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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

במרכז לבריאות האישה שבמרפאת לב הרמה, תעניק מאוחדת את שירותי 
הרפואה הדחופה בין השעות 19:00-21:00 וללא צורך בקביעת תור, באמצעות 

רופא/ת נשים, ואחות ⋅ מנהל 
השיווק המחוזי הרב יהודה לוי: 

"מאוחדת ממשיכה להוביל את 
שרותי הרפואה הדחופה בבית 

שמש גם בתחום רפואת הנשים 
והיא חלוצה גם בתחום זה" | עמ' 6

03-6162228

פרסם
ותתפרסם

תבוסה לליכוד: האופוזיציה ניצחה בהצבעה הדרמטית על הוועדה המסדרת

המנצחים: אלקין ולפיד | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

אבי גרינצייג

ברכת הרע"מ

בליכוד מרימים ידיים: שוקלים להחזיר 
את המנדט לנשיא כבר בימים הקרובים

ההפתעה שהכינו סער ואלקין הייתה מושלמת: אחרי שבליכוד הצליחו לשכנע 
את בנט לתמוך בהצעת הליכוד, התברר שחברי מפלגת רע"ם זעמו על הסיכום 

בין הליכוד לימינה שלא תואם איתם וחזרו בהם מהסיכומים מבלי לעדכן את 
הליכוד ⋅ את ההלם על פניהם של ראש הממשלה נתניהו ושל יתר חברי הליכוד 
ניתן היה לראות בבירור בתום ההצבעה ⋅ המבחן האמיתי: בחירת יו"ר הכנסת. 

במידה וחברי רע"ם יתמכו במועמד יש עתיד ח"כ מאיר כהן לתפקיד יו"ר 
הכנסת, יבינו גם בליכוד ששלטון נתניהו מתקרב לסיומו | עמ' 13

האם הרעיון לבחירות ישירות לראשות ממשלה, 
ישים סוף לפלונטר הפוליטי שבו נמצאת ישראל? 
 נתניהו, לא בלב קל, יתמוך במהלך מחשש שגוש 
השינוי יצליח לכונן ממשלה מיד עם תום המנדט 
 גם ראשי ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית 
יתמכו בבחירות ישירות לראשות הממשלה בלבד 
 הלחץ מופעל כעת על חברי הכנסת נפתלי בנט 

ומנסור עבאס  אם יימצא הרוב, החוק שכבר הונח 
על שולחן הכנסת ע"י חברי הכנסת ארבל ומלכיאלי 
מש"ס צפוי לעבור בחקיקת בזק ולשלוח את ישראל 

לעוד מערכת בחירות שתנסה לשים קץ למשבר 
הפוליטי הגדול ביותר שידעה ישראל | עמ' 12

נתניהו ודרעי מנסים לקדם 
בחירות לראשות הממשלה בלבד

 מהלך מתואם. נתניהו עם יו"ר ש"ס השר אריה דרעי | צילום: יעקב כהן

בניסיון לצאת מהמבוי הסתום

עד 30 איש | חצר גדולה
לימי חול ולשבתות

וילה ענקית

לפרטים: 052-7673471

להשכרה 
בחדרה

החברה הכלכלית העירונית 
מסכמת שנת קורונה: היקף 

הפעילות הורחב פי 7 בשנת 2020
החברה הכלכלית העירונית מסכמת שנה מוצלחת עם עשרות פרויקטים בביצוע, עשרות 
כיתות ומבנים חדשים, 2 מועדוני נוער לעיר הוותיקה, מעונות יום, מקוואות ופיתוח אזורי 

תעשייה. החברה הכפילה את פעילותה פי 7 מהשנה הקודמת – כל הפרטים | עמ' 4



הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

החופש הזה לעצמכם!

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
עובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות

בית הארחה באוירה קיבוצית 
בואו למנרה לודג'
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

חדש במנרה: מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות באבטחה 
אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות -ממתחילים ועד מקצוענים.  

ארוחת בוקר מפנקת בחדרים | חדרי התכנסות | טרקטור רכבת | פינות פיקניק | מסלולי אופניים | 
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החברה הכלכלית העירונית מסכמת שנת קורונה: 
היקף הפעילות הורחב פי 7 בשנת 2020

העירייה נערכת: מבית שמש למירון בל"ג בעומר

מאת: אלי כהן

הכלכלית  החברה  של  המנהלים  מועצת  חברי 
השבוע  התכנסו  שמש  בית  לפיתוח  העירונית 
 .2020 לשנת  החברה  דוחות  לאישור  )ראשון( 
ובהשתתפות  החברה  במשרדי  התקיימה  הישיבה 
בלוך,  עליזה  ד"ר  העיר  ראש  הדירקטוריון  יו"ר 
פרנקל,  אברהם  הרב  הכלכלית  החברה  ממונה 
מנכ"ל החברה עו"ד זאב לכוביצקי וחברי מועצת 

המנהלים.
בפני  סקר  לכוביצקי  זאב  עו"ד  החברה  מנכ"ל 
החברה  של  הכספיים  הדו"חות  את  המשתתפים 
הרחיבה  החולפת  בשנה  כי  עולה  מהם  הכלכלית 
החברה את היקף פעילותה פי 7 מהשנה הקודמת. 
הכנסות,  חדשים,  בפרויקטים  מתבטא  "הנתון 
פיתוח, פיקוח ועוד מקורות הכנסה ומדובר בנתון 
קורונה בה  ומרגש בפרט כשמדובר בשנת  מדהים 
העולם עצר מלכת והגענו להישג הזה בזכות עבודה 
קשה של צוות איכותי שעושה עבודת קודש למען 
העיר בית שמש ואני מודה לראש העיר על הגיבוי 
והאמון הרב", אמר מנכ"ל החברה בדברי הפתיחה.
עליזה  ד"ר  רה"ע  הכלכלית,  החברה  יו"ר 
הביצועית  הזרוע  היא  הכלכלית  "החברה  בלוך: 
שמחה  ואני  שמש  בית  עיריית  של  המשמעותית 
אדירה  בצמיחה  נמצאת  היא  האחרונה  שבשנה 
של מאות אחוזים בכל הפרמטרים. אנחנו מסכמים 
כלכלה  פיתוח  ומרשימה.  הישגית  עשייה  שנת 
ותעשייה בבית שמש פירושם מימוש החזון שלנו 
ואני בטוחה שבעוד שנה נשב פה ונראה שהחברה 
תושבי  הכסף של  ובהתרחבות.  בצמיחה  המשיכה 
השירות  בשיפור  ומתורגם  בבית  נשאר  שמש  בית 
שלנו לתושבים וזו בשורה גדולה ומשמחת לעיר".

החברה  כי  עולה   2020 לשנת  הדו"ח  מנתוני 
הכלכלית ביצעה בשנה האחרונה פרויקטים בהיקף 

73 מיליון ש"ח בין היתר מתכנון  חסר תקדים של 
ופיתוח אזורי תעשייה, בינוי מוסדות ציבור, הצבת 
הפעלת  פיקוח,  סולאריים,  גגות  בינוי  מנ"דים, 
שלטי חוצות ומספר מקורות הכנסה נוספים. עלות 
2020 עומדת על  העבודה בפרויקטים הנ"ל לשנת 
71 מיליון ש"ח והרווח הגולמי של החברה משנה 

זו עומד בס"ה על 1.9 מיליון ש"ח.
 24 החולפת  בשנה  מהדו"ח:  נוספים  נתונים 
ונמצאים  תכנון  בהליכי  החלו  שונים  פרויקטים 
לימוד,  בכיתות  היתר  בין  מדובר  מתקדם.  בשלב 
ובתי  מקוואות  ציבור,  מבני  מעונות,  חינוך,  מבני 
הסתוונית  ברחוב  הנוער  במועדון  בנוסף,  כנסת. 
ברחוב  הנוער  במועדון  הבנייה,  עבודות  החלו 
צפוי  והמבנה  הבנייה  עבודות  הסתיימו  התבור 
בעבודות  נמצא  לוז  נחל  מקווה  בקרוב,  להימסר 
נמצא  ג'  שמש  בית  ברמת   530 מגרש  הקמה, 
ההנדסה.  מינהל  בניין  גם  כמו  הקמה,  בעבודות 

ומספר פרויקטים נוספים החלו בהליכי מכרז.
פרנקל  וממונה החברה, הרב אברהם  יו"ר  מ"מ 
של  ושגשוגה  בפיתוח  הזו  בשנה  "עסקנו  סיכם: 
העיר בית שמש. תחת ידינו עברו עשרות פרויקטים 
ובס"ה  אלו  בימים  ונבנים  שהולכים  מוצלחים 
אנחנו מסכמים שנה של צמיחה ותנופה אדירה של 
החברה הכלכלית. דווקא בשנה כה מורכבת וקשה 
וטובות.  הישגיות  כך  כל  תוצאות  להביא  הצלחנו 
הקורונה,  הורגשה  ולא  כמעט  הכלכלית  בחברה 
כל  את  שנתן  מסור  עובדים  של  צוות  פה  ראינו 
כולו כדי שיחד נוכל לפתח את העיר, להצמיח את 
הכלכלה המקומית ובעיקר לשפר את השירות שלנו 
לתושבי העיר וזה הזמן שלנו להודות להם וכמובן 
שלה  והתמיכה  הסיוע  הגיבוי,  על  העיר  לראש 

בחברה הכלכלית".
פה  אושרו  הכספיים  הדו"חות  הישיבה  בסיום 

אחד על ידי חברי הדירקטוריון.

