרחבה, מרווחת, עורפית, 

_____________________________________________)26-29ל(שמורה כחדשה 052-7661037

 בקרית הרצוג, 4 
חד' גדולה ויפה, ק"ג, 

1,500,000 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)26-29ל(לל"ת 054-8475740

 בהר סיני 4.5 חד', יפה 
ומסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

לל"ת, 2,150,000 גמיש 
_____________________________________________)26-27ל(054-4245500

בלעדי !!!
באלוף שמחוני
3.5 חד' גדולים,

87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א 
חזית + היתר לבניה

של 35 מ"ר 
2,150,000 ש"ח

תיווך ש. מאירוביץ' 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756

תיווך ש. מאירוביץ' 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756

ברבינא 5 חד'
120 מ"ר, 3 כ"א, 
ק"א ומעליה 70 

מ"ר מושכרת + אופ' 
לבניית יח' נוספת

של 40 מ"ר.
3,600,000 ש"ח

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, מושכרת 6,900 ש"ח, 8 
אחוז תשואה במחיר מציאה 

_____________________________________________)27-27(אבן יסוד 050-4545603 משה

 שכונה ב', קוטג 100 
מטר עם גינה 150, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור, 4,500 מחיר 
מציאה אבן יסוד

_____________________________________________)27-27(050-4545603 משה

 דרך מצדה, מושכרת 
4,800, מחולקת ל- 2 יחידות 

יפות במחיר מציאה
_____________________________________________)27-27(050-4545603 משה

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירי מציאה בכל רחבי 

באר שבע התקשרו עוד היום 
_____________________________________________)27-27(050-4545603 משה

 4 חדרים + גינה, 
מחולקת, מושכרת 4,300, 
בבזל ליד המכללות, מחיר 

890,000 055-6611636 יעל 
_____________________________________________)27-27(פנחס הומילי נכסים

בני ברק

 3 חדרים מחולקת, חדשה, 
מושכרת 3,700, שכונה ה', 

מחיר 650,000 055-6611636 
_____________________________________________)27-27(יעל פנחס הומילי נכסים

 3 חדרים + מרפסת, 
מושכרת 3,000, בשכונת 

חצרים, מחיר 720,000
055-6611636 יעל פנחס 

_____________________________________________)27-27(הומילי נכסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

קומה 4, אזור מתחרד, 
1,235,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)27-27(_____________________________________________

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

4, 870,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)27-27(_____________________________________________

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

054-3191310)27-27(_____________________________________________

 שדרות הדקל, 3.5 
חדרים, שיפוץ יסודי, בנוי 75 
מ"ר, קומה 1, אזור מתחרד, 

1,150,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)27-27(_____________________________________________

 הזדמנות 
בזבוטינסקי!! מחולקת 
ל- 2, משופצת מהיסוד, 
ק"ג )אופציה(, מושכרת 
4,700 ש"ח, 1,285,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ג', 
קומת קרקע, עורפית, כ- 60 

מ' + התרים לעוד 30 מ' 
_____________________________________________)27-27(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בשיכון ג', קומה שניה, 
כ- 60 מ' והתר לעוד 80 מ' 

בצד ובגג נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)27-27(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות, 

הראשונה 4 חד' גדולה 
עם יחידת הורים + 
2 יחידות של 2 חד' 

מושכרות הכל מפואר 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן בועז 050-4156080

 במשולם ראט, ק"א, 
מחולקת ל- 3 אופציות 

שכירות 8,000 רק 
1,795,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 במשולם ראט 50 
מ"ר, ק"ב, להתחיל 
לבנות!!! לצד ולגג 

1,850,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בוינרב 150 מ"ר 
מחולקת 90/60 שתיהם 

מפוארות 2,175,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות 
בזבוטינסקי ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה 
דירות 4 ח' 2,250,000, 5 
ח' 2,700,000, פנטהאוז 

4,500,000 ***בגמר בניה 
באזור רמב"ם 3 ח' 1,650,000, 
4 ח' דירת נכה 1,750,000, 6 
ח' + חצר גדולה 2,700,000 
B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ, בניין חרדי, 
60 מטר, מחולקת + רשיון 

לבנייה בגג בטון, 1,400,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בלעדי מחולקת 
בז'בוטינסקי, מושכר למקומים 

ב- 5,400, משופצות, 
1,300,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בלעדי ברש"י, 100 
מ"ר, מחולקת, 3 חדרים 

כל יחידה, משופצות 
ומושכרות, תשואה 

גבוהה, קומת קרקע 
מוגבהת, 2,220,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בפ"כ, בניין חרדי, 
60 מטר, מחולקת + רשיון 

לבנייה בגג בטון, 1,400,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בלעדי מחולקת 
בז'בוטינסקי, מושכר למקומים 

ב- 5,400, משופצות, 
1,300,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בלעדי ברש"י, 100 
מ"ר, מחולקת, 3 חדרים 

כל יחידה, משופצות 
ומושכרות, תשואה 

גבוהה, קומת קרקע 
מוגבהת, 2,220,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

 באזור הנבאים מציאה 
דופלקס 180 מטר עם 

אפשרות לחלוקה, 5.5 חדרים, 
חזית, יפה, 2,780,000 גמיש 
B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבית הילל, 130 
מ"ר, ק"ג + גג בטון, 3 
כ"א מלאים, אפשרות 

למעלית, כולל חניה 
משותפת, 2,750,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)27-27(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר, 
200 מטר, בקרית הרצוג 

+ מעלית, 2.3 מליון תיווך 
_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 4 חד', 3+1 + 

מרפסת פתוחה, משופצת, 
חדשה, ק"ג + 2 יחידות 

בקומה ב', מושכרות ב- 5,800 
ש"ח, 2,590,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

 באברבנאל דופלקס 
7 חד', ק"ד, כ- 160 

מ"ר, משופצת מהיסוד, 
2,250,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בנורוק, כ- 5 חד', 
כ- 120 מ"ר, קרקע 

מוגבהת, מ.מהיסוד!! 
1,790,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בקושניר, 4 חד', יפיפיה 
+ מרפסת + אופציה, 3 

כ"א, ק"ג + מעלית, לל"ת, 
2,100,000 ש"ח

_____________________________________________)27-28ל(052-7161774

 ברחוב עמי 4 חדרים 
ענקית, 115 מ"ר, קומה 

1, חזית, 3 כיווני אויר עם 
חניה בטאבו לשיפוץ, רק 

1,990,000 חמד נדל"ן 
053-3357316)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בצירלזון בבנין 
חדש,  4 חדרים + סוכה, 

מושקעת + יחידת 
הורים, ק"ד, חזית, נוף + 
מעלית + חניה פרטית, 
1,950,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 הזדמנות בלוחמים!! 
חדשה!! 4 חד', 

ק"א, מעלית, 90 
מ"ר, מ.שמש, סוכה, 

בבלעדיות, 1,980,000 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)27-27(_____________________________________________

 באזור העיריה 4 חד' 
משופצת + א. בגג בטון + 
א. בצד + חתימות שכנים, 
1,850,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 4 חד', 
100 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

מושקעת מאד, חזית, 
2,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בחייטב מס' 4 
בלעדי! 4 חד' מרווחת + 
60 מ"ר אופציה לבניה, 

ק"ב, חזית + 3 מרפסות 
וסוכה + מעלית, חניה, 

מיידי + מפתחות אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)27-27(_____________________________________________

 בנויפלד מס' 31, 
ק"ג, 4 חד', כ- 90 מ"ר, 

חזית, דירה מרווחת, 
מיידי, מחיר לחטוף רק 
ב- 1,500,000 מטופל 
ע"י אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)27-27(_____________________________________________

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

מעלית, מ.מהיסוד, סוכה 
+ א.הרחבה, ח.בטאבו, 

1,520,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 א.הצבי כ- 4 חד', כ- 
74 מ"ר, ק"א, משופצת, 

השכנים מרחיבים 60 
מ"ר, 1,500,000 גמיש 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 4 חדרים 
ענקית, קומה וכיוונים טובים, 
סוכה וחניה, בלעדי. לוי דרוק 

ניהול ושיווק נדל"ן
052-7276299)27-27(_____________________________________________

 באבן גבירול/בן 
פתחיה, 3.5 חד', ק"א, 
1,590,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)27-27(_____________________________________________

 א.רח' מנחם, דירת 
גן 4.5 חד', 88 מ"ר + 

מ.שמש 28 מ"ר, סוכה, 
מ.מהיסוד, 1,880,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 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 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

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

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

+5 חדרים 
 באזור גבעת סוקולוב 5.5 

חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 
כ- 25 מ', מושכרת ב- 2,500, 

משופצת כחדשה, חזית, 
2,900,000 גמיש

B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה במינץ, 5 
חדרים, 120 מ"ר, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, מושקעת 
ברמה גבוהה + סוכה + 

חניה מקורה + מחסן, 
2,250,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות!! חדשה 
בשוק!! בפדרמן 5 חד', 

ק"6, 105 מ"ר, מפוארת, 
1,800,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)27-27(נכסים 052-7684074

 בניין מס' 5 עורפי 
לצבי, הבניין הכי טוב 

של רח' מצליח, דירת 5 
חד' ענקית, 130 מ"ר, 
עורפית לצבי + סוכה 

גדולה, מושקעת מאוד 
במחיר מעולה! בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)27-27(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' 4 חד', 
80 מ"ר + חצר 60 מ"ר, ק"ק, 
משופצת, 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה 
בבניין חדש 4 חד' גדולה + מ. 
שמש )3 + שלד לחדר רביעי(, 

ק"ג + מעלית, מושקעת, 
1,900,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באזור חבקוק בבניין חדש 
4.5 חד' + יחידה מושכרת, 
130 מ"ר, ק"5 + מעלית, 

2,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

+מרפסת  חדרים   3.5 בת  מגורים,  דירת  לרכישת  הצעות  מוזמנות 
גדולה בקומה רביעית ועליונה של בניין מגורים מדורג + מחסן + 
תת   32 חלקה   30340 גוש  ירושלים,   ,5 אליעזרי  ברח'  חניה  זכות 

חלקה 62 )בחלק(  )להלן: "הדירה"(.