החברה הכלכלית העירונית מסכמת שנה מוצלחת עם עשרות פרויקטים בביצוע, עשרות כיתות ומבנים חדשים, 2 מועדוני נוער לעיר הוותיקה, מעונות יום, 
מקוואות ופיתוח אזורי תעשייה. החברה הכפילה את פעילותה פי 7 מהשנה הקודמת – כל הפרטים

העירייה פירסמה את ימי ומוקדי מכירה מוקדמת של כרטיסי נסיעה לל"ג בעומר מבית שמש למירון

מאת: אלי כהן

שמש  בית  עיריית  של  ההערכות  במסגרת 
לל"ג  בלי  העיר  מתושבי  אלפים  של  לנסיעתם 
העירייה  פירסמה  במירון,  רשב"י  לציון  בעומר 
כרטיסי  של  המוקדמת  המכירה  ומוקדי  ימי  את 

נסיעה. המכירה תתקיים לפי הפירוט הבא:
ברמב"ש א' יום שני ז' אייר 19.04.21 במרכז 

פינת   50 הקישון  נחל  רחוב   – א'  רמה  מסחרי 
בין  )צמוד לקופ"ח מאוחדת(  נחל צאלים  רחוב 
17:00- השעות  ובין   10:00-15:00 השעות 

.21:00
 20.04.21 אייר  ח'  שלישי  ביום  ג'  ברמב"ש 
הנביא  ירמיהו  רחוב  דוד'  משה  'בית  בביה"כ 
בין  אביי'(  'בית  )מול  רבינו  משה  רח'  פינה   38
17:00- השעות  ובין   10:00-15:00 השעות 

.21:00

ברמב"ש ב' / קריה חרדית ביום רביעי ט' אייר 
21.04.21 במרכז 'לב הרמה' – רחוב נהר הירדן 
10:00- השעות   בין  הרצוג(  הרב  שד'  )פינת   1

15:00 ובין השעות 17:00-21:00.
ברמב"ש ב' / קריה חרדית ביום חמישי י' אייר 
22.04.21 בין השעות 10:00-15:00 ובין השעות 

.17:00-21:00
 25.04.21 אייר  י"ג  ראשון  ביום  העיר  ברחבי 
 50 במרכז מסחרי רמה א' – רחוב נחל הקישון 

פינת רחוב נחל צאלים )צמוד לקופ"ח מאוחדת(, 
)פינת   1 הירדן  נהר  רח'   – הרמה'  'לב  ובמרכז 
 10:00-15:00 השעות  בין  הרצוג(,  הרב  שד' 
י"ד  שני  ביום  וכן   .17:00-21:00 השעות  ובין 
ובין   10:00-15:00 השעות  בין   26.04.21 אייר 
השעות 17:00-21:00. וכן ביום שלישי ט"ו אייר 
27.04.21 בין השעות 10:00-15:00 ובין השעות 

.17:00-21:00

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

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

צמיחה חסרת תקדים, פיתוח ותנופה של עשייה: 

הפרויקטים השונים ביצוע החברה הכלכלית )צילומים: רווח הפקות עבור החברה הכלכלית(



בשטיבלאך, במכולת, באוטובוס, ברכבת, באולם השמחה, בבנק, 
במעלית, בסניף הדואר ובכל חלל סגור - המסיכה תמיד איתי.
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קידוש ה': מצאו עשרות אלפי דולרים 
בספה והחזירו את המעטפות לבעלים

אחים לצרה

מאת: מנדי קליין

על קידוש ה' כזה לא חשבו הרב מנדי יצחקי 
גיטי המכהנים כשלוחי חב"ד בשכונת  ורעייתו 

נחל בקע בבאר-שבע.
מוסיא  בתם  האחרון,  השבוע  מערבי  באחד 
משחק  כדי  ותוך  אימה  של  בתכשיט  שיחקה 
הספות  אחת  של  בריפוד  התכשיט  את  טמנה 
יצחקי  הזוג  בני  קיבלו  הספות  את  בביתם. 
בדירה  שהתגוררה  הקודמת  הדירה  מבעלת 
בבית  להתגורר  עברה  וכשזו  שנתיים,  לפני  עד 

אבות, שכרה משפחת יצחקי את הדירה.
כשבני הזוג החלו לחפש את התכשיט בחריצי 
הספה, הם הופתעו לגלות מעטפות עם שטרות 
של דולים ואירו שהוטמנו במקום. כשהמעטפות 
יצחקי  הזוג  בני  הופתעו  הספה,  מתוך  נשלפו 
לגלות מעטפות ובהן שטרות של דולרים ואירו, 

בשווי המוערך בכמאה אלף שקלים.
ניסיון.  לרב מנדי ורעייתי גיטי, לא היה כלל 
לפולינה",  שייך  "זה  השניים:  אמרו  אתר  על 
במתנה  הספות  את  קיבלו  שממנה  הקשישה 

כשנכנסו להתגורר בדירה. 
לפולינה  להתקשר  מיהרו  ורעייתו  מנדי  הרב 
אף  על  המעטפות.  מציאת  על  לה  לבשר  כדי 
היותה צלולה, היא לא הבינה מה רוצים ממנה 
הנראה  שככל  המעטפות  את  כלל  זכרה  ולא 
מיהרו  הזוג  בני  רבות.  שנים  לפני  הטמינה 
חולים.  בקופת  כרופא  המכהן  לבנה,  להתקשר 
הוא התרגש עד מאד והגיע לקחת את מעטפות 
מנדי,  הרב  מספר  התרגש",  כ"כ  "הוא  הכסף. 
כשהוא הגיע הרווחנו שמההתרגשות הוא פשוט 

הפשיל שרוול והניח תפילין".
את  מנדי  הרב  סיפר   YNET-ל בראיון 
השתלשלות האירועים: "נהנינו מהספות, הילדה 
עליהן  פיזרו  שלי  הילדים  עליהן,  קפצה  שלי 

ביסקוויטים, 
בפסח  אפילו 
כשהפכנו את 
כל הבית, לא 
בספות  נגענו 
היה  לא  כי 
לזה.  זמן  לנו 
אישתי  ואז 
עגיל.  איבדה 
נפל  הוא 
למטה.  עמוק 
בתור  אני 

בעל טוב חיפשתי אותו, ושם מצאנו מעטפות עם 
דולרים. ישר אמרנו: 'זה שייך לפולינה', לאישה 

המבוגרת שנתנה לנו את הספות במתנה".
"כשעברנו דירה, אז נולד לנו בן", סיפר הרב 
מנדי, "הם אמרו לנו 'תיקחו את הספות איתכם, 
כמעט  אז  זה'.  את  יאכלו  הטרמיטים  אחרת 

הטרמיטים אכלו את הכסף".
במוחם  עלתה  לא  האם  הכתבת,  לשאלת 
השיב  ניקח'?  בוא  שלנו,  כבר  'זה  המחשבה: 
הרב מנדי: "לגמרי לא. אנחנו יהודים מאמינים, 
וכסף שהוא לא שלנו - הוא לא שלנו. כסף זה 
חשובים  יותר  דברים  יש  שבטופ,  הטופ  לא 
מכסף. אז התקשרנו אליה. האישה דוברת רוסית 
וידייש אז הבאנו מתרגם. היא אמרה לנו 'נתתי 
לכם את הספות', אז התחלנו להגיד לה 'מצאנו 
למה  'כסף?  ענתה  והיא  כסף',  המון  כסף.  שם 
לא לקחתם?'. היא אישה מבוגרת אבל צלולה. 
שלה  הבן  אמרה.  היא  שלי',  הבן  עם  'דברו 
את  לקחת  הגיע  הוא  וזהו,  עסוק.  איש  רופא, 
הכסף, הנחתי לו תפילין, הוא התחיל לדבר קצת 

בידייש, התרגש".

מאת: אלי כהן

לסניף  מזוזה  נקבעה  ומרגש  צנוע  בטקס 
ידי חברה  על  יהוד  גמ"ח "אחים לצרה" בעיר 

קדישא וארגון זק"א תל אביב. 
את המעמד כיבדו הרב יעקב רוז'ה, רב חברה 
הרב  המזוזה,  את  שקבע  זק"א  ורב  קדישא 
אביב  תל  קדישא  חברה  מנכ"ל  מנלה,  אברהם 
חסיד,  צבי  הרב  הקדישא,  חברות  פורום  ויו"ר 
פינחסי,  מיכאל  הרב  אביב,  תל  זק"א  מנכ"ל 
חבר הנהלת ח"ק ת"א, הרב יניב בוזגלו, רב בית 
גולדמן, קמב"צ  יחיאל  הכנסת ומפעיל הסניף, 
זק"א ומתנדבי זק"א תל אביב צוות בקעת אונו. 
הכנסת  בית  במתחם  ממוקם  החדש  הסניף 
יהוד.   66 חתוכה  סעדיה  ברח'  דוד"  "מגן 
לאחר קביעת המזוזה התכנסו הנוכחים להרמת 
סקר  חסיד  צבי  הרב  ת"א  זק"א  מנכל  לחיים. 
בפני המשתתפים את פעילות הגמ"ח על שמונת 
סניפיו הקיימים והודה לחברה קדישא ולמנכ"ל 

על הסיוע והשותפות. 
בטקס  דברים  שנשא  רוז'ה  יעקב  הרה"ג 
דיבר על מהות עשיית החסד עם הנפטרים ועם 
נשא  מכן  לאחר  בכך.  הגדולה  והזכות  החיים 
דברים מנכ"ל ח"ק הרב אברהם מנלה שהגדיר 
כמשפחה  הארגונים  בין  הפעולה  שיתוף  את 
אחת. הוא בירך על התרחבות הגמ"ח והבטיח 

יושק הסניף ה-20  גם כאשר  ולתמוך  להמשיך 
של 'אחים לצרה'.

הרב מיכאל פנחסי סיפר על ההיכרות והקשר 
תפקידו  במסגרת  אביב  תל  זק"א  מתנדבי  עם 
עם  כאשר  הישועה",  "מעיני  החולים  בבית 
הקורונה,  שנת  כל  ובמשך  הקורונה  תחילת 
סיוע  והציעו  המסורים  המתנדבים  התייצבו 
וטיפול בנפטרי הקורונה. הוא ציין את העובדה 
וליל,  יום  מוזנקים  אביב  תל  זק"א  שמתנדבי 
שבת וחג ומתייצבים כדי לשמור על כבוד המת. 
המתנדב  של  זכרו  את  נס  על  העלה  כן,  כמו 
שהתנדב  ז"ל  שינפלד  רפי  הרב  נשכח  הבלתי 
והלך  בין כתלי בית החולים בטיפול בנפטרים 
לעולמו מהנגיף הנורא למגינת לב המתנדבים. 
ולמי  הטקס,  למשתתפי  הודה  פנחסי  הרב 
הרב  ביהוד  לצרה"  "אחים  סניף  את  שמפעיל 
לכל  וסיוע  עזרה  לתת  שהבטיח  בוזגלו,  יניב 

פונה בתחומי העיר יהוד.

בספה הישנה אותה קיבל מהדיירת הקודמת לפני שעברה להתגורר בבית האבות, הוטמנו מעטפת 
עם עשרו אלפי דולרים ואירו • לאחר שבתם הפעוטה של הרב מנדי וגיטי יצחקי, שליחי חב"ד בבאר 

שבע, שיחקה עם אחד התכשיטים והטמינה אותו בספה, נמצא המטמון • כשבנה של הקשישה 
הגיע לקחת את הכסף הוא התרגש ובמקום הניח תפילין

במעמד מרגש נחנך ביהוד הסניף התשיעי  של "אחים לצרה" שע"י חברא קדישא  וזק"א ת"א

בחלוקת הסניף התשיעי של "אחים לצרה"

הרב מנדי יצחקי עם מעטפות הכסף 

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!

 ₪ 135
בלבד!

עקב הביקוש הרב
 הגיע משלוח חדש!
עקב הביקוש הרב

 הגיע משלוח חדש!

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה



 ⋅ ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
⋅ מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות | 

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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מזרק מציל חיים יוצב בכל מסעדה

בר בי רב דחד יומא: רבני הידברות מסרו 
למעלה משבעים שיעורי תורה ביממה   

מאת: חיים רייך

בעקבות מותה הטראגי של הגב' אושר דרעי 
שאכלה  לאחר  קשה  מאלרגיה  ה-23  בת  ז"ל 
ינון  ח"כ  הגיש  בשרית,  במסעדה  חלבי  מאכל 
אזולאי הצעת חוק הקובעת כי כל מסעדה תחויב 
ראשוני  לטיפול  "אפינפרין",  מזרק  להחזיק 
בסובלים מאלרגיה כחלק מתנאי לקבלת רישיון 

עסק.
בממוצע  נכתב:  החוק  להצעת  הסבר  בדברי 
מתרחשים בישראל שני מקרי מוות בשנה עקב 
סיבוכים  של  נוספים  ומקרים  מזון  אלרגיית 
האלרגית  התגובה  שונות.  חומרה  בדרגות 
אנפילקטית,  תגובה  המכונה  ביותר,  החמורה 
לאיבוד  חמורים,  נשימה  לקשיי  לגרום  עלולה 
הכרה ואף למוות. תגובה זו היא לעיתים מיידית, 
ועשויה להופיע מיד לאחר החשיפה לאלרגן )או 

עשר עד 20 דקות לאחר החשיפה(. 
באמצעות  לטיפול  ניתנת  זו  קשה  תגובה 
אדרנלין  המכיל  מזרק   ,)EpiPen( אפינפרין 
גורמת  לירך  האדרנלין  הזרקת  )אפינפרין(. 
הדם  כלי  וכיווץ  הנשימה  שרירי  להרפיית 
בבית  טיפול  לקבלת  עד  זמן  מרווח  ומאפשרת 
שיש  חיים  מצילת  בפעולה  מדובר  החולים. 
הידרדרות  שכן  מיידי,  באופן  בשטח,  לבצע 
ומוות  חנק  של  למצב  עד  האלרגיה  תופעות 

עשויה להמשך דקות מעטות.

מאלרגיות  הסובלים  בקרב  המודעות  למרות 
והצורך בנשיאת מזרק אפינפרין, בעלי אלרגיות 
עדיין נמצאים בסיכון, בייחוד כאשר הם סועדים 
מחוץ לביתם, בבתי קפה ובמסעדות. הבעייתיות 
נגרמת עקב כך שהאדם האלרגי לא תמיד מודע 
לכל המרכיבים במזון המוגש לו. ידועים מקרים 
בהם פיתחו אנשים תגובה אלרגית עקב אכילה 
במסעדה, ואף מוכרים מקרים שהסתיימו במוות. 
במסגרת אכילה במסעדה קיימת סכנה כי בשל 
ייחשף  האלרגיה  בעל  ידיעה,  חוסר  או  טעות 
חייו.  את  ואף  בריאותו  את  המסכן  למרכיב 
הסעדה,  במקומות  אפינפרין  מזרק  הימצאות 
מבטיחה את שלומם של בעלי האלרגיה במקרי 

חירום.
מזרק  החזקת  לחייב  מוצע  האמור,  לאור 
אפינפרין על ידי כל מקום הסעדה ולקבוע זאת 
כחלק מהתנאים לקבלת רישיון לעסק. בדרך זו 
ומקרי  סיבוכים  וימנעו  מיידי  טיפול  יתאפשר 

מוות הניתנים למניעה.