1. על המציע לבדוק את המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של  הבית. 
.) AS IS (  אין הח"מ אחראים למצב הבית והוא יימכר במצבו

2. הצעות יש להגיש בכתב עד ליום 30.7.20, במשרד הח"מ, בצירוף 
הח"מ  לפקודת  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  או  בנקאית  המחאה 
חודשים,   3 ל-  בתוקף  שתהיה  המוצע,  מהסכום   10% של  בגובה 

ותחולט אם המציע שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו.
3. הח"מ אינם מתחייבים לקבל הצעה כלשהי, והם רשאים לנהל מו"מ 
המכירה,  סיום  את  להקדים  או  שוב,  לפרסם  או  מהמציעים,  מי  עם 
או לבטל המכירה, אם המחיר לא יתאים למוכרים, ולפעול בהתאם 

לשיקול דעתם. דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.
4. מובהר כי לבעלי הנכס זכות קדימה ויהיו זכאים  להשוות להצעה 

הגבוהה ביותר שתהא בסוף ההתמחרות.
5. הדירה נמכרת ע"י כונסי הנכסים הח"מ לפי מינוי של ביה"ד הרבני 

האזורי ירושלים וכפופה לאישורו.

צוריאל בובליל / כוכי דדון - עו"ד
רח' בן גוריון 1 ב"ב מגדל בסר 2

טל: 03-6122102, 
פקס: 03-6122104

mosboul2@gmail.com :מייל

כונסי נכסים

משה פרדס / חגית בוקסנבאום - עו"ד
רח' כנפי נשרים 24, א' בית הכלכלית ירושלים

טל: 02-6222943, 
פקס: 02-6250441

pardeslaw@gmail.com :מייל

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בירושלים



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
 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 ג' 

בשעה 10:00. 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 או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ט’ בתמוז - יא’ בתמוז תש”פ  01/07-03/07/2020

השקעות

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

בני ברק 

דירות 
להשכרה

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 26, 

מרוהטת, מחיר 3,800 
_____________________________________________)17-28(ש"ח. 052-2224730

3-3.5 חדרים

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' 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 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

גבעת שמואל  שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

עורפית, קומה 2.5 
ואחרונה, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 
)רעפים( 1,500,000 

ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

050-5308742
054-6506501
03-5797756)20-20(_____________________________________________

פתח תקווה

דופלקסים

ירושלים

 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

 בבן זכאי/בלז, 2.5 
חד', ק"א חזית, משופצת 

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', ק"ק 
חזית, משופצת, אופציה 

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 חדר לבודד, כניסה 
משותפת, ברח' חברון, כניסה 

_____________________________________________)27-30ל(מיידית. 054-4400074

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חד' ק"ב 
+ אופציה לבניה על הגג, 

1,350,000 ש"ח, תיווך 
ש.מאירוביץהרב קוק 23 

054-6506501)18-18(_____________________________________________
 בזכרון משה, קרקע,

כ. פרטית, 4 חד', הרחבה 
לממ"ד + חצר, משופצת + 

ריהוט, 2,070,000 ש"ח.
_____________________________________________)24-27ל(052-6616695

פנטהאוזים ודירות גן

 בלנדרס, גבול ב"ב/ר"ג, 
למשפחה, 4 חד' גדולה, ק"ב, 
מעלית, חניה, מטבח חדיש, 2 
_____________________________________________)24-27א(כיורים. "אחוזה" 03-5222225

4-4.5 חדרים

 ברח' יונתן, 3 חד', ק"ב, 
משופצת כחדשה, 4 דק' 

מב.ס.ר., 3,650 ש"ח.
_____________________________________________)24-27ל(054-8491314/5

 בגיבורי ישראל, יח' דיור 
2 חד', ממוזגת, מרוהטת, 

יפיפיה, נוף מדהים.
_____________________________________________)24-27ש(03-5742697

 יחידת דיור 38 מ"ר, 
ברמב"ם, מרוהטת וממוזגת, 

ק"ב, מיידי. 054-8406704 
_____________________________________________)24-27ל(בערב

קריית אתא

בית שמש
+5 חדרים

 במוהליבר ליחיד/ה, חדר 
וחצי, קרקע, מרוהטת, 2,200 

_____________________________________________)25-28(פרטיות מוחלטת 058-7744502

עסקים

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

 למכירה מספרה מובילה 
בב"ב עם מוניטין של שנים, 
במרכז העיר, בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)24-27ל(054-3489549

 יח' דיור בבנין חדש, אזור 
בן פתחיה כ-2 חד' 25 מ"ר, 
מוארת, ממוזגת ומרוהטת. 

קומת מינוס. 2,100 ש"ח.
054-8435566

_____________________________________________                                                                         )25-29ש(

 בהבנים, 3 חד', 81 
מ"ר, ק"א חזית, משופצת, 

1,600,000 ש"ח.
052-9209852)24-27(_____________________________________________

 בחתם סופר/רבי עקיבא, 
ק"ג, 3 חד', 70 מ"ר, חדשה + 

_____________________________________________)24-27ל(נוף. 052-7626908

טבריה
+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בקרית שמואל, 5 ח', 
140 מ' + מרפסת, סוכה + 

נוף מדהים, 620,000 ש"ח 
055-6768215)26-27(_____________________________________________

 מציאה!! ברח' ירושלים, 
קומת כניסה, 3 ח', 60 מ', 
נוף פנורמי, 430,000 ש"ח 

055-6768215)26-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה! במגדל 
העמק, 4 חד', ק"א, 

מוארת ומאווררת, 
ענקית + מרפסת, נוף 
מדהים 052-6469855 

_____________________________________________)26-33ל(052-8469855

מגדל העמק
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברמת אברהם, 5 חד', 
ק"ג, מפוארת + יחידת הורים 

+ מרפסת, לל"ת, מיידי, 
_____________________________________________)26-27(3,800 ש"ח 054-8406591

 3 חד' ברח' הרב קוק, ק"ג 
+ מעלית, דוד"ש, מזגנים, 2 

מרפסות, לאחר שיפוץ
_____________________________________________)26-29ל(054-7871947

 בבנימין אברהם 3.5 חד', 
ממוזגת, משופצת, 3 כ"א, 
ק"ב, 80 מ"ר, 3,800 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ש(מיידי 052-7676163

 בהרב קוק, 2.5 חד', 
מרוהטת חלקית, ממוזגת, 

מיידית, 3,300 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)26-29ל(וארנונה 054-6804376

 בהאי גאון, חדשה, 2.5 
חד', כ- 50 מ"ר, ממוזגת, 

ק"ב, דוד"ש, מיידי, 3,200 ש"ח 
052-7156160)26-27(_____________________________________________

 יחידת דיור, 28 מ"ר, 
חדשה, ברח' ירושלים, מושקעת 
מאוד, מרוהטת קומפלט, מיידי 
054-8401662 053-5437843)26-29(_____________________________________________

 יחידת דיור מדהימה, 32 
מ"ר, בהרב הרצוג, מוארת, 

מאובזרת, ק"א, 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ל(054-8445880

 2 חד', כ- 30 מ"ר, חדשה, 
ברח' בית יוסף 3, מרוהטת, 
_____________________________________________)26-27ש(2,500 ש"ח 052-7610171

 בדגל ראובן, 4 חד' גדולים, 
ק"ד, מרוהטת קומפלט, חזית, 

חניה, מעלית, 4,500 ש"ח 
050-4442474
_____________________________________________)26-27ש(052-5550393

3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 מעוניינים ב- 4 ח', רמת 
אלחנן, גינות דוד, לל"ת, 

_____________________________________________)26-27ח(אחה"צ 054-8406660

 מחפשים דירה במרכז 
העיר, 4 חד', חזית, ק"א + 

_____________________________________________)26-29ל(מעלית 052-7650270

 בהרב שר דירת 1.5 חד', 
מרוהטת, ממוזגת ומאובזרת, 

_____________________________________________)26-27ש(1,600 ש"ח, מיידי 050-9734807

054-8558858 
ב- 150,000 &

‹מגדלי יוקרה
‹תשואה טובה

 דירת סטודיו חדשה
בבטומי גאורגיה 

3-3.5 חדרים

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברחוב הבנים 3 חדרים 
ענקית, 80 מ"ר, קומה 

1, משופצת, ללא מעלית 
וחניה, שקטה מאוד! 