מאת: יוסף טולידנו 

ימים  לאחר  ה':  דברי  את  לשמוע  אם  כי 
בתי  גבאי  עם  ותיאומים  היערכות  של  ארוכים 
מתאימים  פתוחים  שטחים  איתור  הכנסת, 
את  שהפיצו  פעילים  מאות  שיעורים,  להעברת 
נרחב  הסעות  מערך  ויישוב,  עיר  בכל  הבשורה 
ששינע את הרבנים ממקום למקום, הגיעו ביום 
העם  שדרות  מכל  תורה  אוהבי  רבבות  חמישי 
להשתתף במערך ענק של שיעורי תורה ויהדות 
רב  בי  'בר  במתכונת  'הידברות',  ארגון  ביוזמת 

דחד יומא'. 
עם  בתיאום  הידברות  של  הקירוב  פעילי 
רבני הקהילות וגבאי בתי הכנסת נערכו מבעוד 
יהודים  והזמינו  מועד, פרסמו כרוזים בשכונות 
של  מעולמה  הרחוקים  כאלו  וגם  מתחזקים 
על  שיעור  ולשמוע  להגיע  עתה,  לעת  תורה 
יהדות ואמונה, והתוצאה הפתיעה גם את וותיקי 
מקומות   40 הכנו  למשל  "בהרצליה  הפעילים. 
ישיבה בשטח פתוח שהוכשר למטרה, וחששנו 
מראשי  ראובן,  מספר  ריקים",  כיסאות  שיהיו 
כבר  "לשמחנו  בהידברות.  הקירוב  פעילי 
בתחילת השיעור נאלצנו להוסיף עוד שורות של 
כיסאות לרווחת קהל השומעים, וכך היה ברוב 
היישובים אליהם הגענו במסגרת מערך שיעורי 

התורה של רבני הידברות", הוא מציין. 
אל  הארץ  רחבי  מכל  שזרמו  מהדיווחים 
עולה  תקוה,  בפתח  הידברות  בבית  החפ"ק 
במערך  השתתפו  איש  אלף  לעשרים  קרוב  כי 
רובם  הידברות,  רבני  של  התורה  שיעורי 
במספר  כולל  חילוניות,  ושכונות  ביישובים 
הקירוב  פעילי  הארץ.  ובדרום  בצפון  קיבוצים 
רישום  שיעור  כל  לאחר  ערכו  לרבנים  שהתלוו 
של משתתפים המעוניינים להשתתף בפעילויות 
חברותא  ליהדות,  סמינרים  כמו  נוספות,  קירוב 
ועוד, כאשר  רוחנית  והכוונה  טלפונית, הדרכה 
למאגר  והועברו  נרשמו  איש  מאלפיים  למעלה 

הפונים של מחלקת המשך קשר בהידברות. 

הם  בחפ"ק  הפעילים  ראשי  עם  בשיחה 
הזדמנות  מהווים  התורה  שיעורי  כי  מדגישים 
חדשים,  קהלים  עם  ישירות  לדבר  ייחודית 
שקשה להגיע אליהם ולפתוח את ליבם לתורה 
קשה,  קורונה  שנת  "אחרי  אחרים.  באמצעים 
השטח  מפעילות  מסוים  'ניתוק'  עלינו  שכפתה 
החשובה כל כך בתחום הקירוב, השקענו השנה 
ברבים,  תורה  בפריסה רחבה של שיעורי  רבות 
את  ולהצית  ללבבות  בחזרה  להתחבר  במטרה 
באשר  יהודי  בכל  הטמונה  היהודית  הנקודה 
יודעים  אנחנו  רבות  שנים  של  מניסיון  הוא. 
ונפגעו"  "הציצו  ליהדות  מהמתקרבים  שרבים 
במהלכו  זה,  מסוג  פעמי  חד  במפגש  לראשונה 
ולכל מעשה,  גילו לפתע שיש משמעות לחיים 
קל"  בית  העולה  במסילה  לצעוד  החלו  ומשם 
וועדת  חבר  אשכנזי,  ירון  רבי  הגאון  אומר 

הרבנים של הידברות.  
בסיכומו של יום עמוס בקירוב והפצת תורה 
הנתונים  את  'הידברות'  ראשי  קיבלו  ברבים, 
המרגשים על רבבות יהודים מכל שדרות העם, 
והמתחמים  המדרש  בית  ספסלי  את  שגדשו 
שבצפון  ממטולה  יישובים  בעשרות  הפתוחים 
ועד אילת שבדרום. יהודים יקרים, בני אברהם, 
בפרך  עמלים  השנה  ימות  שבכל  ויעקב,  יצחק 
לפרסומים  נחשפו  הכלכלה,  ועל  המחייה  על 
של 'הידברות' ובחרו לנצל את החופשה היומית 
פירותיהם  אוכל  שאדם  נצח  קנייני  לרכישת 
בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. אשרי 

העם שככה לו. 

בעקבות מותה של אושר דרעי ז"ל בת ה-23 מאלרגיה קשה לאחר שאכלה במסעדה, הגיש 
ח"כ ינון אזולאי הצעת חוק הקובעת כי כל מסעדה תחויב להחזיק מזרק "אפינפרין", לטיפול 

ראשוני בסובלים מאלרגיה כחלק מתנאי לקבלת רישיון עסק 

הרבנים מסרו שיעורי חיזוק ביהדות והלכה לרבבות יהודים מתקרבים ב-26 יישובים 
וקיבוצים שונים ברחבי הארץ

רבבות יהודים השתתפו ב'יום שכולו תורה': 

ח"כ ינון אזולאי )צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת(

ניוזלטר יומי
פוליטי - כלכלי וכל מה שעל סדר היום!

מהדורה יומית 
חינם במייל או 

בווטסאפ!

מהדורה יומית
מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

המכון הביולוגי הישראלי פיתח 

נוגדן לנגיף הקורונה

במכון  ביקר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 

בפניו  הוצגה  שם  ציונה,  בנס  הביולוגי 

נוגדן  במציאת  משמעותית  דרך  פריצת 
לנגיף הקורונה.

מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף  ויודע 

למעשה  זוהי  החולים.  בגוף  אותו  לנטרל 

למחלה  חיסון,  ולא  אימונותרפית,  תרופה 

שמחולל הנגיף הקטלני.

הגוף  של  החיסון  למערכת  גורמת  היא 

אותו  ולתקוף  בנגיף  למאבק  “להתגייס” 
ביעילות.

פרופ’  בראשות  המכון,  חוקרי  פי  על 

לנוגדן  הפיתוח  שלב  שפירא,  שמואל 
הסתיים.

כעת, ימשיך המכון בהליך רישום הנוגדן 

כפטנט ובשלב הבא יפנו החוקרים לחברות 

בינלאומית במטרה שאלו יוכלו לייצר את 

הנוגדן בכמויות מסחריות.

סוגיות משפטיות כאלה ואחרות ייקבעו 

בהמשך על ידי הייעוץ המשפטי למערכת 
הביטחון.

טרם נקבע שם לנוגדן.

באנשי  גאה  “אני  בנט:  הביטחון  שר 

דרך  לפריצת  שהביאו  הביולוגי  המכון 

הביאו  היהודי  והמוח  היצירתיות  אדירה. 

להישג מדהים זה. מערכת הביטחון כולה 

מול  המערכה  בחזית  לפעול  תמשיך 
הקורונה”.

נשיא המועצת: ״בזכות התורה 

תיעקר המגיפה מארצנו״

שיעורים ו׳סדרים׳ בחברותות בחדרי השיעורים תוך שמירת הכללים ועדיפות למקומות פתוחים • תפילות וסדר מוסר 

באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון

קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 

ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה 

ע״י  שנתמנה  והתורני  המקצועי  והצוות 

סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 

החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר 

שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  )שלישי( 

לצעירים  הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן 

במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר 

בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש 

קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה 

בחברותות,  לימוד  שיעורים,  יתקיימו  בהם 

לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון 

׳נזר  לצעירים  הישיבה  ראש  כהן  יעקב  רבי 

חכמי  מועצת  נשיא  אביו  בשם  התלמוד׳ 

את  לקיים  היא  עדיפות  כי  נאמר  התורה 

הדבר  אם  פתוחים  במקומות  הישיבה  סדרי 

ההוראות  כפי  יפעלו  לאו  ואם  מתאפשר, 

תוך  שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו 

שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

מרן  מורה  ההוראות  במסגרת  כן  כמו 

הישיבות להקפיד הקפדה  לבני  כהן  הגר״ש 

לא  הישיבה,  בשטח  להיקהל  שלא  יתירה 

במתקני  להשתמש  לא  מאכל,  דברי  להביא 

מידי  עצמם  חום  ולבדוק  הציבוריים  המים 

יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית 

ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. 

עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו 

להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור 

התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 

הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת 

תורה  רז״ל  מ״ש  ״ידוע  וז״ל:  גדול  כהן 

תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב 

שעורי  להקים  מתאמצים  אם  קוב״ה  קמיה 

על  עומד  ובפרט לתלמידים שהעולם  תורה 

הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר 

נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה 

ויעקור את המגפה מארצינו  שקב״ה יצילנו 

שהם,  מקום  בכל  ישראל  עמו  כל  ומעל 

ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר 

עד כל שעות היום אכי״ר."

                              רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדיהמתווה הספרדי
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מהדורה יומית
שערי מטבעות

יום ג', י"א באייר תש"פ 5/5/20

דולר ארה"ב » 3.5270

אירו » 3.8554

לירה שטרלינג »  4.3780

ין יפני » 3.3008

פרנק שוויצרי » 3.6550

לקבלת עיתון "כל ישראל" שלחו ווצאפ למספר 050-6913700

שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן נשא דברים 

לאחר הצהרת ראש הממשלה.

“אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים 

הציבורי  המרחב  המשק,  בהחזרת  הבאים 

יישום  הקורונה.  בצל  לשיגרה  והפרטי, 

אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה מחייב 

ניהול  תוך  זהירות  במשנה  לנהוג  אותנו 

נכון  לזהות  שלנו  האתגר  מוקפד.  סיכונים 

בזמן”,  אותן  למנוע  ולדעת  קיצון  תרחישי 

פתח שר הבריאות.

הוא הדגיש: “בל נשלה את עצמנו! הסכנה 

עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים 

והחולים, אך המגיפה לא חלפה ועלינו לגלות 

אחריות למניעת גל שני חלילה.

והשרים  הממשלה  ראש  בפני  “הודענו 

המקצועיים  הצוותים  שגיבשו  הדרכים  על 

זהירה,  מדודה,  להחזרה  הבריאות  במשרד 

מבוקרת ונשלטת של החיים לסדרם”.

לכם,  להזכיר  מבקש  “אני  הוסיף:  ליצמן 

אולי  הדרך.  כל  לאורך  באחריות  נהגנו  כי 

שמנסים  כאלה  אולי  או  ששכחו,  כאלה  יש 

ואני  הבריאות  משרד  אנחנו,  אבל  להשכיח, 

את  לזהות  הראשונים  היינו  הבריאות,  כשר 

הסכנה מבעוד מועד. אותו יום חמישי בערב, 

האווירי  המרחב  את  לסגור  כשהחלטתי 

כל  מול  והמזרח.  איטליה  מסין,  לטיסות 

הביקורת מהשגרירויות, הקונסוליה וגם רבים 

מישראל. לא נשברנו ודרשנו סגירה הרמטית, 

קריטי  באופן  שתרם  כמהלך  שהתברר  מה 

שמכה  הנגיף  עם  שלנו  ההתמודדות  כל  על 
בעולם”.

למה  כעת  שואלים  “רבים  כי  ציין  הוא 

בהנחיות.  ומגזימים  מחמירים  כך  כל  אנחנו 

לאיטליה  לאמריקה,  תפנו  להם:  אומר  ואני 

ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה 

הייתם מעדיפים? להחמיר בהוראות הזהירות 

או לחוות את המראות הנוראיים שאנו רואים 

שם. התשובה לדעתי ברורה מאד.

גלו  ישראל:  לאזרחי  וקורא  שב  “אני 

אחריות ושימרו על ההוראות והנחיות משרד 

הבריאות. הכללים משתנים, הבלבול לפעמים 

הלאומית  האזרחית,  חובתנו  זו  אך  מקשה, 

והערכית בתקופה זו.

ולצאת  הנגיף  את  לנצח  נוכל  כך  “רק 

בעזרת  ובבריאות,  בשלום  הזה  מהמשבר 
השם”.

ליצמן: מנסים להשכיח, הייתי 

הראשון לזהות את הסכנה
שר הבריאות: "שואלים למה אנחנו כל כך מחמירים ומגזימים בהנחיות. ואני אומר: תפנו לאמריקה, 

לאיטליה ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה הייתם מעדיפים?"

"יותר ככל הנראה ל-20 מתפללים 

להגיע בכל פעם לבית כנסת"

משרד  הנחיות  על  ההקלות  גל  אחרי 

 – וסבתא  סבא  אצל  והביקורים  הבריאות 

בתחום אחד, הכי חשוב עדיין אין הקלות: 

פתיחת בתי הכנסת.

בתי  לפתיחת  נערכים  הבריאות  במשרד 

הכנסת, ככל הנראה כבר בימים הקרובים, 

למנוע  מנת  על  הנדרשות  בהגבלות  זאת 
הדבקה מחדש.

“אנו  צוטטו:  הבריאות  במשרד  גורמים 

בודקים את האפשרות להתיר את התפילות 

מספר  בתוך  מדורג  באופן  הכנסת  בבתי 
ימים”.

התחומים,  ביתר  כמו  הגורמים,  לדברי 

בצורה  תיעשה  הכנסת  בתי  פתיחת  גם 

“יותר ככל הנראה ל-20  ומדורגת.  זהירה 

כנסת,  לבית  פעם  בכל  להגיע  מתפללים 

יותר  גדול  למספר  יותר  ימים  כמה  ובכל 

בכניסה  הגיינה  נדרוש  בנוסף  להתפלל. 

להפוך  שלא  מנת  על  מרחק,  על  ושמירה 

זה  הדבקה.  למדגרות  הכנסת  בתי  את 

אנחנו  יום-יומיים.  של  עניין  הנראה  ככל 

מניחים שעד שבת יהיו בתי כנסת”.

כמו  כי  ולומר  לסייג  יש  זאת,  עם 

בהחלטה  גם  הפרק,  על  שונים  בנושאים 

על פתיחת בתי הכנסת יש צורך באישורים 

שונים, ועל כן תיתכן דחייה.

תפילה בציבור

את  הציג  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ממשבר  ישראל  של  היציאה  אסטרטגיית 
הקורונה.

כי  הבהיר  ההקלות,  כל  לצד  זאת,  עם 

הנתונים:  אחרי  הזמן  כל  תעקוב  המדינה 

“נעצור את ההקלות אם יהיו מעל 100 חולים 

חולים  ו-250  הדבקה  ממוקדי  שלא  ביום 

קשה, ואם קצב ההכפלה יהיה כל 10 ימים”.

הוא הדגיש: “אני מבקש שתמשיכו לשמור 

ועל  ידיים  שטיפת  על  בטיחות,  מרחק  על 

זה  כי  זה  על  להקפיד  צריך  מסכה.  חבישת 
המפתח לכל”.

ואלה ההקלות:

והציבורי:  האישי  המרחב  את  מגדילים   •

בוטלה מגבלת התנועה של 100 מטרים בלבד 

מהבית. מותר לצאת מהבתים לכל מרחק.

משפחה:  קרובי  עם  למפגשים  אישור   •

מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, 

מכם  מבקש  אני  “אבל  וסבתא  סבא  את  גם 

עדיין לא לחבק, לא לנשק, לא לגעת, לשמור 
מרחק”.

• התקהלויות: בשלב זה יותרו מפגשים עד 

תותר  שבועיים  בעוד  פתוח.  בשטח  איש   20

התכנסות של 50 איש, ויאפשרו חתונות של 

50 איש. ב-31.5 תתאפשר התכנסות של 100 

 – ההתקהלות  מגבלת  תבוטל  וב-14.6  איש 
בכפוף למצב.

ביום  כבר  ייפתחו   – ושווקים  קניונים   •

לקנות  יהיה  מותר  מגבלות:  תחת  חמישי 

המסעדות  במקום.  לאכול  אסור  אך  אוכל, 
יפתחו בהמשך.

• חינוך – עד סוף החודש יחזרו השכבות 

שלא שבו לספסל הלימודים. נתניהו הודיע כי 

ביום ראשון יתחילו לפעול הגנים והדגיש כי  

“יש עוד דיונים לגבי המעונות”.

פורמאלי  הבלתי  החינוך  ב-14.6   •

וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול. 

• צעדים נוספים: החזרת הספורט והפנאי 

בהדרגה, פתיחת פארקים ומוזיאונים בהדרגה 

עד אמצע יוני וכך גם לגבי צימרים ותעופה 
אזרחית.

• תפילות: נתניהו הדגיש כי רוצים לפתוח 

את בתי הכנסת, וממשיכים לדון בפיתרון.

• ל”ג בעומר: איסור מדורות, איסור הגעה 

למירון. לא יהיה סגר.

• בתי כנסת: עדיין סגורים.

 19 עד  של  בהשתתפות  מילה:  ברית   •

אנשים )במקום 10(.

חתונות  הרבה  יש  בעומר  שבל”ג  ”בגלל 

נאפשר חתונות של עד 50 איש, רק הקידושין 

בלי חגיגות. ב-31 במאי נאשר 100 איש וב-

כמובן  כליל,  ההגבלות  את  נבטל  ביוני   14

בהנחה שלא תידלק נורה אדומה”.

ראש הממשלה: ”האופק נראה בהיר יותר, אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש. אנחנו נערכים לגל שני. 

אנחנו מצטיידים במכונות הנשמה נוספות, אנחנו חייבים להיות מוכנים לזה”

חתונות וברית מילה: אלו 

ההקלות החדשות
37% מהמתים מקורונה – 

מירושלים ובני ברק

חלה  כי  הבוקר  עדכן  הבריאות  משרד 

8 חולים בלבד בנגיף הקורונה  עלייה של 

עומד  ההדבקות  מקרי  כשמספר  בישראל, 

על 16,268, בהם 89 מוגדרים במצב קשה, 

ומתוכם 66 מורדמים ומונשמים בלבד.