1,620,000 חמד נדל"ן 
053-3357316)27-27(_____________________________________________

 3 חד' מרווחים, משופצת 
כחדשה + מעלית, בהרב שך, 

1,900,000 ש"ח
_____________________________________________)27-30ש(052-7251940

 מציאה!! א.חזון-
איש, כ- 3 חד', ק"א, 

כ- 68 מ"ר, מ.מהיסוד, 
א.להרחבה עמודים 30 

מ"ר, 1,440,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 המציאה!! א.חברון, 
3 חד', כ- 70 מ"ר 

)ז.לשיפוץ( + א.להרחבה 
מיידי!! 1,350,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 א.נורוק 3 חד', כ- 58 
מ"ר, ק"ג, משופצת + 
א.כ- 40 מ"ר )ש.בנו(, 

1,300,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

 למבינים!! א.השניים 
3 חד', ק"א, כ- 69 מ"ר, 

משופצת אדריכלית, 
א.לסוכה, 1,390,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

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

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ד.ג. תיווך 

050-4122744)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב 3.5 
חדרים, 70 מ"ר, ק"א, סוכה, 

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך 
050-4122744)27-27(_____________________________________________

 בפרדס כץ 3 חדרים 
גדולה ומשופצת, חניה ומחסן, 

1,460,000 גמיש לוי דרוק 
ניהול ושיווק נדל"ן

052-7276299)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בשאול חדד 
3 חד' + סוכה + יח"ד, 2 

מרפסות, חזית, קומה א' עם 
מעלית "פנחס נכסים"

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בשלמה 
בן יוסף 3 חד' + סוכה + 

יח"ד, קומה ב', משופצות, 
1,650,000 )גמיש מאד( 

_____________________________________________)27-27("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה בבלעדיות בדב 
גרונר, 3 חד' בבניין חדיש, 70 

מטר, קומה 3 עם מעלית, 
1,420,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)27-27(נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן, 2,000,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)27-27(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
ברבי יוסי, 3 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, מטופחת, 
ק"ק )עורפית(, מיידי, 

1,320,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות
054-42960600)27-27(_____________________________________________

 מציאה בלעדי בשלמה 
בן יוסף, 3 חדרים 

גדולה, כ- 80 מ"ר, ק"א, 
מטופחת + אופ', כ' 

מיידית, 1,350,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות ברבינו 
אשר!! חדשה! 3 חד', 

ק"ק, 70 מ"ר + חצר 28 
מ"ר )אופציה לארבע(, 

1,650,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)27-27(נכסים 052-7684074

 ביהודה הנשיא, קומה 
2, שלושה חדרים, 74 מ' + 

אופציה ממשית ל- 25 מ' 
_____________________________________________)27-27(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 ברחוב ירושלים, קומה 
א', חזית, 3.5 חד', 80 מ', 
מרפסת וסוכה + אופצייה 

_____________________________________________)27-27(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 73 מ"ר, ק"ג + היתרים 
על הגג 1,520,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

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

ק"א, חזית + חניה + סוכה, 
שמורה, 1,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
מיקום מעולה 3 חד' + 

מרפסות + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,650,000 
_____________________________________________)27-27(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במנחם 3 חד' 
גדולה, 80 מ"ר, ניתן לסגור 

לחדר רביעי + אופציה, 
משופצת, ק"ב, חזית + חניה, 

1,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חד', 
ק"ג + בניין מצויין, אין 

מחיר כזה בשוק, רק 
1,180,000 מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)27-27(_____________________________________________

 בקובלסקי 12, ק"ג, 
חזית, 3.5 חד', דירה 

גדולה, סלון ענק! 
משופצת ברמה בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)27-27(_____________________________________________

 בכהנמן בפרויקט 
החדש דירות 3 חד' החל 

מ- 1,420,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בוינרב בט"מ 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 
מפוארת!!! 795,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 במצליח 3 חד', ק"ג, 
כ- 65 מ"ר, אופציות 

גדולות רק 1,350,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בפרדס כץ מבחר 
דירות 3 חד' ב.חדשים 

בנויים החל מ- 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בטרומפלדור כ- 3 
חד', 65 מ"ר, מרפסת 

10 מ"ר, ק"ב, חזית 
1,365,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,460,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ק"א, 
לכנס לגור 1,350,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בדב גרונר 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,300,000 
אופציה נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 במהרשל, 3.5 חד', 
85 מ"ר, חזית, ק"ב, עם 
אפשרות לבניה על הגג, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)27-27(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בחידא, קומה 
א', כ- 70 מטר, משופצת 
+ סוכה, 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי מציאה ברבי 
עקיבא קרוב לירושלים, 

3 חדרים גדולה, 75 מ"ר, 
עורפית, ק"ב, מטופחת, 
1,420,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 ברחוב הרב קוק, 2.5 
חדרים, קומה 2, עורפית, 

70 מ"ר, שמורה, ב- 
1,400,000 חמד נדל"ן 

053-3357316)27-27(_____________________________________________

 אין מחיר כזה!!! 
בדנגור 2 חד', קרקע, 

כ- 50 מ"ר, 1,100,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד', כ- 
50 מ"ר, ק"ג, ג.בטון, 

אופציות מיידיות 
1,295,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

יחידות דיור
 ברמב"ם יח"ד כ- 25 

מ"ר, רק 780,000 
אפשרות למשכנתא 

נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' )מחולקת 
ל- 3 חד' + 2 חד'(, נוף, ק"ג, 

מושכרת ב- 6,500 ש"ח, 
טוב למשקיע, רק 1,990,000 
ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)27-27(_____________________________________________

 רמות ב': 6 חד' )100 
מ"ר( + חצר 25 מ"ר + 

מרפסת 10 + מחסן 20 מ"ר, 
כ"פ, משופצת, 2,320,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)27-27(_____________________________________________

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)79 מ"ר נטו!( + מרפסת 

)11 מ"ר( + משרד + ת.ב.ע 
לבנייה בגג, ק"ג, 1,950,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)27-27(_____________________________________________

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)ניתן לחלק( + גינה )23 

מ"ר( + מחסן )19 מ"ר(, כ"פ 
ללא מדרגות, ע"י אוהל יוסף! 

רק 2,090,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ד': 4 חד' )83 מ"ר 
נטו!(, חדש מקבלן בולינשטין, 
מרפסת )6 מ"ר(, ק"ב, מעלית, 
נוף! 2,230,000 ש"ח מציאה! 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

עפולה
 מבחר דירות ודירות 

מחולקות עם תשואה גבוהה 
החל מ- 370,000 ש"ח

r.b 052-6224648)27-27(_____________________________________________

 מבחר דירות למשקיעים, 
תשואות גבוהות, החל 

מ- 1,070,000 ש"ח בלבד 
053-3606954)27-27(_____________________________________________

 מחולקת ל- 2, לדירה, 
ויחידה צמודה מושכרת, 

משופץ, מכניס 6,000, מחיר 
1,390,000 ש"ח

053-3606954)27-27(_____________________________________________

 למשקיעים, מושכרת 
חוקית ב- 7,000 ש"ח, מחיר 

1,250,000 ש"ח בלבד
053-3606954)27-27(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בנחלת 
צבי 16, דירת גג 4 חד', 100 
מ"ר, 25 מ"ר גג, משופצת 
מהיסוד, קומה 6, מעלית, 

_____________________________________________)27-27(חניה צפי ימין 054-7723386

 בטרומפלדור דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

חניות, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, 2,290,000 גמיש 

_____________________________________________)27-27(050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה", בגוטמן 
28, דירת 4 חד', קומה 3, 

מעלית, חניה, מחסן, שמורה 
ויפה, כניסה מיידית משה סיני 

054-3975315)27-27(_____________________________________________

 בטרומפלדור החרדי, 4 
חד', ק"ב, משופצת, מפוארת, 
שקטה, מחיר 1,600,000 ש"ח 

053-3606954)27-27(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בדגל 
ראובן 62, קומה 2, 4 חד', 110 

מ"ר, משופצת, בניין לאחר 
תמ"א 38, עורפית, מעלית, 

ממ"ד, מ"ש אריאל שמילוביץ 
050-3073256)27-27(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", ביוסף 
ספיר, קומה 2, 4 חד', 130 

מ"ר, עורפית, מחסן, מעלית, 
ממ"ד, מ"ש, בניין חדש אריאל 

_____________________________________________)27-27(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
באחים שטרייט 4, 3 חד', 78 
מ"ר, קומה 2, שמורה ויפה, 

למגורים ולהשקעה! צפי ימין 
054-7723386)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות ברוטשילד, 
ק"ק, 80 מ"ר, מסודרת, 

1,270,000 ש"ח!!!
_____________________________________________)27-27(050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה", בברנר 
3, קומה 1, 3.5 חד', 60 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, עורפית 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בויסבורג 8, משופצת מהיסוד, 

קומה 2, 3.5 חד', 75 מ"ר 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 פינת ההשקעות! 
להשקעה/מגורים 

למזגר החרדי, 27 שנות 
מצויינות ואמינות!! תיווך 

ליאנה 050-5409240 
_____________________________________________)27-27(חיים 050-8554104

 לוח דירות חינם לציבור 
הדתי, למוכר, לקונה, למשכיר, 

כנסו dira4me.co.il כ- 
_____________________________________________)27-27(5,000 כניסות ביום

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

חזית תיווך אלטרנטיב
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 3 חד' באברבנאל/נורוק, 
משופצת, מושקעת, חזית, 
קומה 1.5, ש"כ, מסורגת, 

_____________________________________________)27-28ל(3,700 052-7600039

 ברבי עקיבא דירה 
3 חדרים, יצאה משיפוץ, 

מפוארת, קומה ב' תיווך דורון 
054-4980159)27-27(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במהרש"ל קרוב לר"ע, 

3.5 חדרים ענקית + 
מרפסות + סוכה, ק"ב, 

חזית, שמורה, כניסה 
מיידית, 4,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 בלעדי בחרלפ 2.5 
חדרים, ק"ג, מטופחת, 

חזית, כניסה מיידית, 
3,500 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 באדמור מקוצק 2 
חדרים כחדשה, לזו"צ, 

מרווחת וממוזגת, 
מרוהטת קומפלט

052-7629137)27-27(_____________________________________________

 בגיבורי ישראל, חדר + 
מטבח, מרוהטת, שקטה, 
ליחיד, קרקע, 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ל(כולל 055-6787524

 בצירלזון יח"ד מפוארת 
ומושקעת בבניין חדש, 

מרוהטת קומפלט, 2,550 
_____________________________________________)27-27(ש"ח לל"ת 052-7193105

 במנחם בגין, 4 חד' + 
מחסן, חניה, ממוזגת

_____________________________________________)27-28ל(054-7842664

 בטרומפלדור בילו, 
מרווחת, משופצת, ממוזגת, 

ש"כ, חניה, גמיש מפרטי 
_____________________________________________)27-28ל(054-6425296

2-2.5 חדרים
 בביל"ו, 2.5 חד', קומה 
2, משופצת, כניסה מיידית 

054-4971961)27-28(_____________________________________________

 מחפשים דחוף דירה 
3.5 או 4 חדרים להשכרה עד 
4,500 או 5,000 באיזור שיכון 
ג' או קרית משה או נדבורנה 
_____________________________________________)27-28ח(למיידי פלאפון 052-7113508

 מחפשים דירת 2.5-3 חד' 
בצפת בשכונות הדרום, לל"ת 

_____________________________________________)27-28ח(055-6778347

 מניב 20,000 ש"ח 
לחודש! בנין בצפת, 600 
מ"ר, מרפסות 200 מ"ר, 

נוף לכנרת ולחרמון, מחיר 
4.2 מליון ש"ח תיווך 

_____________________________________________)27-30ל(סופר רועי 052-2909191

 למכירה ב"ש ליד 
האוניברסיטה רח' וינגייט, דירת 

קרקע מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, מחיר 680,000 ש"ח
054-2388654 אלי תיווך 

_____________________________________________)27-27(המזרחי

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

גדולה + גלריה, לכל מטרה 
_____________________________________________)27-30ל(052-2518617

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? ברשותינו 
המבחר הגדול בעיר 
נשמח ללוותך תיווך
_____________________________________________)27-27(054-4980159 דורון

 חנות 22 מ"ר, יצאה 
משיפוץ, רבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)27-27(דורון 054-4980159

 חנות 27 מ"ר + גלריה, 
ר"ע 33, יפה ומשופצת תיווך 

_____________________________________________)27-27(דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא, ר"ע 99, 
גודל 20 מ"ר, מוכנה לביגוד 

_____________________________________________)27-27(תיווך דורון 054-4980159
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הסעות

מוצרים 
ושירותים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב
 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 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(_____________________________________________

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

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-25ש(058-4-555700.

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)08-29ש(מחירים זולים! 052-2523284

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

 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

 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)12-13/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 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

 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

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

מושב גורן
 וילת נופש + בריכה 

פרטית, אפשרות לנופש 
זוגי בצימר המערה

050-5990545)19-26(_____________________________________________

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

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
_____________________________________________)20-40/20ש(050-5275981 04-6961175

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(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

קנית רכבים

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

צפת

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-42/20ש(050-6241690 03-9363752

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-24/21ש(054-5989347 04-6987450

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/21(_____________________________________________

ספסופה

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-09/21(למירון, 050-2606535

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

_____________________________________________)23-22/21ש(054-6465188

 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

נהריה 

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

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

 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

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

צפון

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

 דירת נופש בכפר חנניה, 
נוף מדהים, בריכה, ג'קוזי, פ. 

מנגל וטרמפולינה
_____________________________________________)21-24ש(054-6658870 052-7103364

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-34ש(050-6333765

קוממיות
 "לשבת וחול" צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

_____________________________________________)23-29ל(052-7113937 08-6601778

מכירת רכבים

הדברה לכל סוגי 
המזיקים והמכרסמים

משה

054-4479048
המדביר

מחירים הוגנים אמין מקצועי

מס' רשיון: 3319

בס"ד

הדברות

 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

ירושלים והסביבה

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)4-31ש(077-8228803 052-3540874

 במצפה יריחו צימר עץ 
יפיפה, ג'קוזי, בריכת שחיה, 

_____________________________________________)24-35ש(נוף מהמם. 050-6464513

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-03/21ש(054-6388082

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-22/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 בהר כנען וילת נופש, 4 
חד' שינה, 12 מיטות + בריכה, 

ביכ"נ צמוד.
_____________________________________________)24-35ש(052-4281804

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, נוף להרים + ג'קוזי, 

לזוגות + 2. לפרטים איילה 
_____________________________________________)24-27ש(054-5259470

מוניות

שברולט 

 להשכרה במיידית, 
מספר ירוק להפעלת מונית, 

1,450 ש"ח פטור.
_____________________________________________)24-27ל(058-5065556

 שברולט קרוז, 2014, 
נוחה ומפנקת, במצב מצויין! 

_____________________________________________)24-27ל(טסט ארוך. 050-4117927

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

יבניאל

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

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

 בית חדש, בריכה לילדים 
+ גינה, 2 חדרי שינה + יח' 

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-24/21ש(077-5590283

 "למרגלות ההר"- 4 יח' 
ארוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
_____________________________________________)25-32ש(052-4604609

 וילה בהר כנען, 5 
חד', ממוזגת, נוף מדהים, 

טרמפולינה + בריכה
_____________________________________________)25-28ש(050-3327788

 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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות, גם פרק ב'

_____________________________________________)23-29ל(054-8422105

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

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-22/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 דירת נופש מדהימה 
וממוזגת, מרחק הליכה קצר 
מהקניון, ים, והטיילת ומרכז 

_____________________________________________)25-28א(העיר 0583637269

 5 חד' גדולה ומרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, רוגע, ליד השטיבלעך. 
_____________________________________________)19-30ש(050-4124556

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

 יחידת נופש עד 6 נפשות 
+ חצר 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-20/21ל(050-9960113

 "זריחת הירדן" סוויטות 
יוקרתיות + בריכה וג'קוזי, 
בפוריה, 10 דקות מהכנרת 

_____________________________________________)23-34ש(050-6480390

 "בקתות תאיר לכנרת" 
2 בקתות עץ יפיפיות + ג'קוזי, 

נוף מדהים, גינה, מרפסות, 
_____________________________________________)23-36ש(פרטיות. 050-6927465

 דירת נופש נקיה מאובזרת 
ומטופחת, נוף פנורמי מדהים 

לכנרת, מרפסות, לזוגות/
_____________________________________________)26-27(משפחות 052-7162203

 "שווה לשלם קצת יותר" 
- "רשב"י 54" - צימר בוטיק 
ברמה גבוהה בלב העתיקה. 