חדשים,  קורבנות  שני  על  דווח  בנוסף, 

שהעלו את מניין המתים בישראל ל-237.

עומד  בארץ  מהנגיף  המחלימים  מספר 

על 10,223. כמו כן, בוצעו אתמול 8,322 

בדיקות קורונה על ידי משרד הבריאות.

את  הבריאות  משרד  פרסם  בנוסף, 

הקורונה,  מנגיף  המלא  הנפטרים  דו״ח 

ממנו עולה כי 37% מהמתים מקורונה הם 

ובני ברק, ו-53% מהמתים הם  מירושלים 
גברים

ומעלה,   70 בני  הם  הקורבנות  מרבית 

כ-124  מהנגיף  נפטרו  עתה  עד  כאשר 

גברים ו-113 נשים.

ביותר  הצעירה  הנפטרת  הנתונים,  לפי 

מהנגיף, על פי המסמך, היא תושבת ירושלים 
בת 30.

על  עומד  לנשים  הממוצע  הפטירה  גיל 

על  עומד  הנתון  הגברים  אצל  בעוד   ,83.03
.79.73

קורבנות  פילוח  של  דו״ח  פורסם  בנוסף 

הקורונה בישראל לפי ערים ויישובים, ממנו 

עולה כי בירושלים נפטרו מהנגיף כ-55 בני 

ברק,  בבני  אחר.  יישוב  מבכל  יותר  אדם, 

נפטרו 33 חולים.

תמונה קשה

הישג עולמי

050-6913700

yomi@kolhazman.co.il 

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

www.iclimb.co.il אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם 02-6482264

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים
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היסטוריה: אחרי עשרות שנים – ישיבת ברכת אפרים עברה למשכנה החדש

מאת: יוסף טולידנו 

בקרב  רבה  התרגשות  אוהלך:  מקום  הרחיבי 
תלמידי ובוגרי ישיבת ברכת אפרים, מהישיבות 
בראשותו של  ברק,  בבני  והמפוארות  הוותיקות 
עם  שליט"א,  פנחסי  בצלאל  רבי  הגדול  הגאון 
מעבר הישיבה לקמפוס החדש והמרווח ברחוב 

בן זומא 25 בבני ברק.
ברחוב  שנים  עשרות  במשך  שכנה  הישיבה 
צפת 14 בבני ברק, אולם עקב ריבוי ספסלי בית 
תלמידי  מאות  את  מלהכיל  המקום  צר  המדרש 
על  המתדפקים  הרבים  התלמידים  ואת  הישיבה 
דלתות הישיבה, ונוצר צורך דחוף במציאת מקום 

חדש למשכן הישיבה. 
בס"ד מרובה נמצא המקום המתאים בשכונת 
המתאים  מרווח  בקמפוס  ברק  בבני  החיים  אור 
בניה  בשלבי  נמצא  אף  במקום  הישיבה.  לצרכי 
מ-600  להכיל למעלה  בית מדרש חדש שאמור 
ולאלה  הישיבה  לבחורי  מענה  שייתן  מקומות, 

המתדפקים על דלתותיה.
זמן קיץ נפתח בקמפוס החדש ביום שלישי א' 
אייר במעמד הכנסת ספרי תורה להיכל הישיבה 
רבני  התכנסו  מכן  לאחר  וריקודים.  בשירה 
בה  מצוה  לסעודת  הבחורים  עם  יחד  הישיבה 
נשא דברים הגר"מ ויזמן שליט"א, המכהן כר"מ 

בישיבה.
את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון 
על  שדיבר  שליט"א  פנחסי  בצלאל  רבי  הגדול 
מאז  הישיבה  את  שמלווה  דשמיא  הסייעתא 
החדש  למקום  במעבר  עכשיו  ובפרט  היווסדה 
וברור שכל מה שרואים עכשיו זה מכוח ההתחלה 
הישיבה  ייסוד   – מראשיתו  דבר  אחרית  וטוב 
ידי מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ומאז מתנהלת  על 
הישיבה על פי מסורת רבותינו זצ"ל ויבלחט"א 
סיים בתפילה לס"ד  דבריו  ללא שום שינוי. את 
בתורה  הישיבה  בחורי  של  הרוחנית  לעלייתם 

ויראת שמים.

ישיבת ברכת אפרים, מהישיבות החשובות והוותיקות בבני ברק בראשותו של הגר"ב פנחסי שליט"א עברה מרח' צפת שם שכנה עשרות שנים, למשכנה החדש ברח' בן זומא 
בשכונת אור החיים • זמן קיץ נפתח בקמפוס החדש במעמד הכנסת ספרי תורה להיכל הישיבה בשירה וריקודים

077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

של משרד הבריאות ובעל התו הסגול 
להעסקת עובדים. עמדות מונעות רסס

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

₪ 35 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

המחלקה ממוקמת במשרדינו המרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

המתאימים במיוחד לתקופת הקורונה

משרת אם: 9:30-14:00

תצמחי 
עלינו!

לצוות מנצח במחלקה החדשה 
והאיכותית לשימור תורמים חוזרים

דרושות
נציגות

שרוצות לצמוח ולהרוויח!
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הפתרון האפשרי: בחירות 
ישירות לראשות ממשלה

מאת: חיים רייך

יוזמה  מקדם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בחירה  המנדט:  לתום  שנותרו  בימים  חדשה 
להוציא  במטרה   – הממשלה  לראשות  ישירה 
הקמת  ולאפשר  הפוליטי  מהקיפאון  ישראל  את 

ממשלה יציבה.
12 דווח, כי היוזמה הזו נולדה אצל  בחדשות 
השר אריה דרעי, אשר שכנע את נפתלי בנט והוא 
במהלך  האפשרויות,  כאחת  אותה  שהעלה  זה 

פגישתו עם נתניהו בשבוע שעבר.
לראשות  מיוחדת  ישירה  בבחירה  מדובר 
נוספות  בחירות  בלי  שבועות,  בתוך  הממשלה 
לכנסת. נתניהו השתכנע לתמוך ביוזמה, ומקווה 

שיחד עם בנט יהיה לו רוב לכך.
לפי הדיווח, התמיכה של נתניהו ביוזמה נובעת 
עובדה  היא  בנט-לפיד  שממשלת  מהערכתו  גם 
נוטה  רע"מ  שמפלגת  כיוון  בעיקר  מוגמרת, 

להעדיף ממשלה כזו על פני בחירות חמישיות.
"בחירה  הגיב:  מהליכוד  קרעי  שלמה  ח"כ 
ישירה בלי יכולת להקים ממשלה מתפקדת איננה 
פתרון מספק. הפתרון שהצענו בעבר, והצעת חוק 
באותו מתווה הוגשה בשבוע שעבר, הוא בחירה 

ישירה עם תוספת כח פרלמנטרי למנצח".
הישירות  בבחירות  "המנצח  הציע:  קרעי 
יקבל תוספת כוח פרלמנטרית בשיעור של 10%. 
שיחולקו  מיוחדים  כנסת  חברי   12 עוד  כלומר 
באופן יחסי בין סיעות הקואליציה. חברי הכנסת 

האלו יכהנו עד ליציאה לבחירות הבאות".
מוקדם יותר קרא ראש הממשלה לנפתלי בנט, 
בסרטון מיוחד, להצטרף להצעת הליכוד להקמת 
חדות  שלפנינו  "האפשרויות  המסדרת:  הוועדה 
לפיד,   – שמאל  שעיקרה  ממשלה  וברורות: 
או ממשלת  העבודה, מרצ, בתמיכת המשותפת, 

ימין יציבה וחזקה ל-4 שנים", אמר נתניהו.
להגן  צריכה  הבאה  "הממשלה  רה"מ:  לדברי 
על חיילי צה"ל מפני תביעות בית הדין הבינלאומי 
צריכה  ההתיישבות,  על  לשמור  צריכה  בהאג, 
ישראל.  מדינת  של  היהודית  הזהות  על  לשמור 
רק ממשלת ימין חזקה תעשה זאת. אפשר להקים 
אותה בנקל. ולכן אני קורא גם לבנט וגם לגדעון 
סער – תצטרפו אלינו, בואו נקים את הממשלה 
הימנית החזקה שמדינת ישראל זקוקה לה ברגע 

זה".
מחר,  לבנט,  קורא  "אני  נתניהו:  הוסיף  עוד 
להצטרף להצעה שלנו להקמת הוועדה המסדרת, 
שתשמור על הכוח של הימין ותשאיר גם לו זכות 
וטו. אין שום סיבה שיחבור לשמאל, לא בעניין 

הזה ולא בשום עניין אחר".