_____________________________________________)25-24/21ש(050-6784922 052-5452203

סוזוקי

רנו

דירות אירוח

מחירים מיוחדים לקבוצות
למשפחות וזוגות

בטבריה

058-7797817

ונופש

מחסנים

משרדים

 להשכרה, 65 מ"ר, ברח' 
הרצל ב"ב + מזגנים, מטבחון 

_____________________________________________)24-27ש(ושרותים 052-7127207

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-29/20ש("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

קיט 
ונופש

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

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

בר יוחאי

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
הקדימו הזמנותיכם לל"ג 

_____________________________________________)45-50ש(בעומר ושבועות 052-6990764

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט.
_____________________________________________)24-35ש(058-5994740

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 

ענקית + ג'קוזי, מנגל 
וטרמפולינה, אופציה לסוכה 

_____________________________________________)39-39/20ש(050-6686907

גבעת אבני
 יחידת נופש 10 דקות 

מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים + גינה, מקווה 
_____________________________________________)24-31ש(ובית כנסת. 050-4776772

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-05/21ש(ומפוארת 052-6990764

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

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

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

מבנים
 להשכרה בבני ברק, 

100-200 מ"ר למשרד, 
אולם, תעשיה, מחסן וכד' 

03-5222225)26-29(_____________________________________________

 להשכרה בגבול ר"ג, 
מחסן חדר, 6 מ"ר, צמוד 
לחניה, למטרה שקטה, 

מתאים לסופרים.
_____________________________________________)26-29ל(054-7661576

מגרשים
מגרש חקלאי 

בגבעת עדה 

054-8558858

& 90,000
חצי דונם

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במפרץ בפסג רק 4,000 ש"ח 

מציאה תיווך דורון 
054-4980159)27-27(_____________________________________________

 חנות בגלריה בגן וורשא, 
45 מ"ר, מציאה תיווך דורון 

054-4980159)27-27(_____________________________________________

 ברח' רבי עקיבא באזור 
בית כנסת הגדול בפסז' 27 

_____________________________________________)27-30(מ"ר טל': 052-8900573

 הזדמנות!! חנות בר"ע-
השומר!! 32 מ"ר, מושכרת 

8,000 ש"ח, לעסק ותיק 
1,550,000 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)27-27(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, בחזו"א/
גרוסברד, כ- 20 מ"ר, לכל 

מטרה + מטבחון ושרותים 
_____________________________________________)27-28ל(052-7624905

 במרכז ר' עקיבא, כ- 80 
מ"ר, למשרד/מרפאה/מכירות 

ולכל מטרה, כ- 10 מדרגות 
_____________________________________________)27-28ל(מהרחוב 054-4492010

 מציאה משרד 34 מטר 
באיזור מרכזי, רק 2,700 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(תיווך דורון 054-4980159

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/21ש(052-7645585

חיספין
 צימרים מפנקים ומרווחים 

בחספין, קרובים למסלולים, 
לזוגות ומשפחות, מלכה 

050-2204081)27-28(_____________________________________________

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-26/21ש(052-4484443

קיה

סיטרואן

 למכירה בהזדמנות בלנו 
2002 אוטומטית, מנוע ייבוא 

_____________________________________________)27-27(מכני טוב 055-6883937

 סיטרואן פיקסו 7 מקומות 
מוצל 2011 אוטומט שמורה, 
במצב מצויין, מחיר 18,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח טל': 053-4707059

 קאיה סיד 2014, סטיישן, 
שמורה ומטופלת טל':

050-8447574)27-27(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות רנו 
סמוביל 2010, 1600 סמ"ק + 

_____________________________________________)27-27(מצלמת רווס 055-6775411
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כללי
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותוכנת
ותוכנת I7 + אחריות 

לשנה, וחצי ממחיר 
מחשב חדש

_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

תינוקות
 עגלת בוגבו קמיליון 3, 

אדום, אמבטיה + טיולון, ניילון 
לגשם וכיסוי נוסף צבע ג'ינס, 

250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)21-24(054-8063853 ב"ב

 עגלת בבה קאר, היפ הופ 
+ תיק תואם, שמורה כחדשה, 

_____________________________________________)21-24(1,900 ש"ח. 054-5857000

 ספה איכותית וחזקה 
)וידר(, נפתחת למיטה 

וחצי, 600 ש"ח.
_____________________________________________)24-28ש(054-8527470

 מיטת ילד נפתחת, 
עם 2 מגירות גדולות + 2 
מזרנים, כחדשה, הייתה 

בשימוש שנה בלבד, 500 
_____________________________________________)24-27(ש"ח. 052-8241849

 כובע קנייטש בורסלינו, 
מידה 58 כחדש ב-450 

_____________________________________________)24-28ש(ש"ח. 054-8422105

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

ריהוט
 ריפוד וניילון לכסאות, 

7 שנות נסיון,
שירות עד בית הלקוח.

_____________________________________________)19-26ל(053-3119787

 שולחן סלון מהמם 
וונגה 1.20*1.20 נפתח 

ל- 3 מ"ר 1,200 ש"ח 
גמיש מאוד 

_____________________________________________)25-30ש(053-3120620

 ספות לסלון 3+2 
כחדשות, מתצוגה, עור 

הפוך, אפור, 1500 גמיש 
_____________________________________________)25-30ש(מאוד 053-3120620

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נילווים 

)מתאים במיוחד לניקוי 
מכוניות( בהזדמנות )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצויין 
)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 למכירה מקרר גובה 1.6 
מטר צבע לבן מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-5737813

 מכשיר להכנת וופל בלגי 
_____________________________________________)26-27ח(50 052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מכונת קפה לא קפסולות 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 100 שקל 052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מנגל חשמלי חדש 
באריזה!!! 100 שקל

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מטחנת בשר של קוונד 
מתחבר למיקסר 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מגהץ קיטור משכולל 
250 ש"ח צריך תיקון

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מחשב במצב מעולה 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 פלייסטשן 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כירת גז שולחנית + 4 
להבות כחדשה )בני ברק( 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור מורפי ריצרד' 
גדול מקצועי 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3364930

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
)בני ברק( 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
ברק( 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק סמסונג במצב 
_____________________________________________)26-27ח(מצוין 200 ש"ח 058-3292985

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות 
שמור כחדש 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 כרטיס קול 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(שמור נייד 052-2437292

 נגן כפתורי מגע 16 ג'יגה 
חדש בקופסא רק 110 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7172349

 מערכת רמקולים בלי 
רמקולים ויש אפשרות לחבר 

רמקול או אוזניות ב- 65 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3259421

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר - 70 ס"מ גובה - 66 

ס"מ 150 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מדפים גדולים 
כתר פלסטיק מצב מצוין 160 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813 בני ברק

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מיטה זוגית + 2 
שידות ומראה עץ מלא 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-2340487

 שולחן נפתח ו- 5 כיסאות 
במצב טוב ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8452546

 2 מיטות פורמיקה עם 
בסיסים 1.90*90 300 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(כ"א 050-5305219 דינה

 מיטה נפתחת + מגירות 
עץ מלא חזקה מצב מצוין 500 

_____________________________________________)26-27ח(052-7157433

 מיטות שלישייה + 
מזרונים ומגירות צבע לבן 

מעוצבת ומהממת 500
_____________________________________________)26-27ח(052-7157433

 למכירה כסאות יפות 
במצב מעולה צבע ונגה ריפוד 

שמנת 190 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-7180224

 שולחן סלון 2 מטר 
_____________________________________________)26-27ח(שנפתח ל- 3 052-6388897

 מזנון לסלון ארוך ומזנון 
קצר במצב מעולה 300 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)26-27ח(500 052-6388897

 מכתביה עם מגירות 
ומדפים בצבע אפור 500 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)26-27ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 מגירות 
אחסון 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 052-6388897

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 כוורות צבע גינס + קאמל 
עץ 9 תאים 150 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-7110779

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 ארון סנדוויץ 5 דלתות, 
צבע אגס חום, במצב מצויין, 

_____________________________________________)26-27ל(1,150 ש"ח 052-7677441

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון 240 ש"ח בלבד מצב 

_____________________________________________)26-27ח(מעולה 052-5737813

 עגלת טיולון ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 אמבטיון לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 עגלת טיולון במצב מצויין 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 לול מעץ גדול רק 195 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת כחדשה 
_____________________________________________)26-27ח(רק 470 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון מצוינת 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-9089110

 שידת החתלה במצב 
חדש לבנה 500 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 משאבת אוונט מצויינת 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו ירוק-זית 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 052-7679123

 B5 גגון ותיק לבוגבו 
בדוגמת פרחים בתפירה 

אישית 480 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-7676129

 למכירה בבני ברק מיטת 
מעבר מעוצבת כחדשה עם 

מעקה בטיחות משני צדדים ב- 
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 052-7773526

 למכירה בבני ברק מעמד 
אמבטייה לתינוק כולל מעמד 
החתלה כחדש! ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7773526

 נוקיה C2 לא כשר כולל 
מטען 150 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(053-3161169

 נוקיה C5 כולל מטען 220 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3161169

 למכירה נוקיה C2 במצב 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש 250 054-2228720

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 אבד טאבלט חדש ביום 
ראשון טז' באייר, בתחנת 

אוטובוס בכהנמן/קוקה קולה 
_____________________________________________)20-23ל(ב"ב 054-6715661

 אבד צמיד זהב בחג 
שבועות, ברח' חזו"א ב"ב. 

_____________________________________________)23-24ח(052-7685949

 נמצאו שמלות חדשות 
ביום ד', ערב שבועות, באזור גן 

_____________________________________________)24-25ח(ורשה ב"ב 054-8542339

 אבד כרטיס זכרון של 
מצלמה, בקו 451 מי-ם 
_____________________________________________24-25ח(לאשדוד. 053-3154233

 נמצא ארנק עם כסף, 
ברח' עזרא, לפני מספר 
_____________________________________________24-25ח(חודשים. 054-8474176

 דרושים מכונת כביסה 
ותנור למסירה, במצב מצויין, 

למשפחת אברך.
_____________________________________________24-25ח(050-4158211

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה משלימה ושחרור 

שרירים, לאדם העובד בתחום. 
_____________________________________________24-25ח(052-7396092

 משפחה זקוקה לשתי 
מיטות חדר שינה + מזרנים 

ושידה, בירושלים.
_____________________________________________24-25ח(050-4160457

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 מחשב נייד IBM מעולה 
וחזק ווינדוס XP רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש 053-3120620

 כיריים 4 להבות מעל 
הגז צבע לבן היה בשימוש רק 

בפסח 120 ש"ח גמיש
_____________________________________________)22-23ח(053-3120620

 מחשב נייח ווינדוס 10 
מעבד i3 אופיס 10 עם 500 
ג"ב )זיכרון רם 4 גיגה 6100( 

_____________________________________________)22-23ח(600 ש"ח  053-3120620

 הוברבורד כחדש צבע 
כשטרות דולרים 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש 053-3120620

 למכירה 2 רמקולים 
15 אינץ' db, בעוצמה 600 

וואט, דיגיטאלי, במצב מצויין 
+ 3 סטנדים לרמקולים + 

2 מיקסרים, גדול וקטן + 2 
מיקרופונים + כבלים בשפע, 

_____________________________________________)22-25(4,800 ש"ח. 054-4202316

 מקרר שארפ 350 
ליטר, צבע ניקל, נראה 

טוב, 1,000 ש"ח גמיש. 
וכן מקרר אמקור, לבן, 
300 ליטר, 600 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ש(053-3120620

 נמצא פראק באריזה 
לפני כמה חודשים בבני ברק 

 052-7667161 052-7633489
_____________________________________________)26-27ח(03-6773161

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)26-27ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר במצב חדש 

_____________________________________________)26-27ח(בקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניינת לקנות בלנדר 
של בוש ישן לפני 25 שנה נייד 

_____________________________________________)26-27ח(058-3230569

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד ב- 500 דולר 

_____________________________________________)26-27ח(050-4158682

 דרושים בדחיפות מדפים 
ועמודים ממתכת מחוררים 

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 מעוניינים לקנות ש"ס 
ולכתך בדרך מאירת עיניים 

מהדורת י.פוזן יפה נוף
_____________________________________________)26-27ח(050-4130811

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)26-27ח(ב"ב 054-8466850

 דרוש דחוף גגון נפתח ל- 
3 חברת בוגבו קמליון 5 בחינם 

_____________________________________________)26-27ח(או בתשלום 052-7110779

 מיקסר קנווד 300 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-6951960

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-6850138

 אוזניות בלוטוס במצב 
_____________________________________________)26-27ח(חדש 170 ש"ח 054-8541752

 מקרר במצב מצויין כ- 300 
_____________________________________________)26-27ח(ליטר 200 ש"ח 054-8541752

 מקרן חברת סוני 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בירושלים 055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(055-9765406

 כיריים גז 3 להבות ב- 50 
ש"ח 052-7690687

_____________________________________________)26-27ח(052-7673687

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-3463482

 נמצאה טבעת זהב 
משובצת באזור ז' באשדוד 

_____________________________________________)27-28ח(לפני פסח 050-4112251

 אבדה שקית עם מוצרי 
B&D בתחנת ר' עקיבא / 
הרב קוק בתאריך ב' סיון 

_____________________________________________)27-28ח(058-6877475

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)27-28ח(סמלי 052-3595314

 מחפשת ספרונים לילדים 
_____________________________________________)27-28ח(055-6780057

 דרושים בדחיפות מדפים 
ועמודים ממתכת מחוררים 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 הסחלב סיים את פריחתו? 
אתן לו בית חדש! בב"ב/פ"ת 

_____________________________________________)27-28ח(054-9574001

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)27-28ח(ב"ב 054-8468850

 מעוניינים לקנות שולחן 
למטבח במצב טוב, ללא 

_____________________________________________24-25ח(כסאות. 055-6670345

 תנור דו תאי קינג מבערים 
וחצובות כחדשים 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(טלפון 054-8474588

 2 מזגני אל-ג' 1 כוח מצב 
טוב 250 ש"ח כ"א

_____________________________________________)27-28ח(050-2344305

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה' רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח 050-6850138

 מסחטת פירות קשים 
וירקות גולד ליין Alt 414 חדש 
באריזה + קבלה ואחריות 100 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-8473689

 מחבת חשמלי מולטישף 
חדש ללא שימוש 200 טלפון 

_____________________________________________)27-28ח(050-8441788 מירי

 שואב אבק באריזה דגם 
_____________________________________________)27-28ח(הום 400 050-8441788 מירי

 למכירה שעון שבת ללוח, 
גרמני בשימוש 5 חודשים 

)ירושלים( 100 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7618093

 בהזדמנות דיסק קשיח 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 053-8338711

 זוג רמקולים שמורים 100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מערכת הגברה 
שזה גם רדיו משוכלל מאוד גם 
הגברה למיקרופונים 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 050-6688160 שמואל

 מערכת בשילוב עם 2 
כניסות קלטות + רדיו במצב 

מעולה 350 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(050-6688160

 מסרטת וידאו ענקית 
איכותית )קלטות( במצב מצוין 
_____________________________________________)27-28ח(ממש 300 ש"ח 055-6780057

 שואב אבק רובוטו שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים חברת "דולנסון" 
זכוכית יפות מאוד ב- 250 

_____________________________________________)27-28ח(שקל 052-5918474

 מקרר משרדי קטן במצב 
טוב 200 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)27-28ח(054-8491154

 נגן מגע כחדש עם מגן 
+ קליפים בב"ב ב- 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7668555

 תנור ומקרר למכירה, 
נמכרים עקב מעבר דירה, 

כחדשים, לפרטים בטי
_____________________________________________)27-30(052-8241849 אסוף מרמת גן

 טוסטר אובן קנדי 45 
ל' בשימוש מועט 140 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8474688

 מקרר אפולו תדיראן 500 
ל' פיקוד שבת 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8474688

 רמקול בלוטוס גדול מאוד 
ברמה חדש ב- 200 שקל 

_____________________________________________)27-28ח(050-8776286

 מזגן חלון תדיראן במצב 
חדש לא היה בשימוש 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד 052-3186268

 מעבד מזון 60 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 מאוורר 100 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 מנורת לילה 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 ,brother 470 מדפסת 
סורק אבל לא מדפיס, דרוש 

_____________________________________________)27-28ח(תיקון, 50 ש"ח 054-8473689

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 בוקסה איכותית 8 
 USB מקרופון אלחוטי בלוטוס
שלט וכניסה למעמיד ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כרטיסים 64 ג'יגה של 
סאנדיסק כ"א ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 טוסטר אובן קומפקטי 9 
ליטר 800W כולל אחריות ב- 

_____________________________________________)26-27ח(330 ש"ח 055-6727270

 אוזניות קשת בלוטוס 
כרטיס ו- AOX ללא רדיו 

מתחבר לטלפון ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 מצלמת קנון נטענת 
אחריות כמעט 3 שנים + 

נרתיק + כרטיס 64 ג'יגה ב- 
_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 055-6727270

 מצלמת כתפור + צילום 
+ הסרטה + הקלטה + רטט 

נקנה ב- 180 נמכר ב- 130 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כיריים גז 5 להבות 300 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 050-4128920

 אוזניות אפל סופר קופי 
חדש בקופסא רק 290 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8535735

 למכירה מיטת יחיד מצב 
מצויין 190 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 ספת עור תלת מושב 
במצב מצוין רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8401025

 למכירה ספה מצויינת 
חזקה ונוחה 260 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(054-5656194

 למכירה כוננית לספרי 
קודש עם מגירות ודלתות 

זכוכית 310 ש"ח בלבד
_____________________________________________)27-28ח(054-5656194

 למכירה מיטת קומותיים 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 052-7180224

 למכירה סלון עור חלק 1 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7180224

 למכירה שולחן פינת אוכל 
125/125 ס"מ כמו חדש 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7180224

 מיטת דיסני ללא מזרון 
190 ש"ח טלפון
_____________________________________________)27-28ח(054-8474588

 שולחן מטבח + 5 
כסאות 390 ש"ח טלפון

_____________________________________________)27-28ח(054-8474588

 כסאות סלון נדירות 290 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח טלפון 054-8474588