סער וליברמן מתנגדים

לראשות  ורק  אך  ישירה  בחירה  של  הרעיון 
הממשלה, צובר תאוצה בימים האחרונים, אולם 

ספק רב אם יימצא לכך רוב בכנסת הנוכחית.
הוא  כי  הודיע  סער  גדעון  חדשה  תקווה  יו"ר 
מתנגד לשינוי שיטת הבחירות תוך כדי התסבוכת 

הפוליטית.
"בראיית  סער.  אמר  השתנתה",  לא  "עמדתנו 
תקווה חדשה יש שתי חלופות להקמת ממשלה, 
האפשרות הראשונה היא ממשלה ימין בראשות 
מועמד אחר. זו ממשלה שאפשר להקים בקלות 
ובמהירות. האפשרות השנייה היא הקמת ממשלת 
חדשה  לתקווה  לנו,  שיאפשרו  פריטטית  אחדות 
השקפת  של  העמדות  ועל  הערכים  על  לעמוד 

העולם שלנו". 
בחירות  על  עדיפות  "שתיהן  סער:  לדברי 
ישירות  בחירות  אלו  יהיו  אם  בין  חמישיות 

לראשות הממשלה או בחירות כלליות לכנסת".
שיטת  לשינוי  מתנגד  הוא  כי  הצהיר  סער 
ישראל  את  לקחת  הזמן  לא  "זה  הבחירות: 
שיטת  את  לשנות  נכון  לא  חמישיות,  לבחירות 
הממשלה באמצע הליך פרלמנטרי, הדבר דומה 

לשנות כללי משחק תוך כדי משחק".
סער ידע גם לצטט את דבריו של נתניהו בהיותו 
זוג  אינה  ממשלה  "שיטת  האופוזיציה:  יו"ר 
גרביים שמחליפים כל יום. דומה הדבר למכונית 
את  להחליף  ובמקום  נכון  הלא  בכיוון  שנוסעת 
מה  המכונית.  דגם  את  מחליפים  הנסיעה  כיוון 

שדרוש היום הוא שינוי הנהגת המדינה".
ליברמן  אביגדור  ח"כ  ביתנו  ישראל  יו"ר  גם 
הודיע כי הוא מתנגד לבחירות ישירות לראשות 
הממשלה. "כן לשינוי שיטת הממשל, לא לשבירת 
כללי המשחק", כתב ליברמן בתגובה לדיווח על 

פגישת דרעי ובנט שעסקה בנושא. "רק לפני שנה 
נעשו שינוים בחוקי היסוד לטובת קיום ממשלת 
חילופים בין גנץ לנתניהו, אבל בשנייה שזה לא 
התאים לנתניהו דבר לא הפריע לו כדי לגרור את 
ומיותר",  רביעי  בחירות  לסבב  ישראל  מדינת 
דברי ליברמן שהוסיף: "שינוי חוקי יסוד כתכנית 
ישראל  כזה  ובמקרה  פסול  צעד  הוא  כבקשתך 

ביתנו תתנגד לו".
השאיר  עבאס,  מנסור  ח"כ  רע"ם  יו"ר  מנגד, 
גוש  מרכיבי  וכל  במידה  פתוחה.  האופציה  את 
הציונות  התורה,  יהדות  ש"ס  הליכוד,   - הימין 
בהצעת  יתמכו  רע"ם  עם  יחד  ימינה,  הדתית, 
החוק לבחירה ישירה לראשות הממשלה, יש לכך 

רוב של 63 חברי כנסת.

דרעי בטוח בהצלחת המהלך 

יו"ר ש"ס השר  מי שהחל לגלגל את המהלך, 
אריה דרעי, בתמיכה רה"מ נתניהו. כבר ביום שני 
הניחו חברי הכנסת משה ארבל ומיכאל מלכיאלי 
על שולחן הכנסת, הצעת חוק לבחירה ישירה חד 

פעמית.
דרעי  השר  קיים  האחרונים  הימים  במשך 
פגישות מרתוניות כדי לשכנע את ראשי הסיעות 
דרעי  מפעיל  הלחץ  עיקר  את  במהלך.  לתמוך 
נועדו  השניים  בנט.  נפתלי  ח"כ  ימינה  יו"ר  על 
פתרון  למצוא  בניסיון  רב  זמן  ושוחחו  השבוע 

למשבר הפוליטי.
בפתח ישיבת סיעת ש"ס בכנסת ביום שני אמר 
נותנת  ישירה  בחירה  חוק  "הצעת  דרעי:  השר 
נקלעה אליו. הוא  פיתרון למבוי סתום שישראל 
בחירות  לקראת  אנחנו  הכללים.  את  משנה  לא 
חמישיות שיהיו הכנה לבחירות שישיות. למרות 
מצליח  לא  הימין  מנדטים,   65 קיבל  שהימין 

להרכיב ממשלה".
 - אפרט  ולא  משוכנע  "אני  דרעי:  הוסיף  עוד 
שרוב סיעות הבית רוצות את החוק הזה ואני לא 
אומר את זה סתם. רה"מ נתניהו תמך בחוק שלא 

בקלות, מחוסר ברירה".
במידה והצעת החוק תזכה לרוב בכנסת, החוק 
במקרה  גם  אולם  הקרובים,  בימים  כבר  יחוקק 

וכל  במידה  פוליטי.  סיכון  לקוח  נתניהו  הזה, 
סיכויו  אחד,  במועמד  יתמכו  השינוי  גוש  חברי 
של נתניהו לנצח אינם גבוהים. אולם במידה ויהיו 
מספר מועמדים שיטענו לכתר, לנתניהו סיכוי רב 

לגבור על שני מועמדים או יותר. 
ישירות,  בחירות  של  שבמקרה  לזכור  חשוב 
ראש הממשלה יכול לכהן קדנציה שלמה גם אם 
ניסיון  61 חברי כנסת, אולם  ללא קואליציה של 
קואליציה  ללא  ממשלה  שראש  מלמד  העבר 
נתניהו  זה  היה  רב.  זמן  לכהן  יתקשה  מתפקדת, 
הליכוד  ראשות  על  להתמודד  שסירב  עצמו 
שבחירות  בטענה  שרון  אריאל  מול  ב-2001 
הן  הכנסת,  את  לפזר  מבלי  הממשלה  לראשות 
מתכון בטוח לכישלון. איך זה נגמר בסוף כולם 
כיהן  הממשלה,  לראשות  נבחר  שרון  יודעים? 
ההתנתקות  תכנית  ולאחר  שנים,  מס'  במשך 
הממשלה  כראש  שכיהן  ומי  'קדימה'  את  הקים 
אז  שעמד  נתניהו  אולמרט.  אהוד  היה  מטעמה 
בראשות הליכוד בבחירות 2006 הסתפק בתפקיד 
יו"ר האופוזיציה עם 12 ח"כים בלבד. הוא נאלץ 
לראשות  שנבחר  עד   2009 לבחירות  להמתין 

הממשלה פעם נוספת.
על  לחזור  עשויה  ההיסטוריה  הכל,  ואחרי 
שבה  היחידה  הפעם   ,1999 בבחירות  עצמה: 
נוצח נתניהו ונאלץ לעזוב את מעון רה"מ היו אלו 
בחירות ישירות שבהן ניצח אהוד ברק את נתניהו 
מתמיכת  נהנה  ברק  ההן,  בבחירות  גדול.  בפער 
הקול הערבי שהעניק יתרון ברור למחנה השמאל. 
בין  יתחלקו  הערבי  הציבור  קולות  הפעם  האם 
המחנות? לשם כך נתניהו צריך לפנות אל הציבור 
יזדקק  נתניהו  ישיר.  באופן  מנהיגיו  ואל  הערבי 
מנסור  רע"ם ח"כ  יו"ר  פומבית של  גם לתמיכה 
עבאס, דבר שיעלה שוב את סוגיית התמיכה של 

מפלגה ערבית בראש ממשלה ממחנה הימין.
לראשות  לבחירות  ללכת  הבחירה  כך,  או  כך 
הממשלה בלבד, מדירה גם היא שינה מעיניו של 
נתניהו. אולם גם נתניהו יודע שהאופציה השניה 
גרועה יותר: ברגע שהמנדט יחזור לנשיא, סביר 
יוחזר  או  יאיר לפיד  יוטל על ח"כ  להניח שהוא 
לכנסת. בכל אחד משני המקרים, סבירות גבוהה 
מתנגדיו,  כל  חברים  יהיו  שבה  ממשלה  שתוקם 
והרשימה  רע"ם  של  אחרת  או  כזו  בתמיכה 

המשותפת.