 מציאה! שולחן + 6 
כיסאות לבנים מצב טוב מאד 

_____________________________________________)27-28ח(490 טל': 052-5266156

 קומודו מעוצב עם 2 
מגירות מאורכות ומראה 

גבוהה שיטה 230 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7118267

 פינת איפור מפוארת 
שולחן + מראה + תאורה 

במצב מעולה 450 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-8474688

 עגלת אמבטיה איכותית 
חברת מוצי + שלב 2 300 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 055-6780057

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מצויין + גלגלים 190 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור 

_____________________________________________)27-28ח(כחדש 80 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום 2 מצבים 

_____________________________________________)27-28ח(בב"ב 400 ש"ח 054-8476805

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי 90 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מעולה + מזרון אורטופדי 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
150 ש"ח וגם טיולון 90 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 זיכוי לחנות שילב בסכום 
330 ש"ח ב- 310 ש"ח בלבד 

תוקף שנתיים ב"ב
_____________________________________________)27-28ח(054-8412976

 כסא קדמי לאופניים חדש 
ממש 90 ש"ח גמיש

_____________________________________________)27-28ח(054-8464909

 למכירה מיטת תינוק + 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 360 ש"ח 054-5656194

 מיטת תינוק של שילב עם 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 250 ש"ח 052-7180224

 עגלת אמבטיה לתינוק 
אנלגנזינה צבע אפור 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8475855

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי 90 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מעולה + מזרון אורטופדי 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
150 ש"ח וגם טיולון 90 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 זיכוי לחנות שילב בסכום 
330 ש"ח ב- 310 ש"ח בלבד 

תוקף שנתיים ב"ב
_____________________________________________)27-28ח(054-8412976

 כסא קדמי לאופניים חדש 
ממש 90 ש"ח גמיש

_____________________________________________)27-28ח(054-8464909

 למכירה מיטת תינוק + 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 360 ש"ח 054-5656194

 מיטת תינוק של שילב עם 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 250 ש"ח 052-7180224

 עגלת אמבטיה לתינוק 
אנלגנזינה צבע אפור 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8475855

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 למכירה עגלת בובו 
מתקפלת לתיק בצבע שחור 

וורוד מצב מצוין 350 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(053-3364930

 כסא אוכל תקין 180 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב מצוין 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 מיטת מעבר של איקאה 
בצבע לבן 140 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 אמבטיה ומעמיד ב- 50 
ש"ח אפשרות בנפרד

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 טיולון של ציקו' ב- 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4158480

 עגלת תאומים ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש,ח 050-4158480

 כסא אוכל לתינוק )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 אמבטיה חדשה לעגלת 
אינפנטי צבע אפור כהה + גגון 

ומזרן רק 250 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)26-27ח(050-4120286

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)27-28ח(050-2897977

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

הקומה הכשרה )כמליון 
מספרים( רק 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ל(055-2272521

 חוברת סימנא סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות 

"עירובין" חדש ב- 12 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-4135002

 טוש"א הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)27-28ח(30 ש"ח 050-4135002

 תורת הבית לרשב"א 
מהדורת מוסד הרב קוק ג"כ 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 050-4135002

 ארנבת לבנה 30 ש"ח 
בלבד הקודם זוכה! ו- 3 אוגרים 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 40 ש"ח 050-4135002

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 מסרגה עגולה וחוטי צמר 
_____________________________________________)27-28ח(35 ש"ח 053-3155415

 מחבת לפנקיק חדש 
_____________________________________________)27-28ח(נעמן 80 ש"ח 053-3155415

 תבנית עגולה לפיצה חדש 
_____________________________________________)27-28ח(45 ש"ח 053-3155415

 סיר סולתם 2.5 ליטר 4.5 
ליטר 180 ש"ח חדש באריזה 

_____________________________________________)27-28ח(נעמן 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 1 ס"מ כולל 

מתלים 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 80 יחידות 2.5 

_____________________________________________)27-28ח(מ"ר 120 ש"ח 058-3233170

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב חדש 350 ש"ח שמואל 

_____________________________________________)27-28ח(050-6688160

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כרוכים בכריכה 

חזקה כל שנה ב- 2 כרכים 40 
ש"ח לשנה בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(052-7600336

 למכירה ארנבות 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(כל אחת טל': 03-6184819

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש אכותי ברמה 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 50 שקל 050-8776286

 עגילי זהב טהור 3 מודות 
לאוזן חדש זהב צהוב קטנות 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 120 שקל 050-8776286

 אופני ילדים במצב טוב 
מאד 50 ש"ח גלגלי עזר 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-5343924

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-4906526

 אופנים 2 זוגות במצב 
מעולה מידה 26 כ"א 450 

_____________________________________________)27-28ח(054-8517859

 אופנים מידה 26 במחיר 
400 ש"ח מצב מעולה

_____________________________________________)27-28ח(054-8517859

 אופנים BMX מידה 26 
במצב מצוין 170 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8517859

 תערובת לתוכונים 
וסבירה 1 ק"ג ב- 25 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4157763

 גלגל קידמי 24 אינץ 15 
שקל צמיד 24 אינץ 10 שקל 

_____________________________________________)27-28ח(054-3177932

 גלגל אחורי 24 אינץ 20 
_____________________________________________)27-28ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי ראלי פעלולים 
ציר עבה 20 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)27-28ח(054-3177932

 צמיג לחשמליות 20 
שקל צמיד אנטי פנצ'ר 30 

_____________________________________________)27-28ח(שקל 054-3177932

 עגלת בובה 20 ש"ח 
ילקוטים לבנות עם עגלה 40 
ש"ח קורקינט ברזל 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(קלמר 15 ש"ח 050-4195132

 למכירה חצובה חדשה 
למצלמה 200 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8464909

 מציאה!!! פאה חדשה 
מקופסה של גלית אטליה 

משיער 100% טבעי רק 980 
_____________________________________________)25-24/21ש(ש"ח 054-8443223

 בריכת כדורים + כיסוי 
1.27*1.27, 9 מזרונים 

2.00*1.03, נדנדות, הציוד 
_____________________________________________)26-29ל(במצב מעולה 052-3608243

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)26-27ח(054-8483305

 תוכי דררה מאולף יכול 
לדבר במחיר מציאה 290 

_____________________________________________)26-27ח(054-8483305

 למכירה תוכי קוקטיל 
האכלת יד ברמה גבוהה 

מתאים מאוד לילדים ב- 500 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7197544

 אופני ילדים במצב טוב 
מאד 50 ש"ח גלגלי עזר 20 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-5343924

 ראש דיו מקורי למדפסת 
HP חדש באריזה דגם 
23,57,56 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)26-27ח(050-6282258

 למכירה אופניים מידה 18 
מתאים לילד/ה מגיל 6-12 

במצב חדש 180 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-2819921

 משקולות לרגליים זוגי 2 
ק"ג במצב מצוין בירושלים 60 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4103910

 סוכה קומפלט 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-8486106

 אופניים מצוייניות מס' 
26 חזקות במיוחד 350 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(ירושלים 054-8562463

 זוג פינקים כולל כלוב 
+ מתקן + מים ואוכל ותא 

_____________________________________________)26-27ח(הטלה 280 ש"ח 03-5740868
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דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
■ משטרה 100 שלמים" 

■ 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 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

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

התפקידים. גלאט ג'ובס. אתר 
הדרושים הדתי-חרדי מס' 1. 

כנסו לאתר החדש:
,www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(טלפון: 073-70-55-666

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 אדם רציני אחראי 
ונאמן, עם המלצות, לטיפול 

_____________________________________________)21-28(בקשישים. 055-5527391

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)23-24ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 לרשת מעונות יום לגיל 
הרך, בק. הרצוג, מטפלות/

סייעות, למשרה חלקית/מלאה 
_____________________________________________)24-27ש(053-3119204 054-4499177

 למעון דתי בת"א 
דרושה מטפלת 

מקצועית, לשנה"ל 
תשפ"א. תנאים טובים, 

תחבורה נוחה.
_____________________________________________)24-27ש(054-4893566

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

 למעון חרדי בת"א 
)קרוב לב"ב( דרושה 

מטפלת, 35 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)25-28ש(052-7690437

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת לחצי משרה 

הדרכה מובטחת קו"ח למייל: 
ilanakatz22@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

עם נסיון תנאים טובים 
_____________________________________________)25-28ש(למתאימה 054-7694963

 דרושה מטפלת למעון 
במרכז בני ברק תנאים 

מצויינים למתאימה
03-5703853

054-4842065)25-31(_____________________________________________

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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 מעצב/ת ארט דירקטור/ית דרוש/ה גרפיקאי/ת 
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

 דרוש עובד דלפק אך 
ורק עם נסיון מיומן, זריז, 

תודעת שירות גבוהה 
מאד! לחנות פלאפל 

מובילה וממוזגת בב"ב, 
לשעות הערב. שכר 

ותנאים מעולים. יצירת 
קשר אך ורק ווטסאפ 

052-2452278 )לא 
להתקשר למספר זה!(

_____________________________________________                                                                           )25-29ש(

 לגן בוטיק בגבעתיים 
דרושה סייעת חרוצה ויצרתית 
למשרה מלאה, 4 או 5 ימים 
בשבוע, 7:30-16:45 תנאים 

_____________________________________________)26-29(מעולים 052-3838484

 למכבסה בב"ב דרוש 
עובד/ת חרוץ/ה לחצי משרה 
_____________________________________________)26-27ש(אחר הצהריים 050-8460282

 דרושים/ות מטפלים/
ות דוברים/ות רוסית 
מאזור בני ברק בלבד 
לעבודה עם קשישות 

סיעודיות/לא סיעודיות 
בחברת סיעוד בבני ברק 

פרטים בטל':
03-5791477
03-5791502)26-27(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג 
למשרה מלאה/חלקית 
דרושות *עובדת מטבח 
נקיה *מטפלת חרוצה 

_____________________________________________)26-29ש(ואחראית 050-4146721

 דרושה מתנדבת לבחורה 
עדינה ומתוקה עם פיגור 

שיכלי קל שגרה בדירה של 
סיח סוד, זקוקה לחום ואהבה, 
לנהל איתה מדי פעם שיחות, 
להדריך אותה לגבי סדר ונקיון 
_____________________________________________)26-29(לפרטים נוספים 054-6287000

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת לימי 

שישי 052-8530061
_____________________________________________)26-29ל(052-8226582

 למרפאות שיניים 
מצליחה בבני ברק דרושה 

מתאמת מכירות. 3/4 משרה
officeorthodontics04@gmail.com)26-27(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה, רשיון 
ג', נמרץ ומסור לחברת שיווק 

בפ"ת, תנאים טובים
_____________________________________________)26-27ל(050-5384330

 מטפל בקשישים בעל 
_____________________________________________)21-22ח(נסיון רב, 058-7651101

 אלמן חרדי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)26-27ח(שעות 054-7938941

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר לרכישת 

ניסיון וקבלת התעודה
_____________________________________________)26-27ח(050-6651365

 אשה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית

_____________________________________________)26-27ח(054-2616758

 מטפל בקשישים גם 
סיעודיים כולל רחצה הלבשה 
וטיולים בעל ניסיון רב באיזור 

_____________________________________________)26-27ח(בני ברק 058-7651101

 מחפש עבודה כשליח עם 
אופניים חשמליות בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(052-7145348

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

קו עיתונות דתית / 8273118 / 

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עובדת מטבח + נקיון 

03-6749811)26-27(_____________________________________________

 כיסוי מיטה לח.שינה 
אפור-אפרסק חדש בב"ב 290 

_____________________________________________)26-27ח(054-8406660

 שמלת ערב חדשה, 42, 
_____________________________________________)26-27ח(500 054-8406660

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 הליכון במצב מעולה מנגן 
ותקין נהפך לכמה מצבים 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 מתקן לדגני בוקר במצב 
מצוין ב"ב 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8491154

 גלגל קידמי 24 אינץ 15 
שקל צמיד 24 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 גלגל אחורי 24 אינץ 20 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי ראלי פעלולים 
ציר עבה 20 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 גלגל קידמי 26 אינץ 20 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 טבעת ניצוץ פרחוני 
פנדורה מידה 52 280 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-9415880

 13A בטריה לאופניים 
36 בשימוש שנה 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(מחודשת 052-7123840

 למכירה חצובה חדשה 
למצלמה 200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8464909

 מילון אוקספורד לבנות 
סמינר חדש 200 ש"ח + 

מחשבון קסיו כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-6256846

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 נהג, רשיון ג', 7.5 טון, 
לאיזור ראש העין/אלעד, 

לחלוקת סחורה ועזרה במחסן, 
_____________________________________________)26-27ל(תנאים נוחים 052-3645083

 דרושה מטפלת מובילה 
לבוגרים, למעון חרדי בפ"ת, 

תנאים טובים למתאימה! 
_____________________________________________)27-28ל(לפרטים 052-7603242

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)27-30(_____________________________________________

 נהג חלוקה, רשיון ב' 
מ-2007, חצי משרה, 

מאזור מודיעין/לוד
_____________________________________________)27-28ל(052-8708776

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת לתינוקיה 

ולבוגרים, תנאים טובים
052-7638461)27-28(_____________________________________________

 בעל ניסיון מעונין בטיפול 
_____________________________________________)27-28ח(קשישים 050-2344305

 מחפש עבודה כשליח עם 
אופניים חשמליות בבני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(052-7145348

 מחפש עבודה לשעתיים 
ביום אפילו פעמיים בשבוע 

_____________________________________________)27-28ח(052-7154435

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + אפשרות 

_____________________________________________)27-28ח(ללינה לסרוגין 052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי טל': 

_____________________________________________)27-28ח(053-3582296

 בחורה יראת שמים 
ונעימה מעוניינת בלינה אצל 

אישה קשישה בריאה תמורת 
_____________________________________________)27-28ח(תשלום 054-8473689

 מעוניינת להשתלב 
בתחום הנה"ח למשרה 

מלאה/חלקית זמינות מיידי 
_____________________________________________)27-28ח(052-7135724

 מטפל בקשישים גם 
סיעודיים כולל רחצה הלבשה 
וטיולים בעל נסיון רב באיזור 

_____________________________________________)27-28ח(בני ברק 058-7651101

 סימילאק מהדרין חלבית 
חדשה 900 גר' 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4199566

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100-200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח נייד 052-2437292

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים חדש 250 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה הניתנות 
לשינוי המידה )בני ברק( 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 35 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שמשיה חדשה לים או 
לחצר בית )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671



בסופר סופר
מבצעים לוהטים

3 ב- 10

תבלינים 
בצנצנת 
50-80 גר' 'מעולה'

מסכת 
KN95

20 3 ב-

מארז 
מסכות
כירוגיות

25יח' ב- 50

זוג מסכות 
מבד

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת *חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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שני-רביעי
 6-8.7.20
י"ד-ט"ז בתמוז

דייסת מטרנהקוטג'

שמן זית      

250 גר' 
טרה

זוג קוסקוס 2*350 גר'/
זוג פירורית 2*200 גר' 

40 גלילים כולל פיקדון
330 מ"ל

טעמן

'מעולה'/
כרמית

150 גר'
עלמה 'מעולה' 500 גר'

טרה

מטרנה כולל שלבים  קפה טסטר צ'ויס

175 גר' פפושדו
700 גר'200 גר'

עוגיות ברמן 200 גר'/
סהרון חצי מצופה

טיטולי פרימיום

שלוקים

750 מ"ל
'מעולה'

ופלים שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

גבינה צהובה 
מגורדת נעם

אסם

נייר טואלט מולט COOL משקה

תפו"א לבן ארוז/
גזר ארוז

חציל/בצל/עגבניה תפו"ע סמיטאבטיח אפרסק/נקטרינה

אפונה/תירס/חומוס/
שעועית ירוקה/לקט 
אפונה וגזר/גזר גמדי

שלישיית פיצה

700 גר'
סנפרוסט

מעדנות

סלטי אחלה
400 גר' קוד: 200259

1 ק"ג
זה ברור

חומוס/תירס/אפונה/
אפונה וגזר/שעועית 

ברוטב עגבניות

אורז בסמטי
קוד: 5339704

1 ק"ג
550-580 גר'טעמן

'מעולה'

שטראוס/נסטלה

קוד: 711349
45 מטר
'מעולה'

ספרינג/תפוזינה/
פריגת ללא צלול

מפות ניילון עבה

גביעי גלידה
24/30 גלילים

'מעולה'

מארז חטיפי אסם
במבה 4*60 גר'/10*15 גר'/

ביסלי 4*55 גר'/
אפרופו 3*50 גר'/
משקאות חלבדובונים 5*20 גר' 

1 ליטר
תנובה

1.8 ליטר
1.5 ליטרריאו

גלידת טריו

שלגון קראנץ'/
אקסטרים/קוקילדה/ 
טילון/שלגון מגנום/ 

פסק זמן/חטיף

לא כולל גם וגם
200 גר'

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

שני-שישי
 6-10.7.20

י"ד-י"ח בתמוז

5 ב-
10

שלישי-רביעי
7-8.7.20

לק"גט"ו-ט"ז בתמוז
790

בצק עלים/מלאווח
ציפור השרון

2 ב- 2 ב-

5 ב-
100

890

990

890

10

חמישי-שישי
לק"ג9-10.7.20 י"ז-י"ח בתמוז

לזוג

שעועית

1490

לק"ג
190

שחר

דג פילה נסיכת 
הנילוס

לק"ג

למארז

2490

2990 10

22 22

10

1490

790

2 ב- 2 ב-

2690

1190 1190

2 ב-
90

690

2990 5 ב- 19901090

3 ב-

2 ב-

2 ב-

290
לק"גלק"ג

390
לק"ג
790

4 ב-
20

1990

1490
2 ב-

3 ב-
1090

בחזקת 
נקי 

מתולעים

3 ב-
1390

99010
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