האם הרעיון לבחירות ישירות לראשות ממשלה, ישים סוף לפלונטר הפוליטי שבו נמצאת ישראל?  נתניהו, לא בלב קל, יתמוך במהלך מחשש שגוש השינוי 
יצליח לכונן ממשלה מיד עם תום המנדט  גם ראשי ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית יתמכו בבחירות ישירות לראשות הממשלה בלבד  הלחץ מופעל 
כעת על חברי הכנסת נפתלי בנט ומנסור עבאס  אם יימצא הרוב, החוק שכבר הונח על שולחן הכנסת ע"י חברי הכנסת ארבל ומלכיאלי מש"ס צפוי לעבור 

בחקיקת בזק ולשלוח את ישראל לעוד מערכת בחירות שתנסה לשים קץ למשבר הפוליטי הגדול ביותר שידעה ישראל

בניסיון לצאת מהמבוי הסתום: נתניהו ודרעי מנסים לקדם בחירות לראשות הממשלה בלבד

 פגישה מיוחדת בין השניים. בנט ודרעי | צילום: דוברות הכנסת מהלך מתואם. נתניהו עם יו"ר ש"ס השר אריה דרעי | צילום: יעקב כהן 
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תבוסה לליכוד: 
האופוזיציה ניצחה 

בהצבעה על 
הוועדה המסדרת

מאת: חיים רייך

האחרונים  בימים  בליכוד:  ציפו  לא  לזה 
להביא  בניסיון  בדבר  הנוגעים  כל  עסקו 
לתמיכת ימינה בהצעת הליכוד להרכב הוועדה 
עלתה  הליכוד  שהציע  ההצעה   המסדרת. 
ח"כ  שהציע  ההצעה  לאחריה  ומיד  להצבעה 

מאיר כהן מיש עתיד.
עד סמוך מאד לרגע ההצבעה, לא היה ברור 
האם בנט וחברי 'ימינה' יתמכו בהצעת הליכוד 
או בהצעת יש עתיד. נתניהו כבר טרח להצהיר 
השמאל.  לגוש  לחבור  בחר  שבנט  בפומבי 
אלא שברגע האחרון הגיעו הצדדים להסכמות 
שנתניהו  לאחר  הליכוד,  בהצעת  תמך  ובנט 
הבטיח לימינה נציג נוסף בוועדה המסדרת על 

חשבון הליכוד.
רק דבר אחד שכחו בליכוד לקחת בחשבון: 
תומכים  שהם  ברור  שהיה  אחרי  רע"ם.  את 
בתקשורת  שפירסמו  ואחרי  הליכוד  בהצעת 
שינו  הליכוד,  בהצעת  לתמוך  שבכוונתם 
חברי רע"ם ברגע האחרון את הצבעתם ובחרו 
להתנגד להצעת הליכוד. הסיבה: הסיכום בין 
הליכוד לימינה לא תואם איתם ולכן הם ראו 

עצמם חופשיים מההתחייבות שנתנו לליכוד.
שהתברר  לאחר  ההצבעה,  של  סיומה  עם 
את  לראות  היה  ניתן  תבוסה,  נחל  שהליכוד 
של  הכנסת  חברי  של  המופתעות  פניהם 
הליכוד. כדי לשמור על אלמנט ההפתעה הם 
שמות  הקראת  של  השלישי  לסבב  המתינו 
חברי הכנסת ע"י מזכירות הכנסת. רק אז נכנסו 
ההפתעה  נגד.  והצביעו  למליאה  רע"ם  חברי 

הייתה גדולה.

ברור  היה  הליכוד,  הצעת  שנפלה  אחרי 
ברוב  תעבור  עתיד  יש  של  הנגדית  שההצעה 
השניה,  ההצבעה  של  בסיומה  ואכן,  קולות. 
מכה  הייתה  זו  ניצחה.  שהאופוזיציה  התברר 

מוראלית שהליכוד לא ציפה לה.
יו"ר  מי שלא החמיץ הזדמנות לתקוף היה 
שדקה  סמוטריץ'  בצלאל  הדתית  הציונות 
וכתב: "מי  לאחר ההצבעה כבר מיהר להגיב 
את  אכל  גם  טרור  בתומכי  יהבו  את  שתלה 
גורש  וגם  מכות,  חטף  גם  המסריחים,  הדגים 
עכשיו  קורה  שזה  מזל  והאמת,  העיר.  מן 

וכולנו נתפקח ולא באמצע מבצע בעזה".
נגד  בזעם  סגורות  בשיחות  הגיבו  בליכוד 
פוסקות  הבלתי  מתקפותיו  שבגלל  סמוטריץ' 
עבאס  בחר  רע"ם,  וחברי  עבאס  מנסור  נגד 
זאת  אמר  עצמו  עבאס  גם  שני.  לצד  לעבור 
יש  עם  להצביע  בחר  מדוע  כשנשאל  בקולו 

עתיד.
וזאב  סער  גדעון  הם  הגדולים  המרוצים 
הוותיקים  הקרבות  שועלי  שני  אלקין. 
הפרלמנטרית,  העבודה  את  היטב  המכירים 
הוכיחו שברגע האמת, הם יודעים להביך את 
בפניו  התמקדו  המצלמות  בכדי  לא  הליכוד. 
היושבים  קורץ לאחד  גדעון סער שנראה  של 
שאומרת:  קריצה  הממשלה,  שולחן  סביב 
מאחורי  שנסגר  הדיל  הפתעה.  לכם  הכנתי 
אולם המליאה ובחדרים סגורים, היכה בהלם 

את כל חברי הכנסת של הימין.
סופית  ערק  שעבאס  היא  המשמעות  האם 
ממשלת  בהקמת  לסייע  ובכוחו  השני  לצד 
לפיד גם ללא בנט? הדרך לכך עדיין ארוכה. 
חברי  שבה  ממשלה  בהקמת  רב  קושי  קיים 

ואפי'  הנדל  ויועז  בגין  מנחם  כדוגמת  כנסת 
אחת  בקואליציה  יישבו  עצמם,  וסער  אלקין 
אחמד  על  בהישענות  והעבודה  מרצ  עם 
אבל  רחוק,  תרחיש  זהו  עודה.  ואיימן  טיבי 
כולנו,  את  לימדה  הישראלית  הפוליטיקה 
שמה שנשמע תלוש מהמציאות אתמול, הוא 
המציאות של היום. בשם שנאת נתניהו, איש 
להצטרף  יחליט  סער  אם  מהכסא  ייפול  לא 
מרץ  העבודה,  על  שמבוססת  לממשלה 

והרשימה המשותפת.
נתניהו  מתנגדי  מחנה  של  האמיתי  המבחן 
כנסת  יו"ר  לבחירות  להביא  בניסיון  הוא 
במקומו של יריב לוין. לכאורה, לגוש השינוי, 
גם ללא בנט יש 61 חברי כנסת. במידה וחברי 
יש  של  בהצעה  נוספת  פעם  יתמכו  רע"ם 
עתיד למנות את ח"כ מאיר כהן לתפקיד יו"ר 
יבינו  בליכוד,  המאמינים  אחרוני  גם  הכנסת, 

ששלטון נתניה מתקרב לסיומו.
הכואבת  התבוסה  שלאחר  שלישי  ביום 
עבאס,  מנסור  עם  להיוועד  זוהר  מיקי  מיהר 
בניסיון לעצור את המדרון. האם יגיעו השניים 
על  לסמוך  ניתן  האם  חדשים?  לסיכומים 

הסיכומים הללו ברגע האמת? ימים יגידו.
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  גם  בכדי  לא 
בימים  נשמעו  התורה  ביהדות  בכירים  וגם 
וגלויות  האחרונים פסימיים. בשיחות סגורות 
שהמפלגות  העובדה  עם  משלימים  הם 
זוהר  החרדיות בדרכן לאופוזיציה. ח"כ מיקי 
אמר זאת  מפורשות אחרי הכישלון בהצבעה 
במליאה: "אנחנו מבינים ומפנימים שמפלגות 
יו"ר  יהיה  נתניהו  לאופוזיציה.  בדרך  הימין 

האופוזיציה". 

ההפתעה שהכינו סער ואלקין הייתה מושלמת: אחרי שבליכוד הצליחו לשכנע את בנט לתמוך בהצעת הליכוד, 
התברר שחברי מפלגת רע"ם זעמו על הסיכום בין הליכוד לימינה שלא תואם איתם וחזרו בהם מהסיכומים מבלי 
לעדכן את הליכוד ⋅ את ההלם על פניהם של ראש הממשלה נתניהו ושל יתר חברי הליכוד ניתן היה לראות בבירור 

בתום ההצבעה ⋅ המבחן האמיתי: בחירת יו"ר הכנסת. במידה וחברי רע"ם יתמכו במועמד יש עתיד ח"כ מאיר 
כהן לתפקיד יו"ר הכנסת, יבינו גם בליכוד ששלטון נתניהו מתקרב לסיומו

החיים 
עצמם

בליכוד מרימים ידיים: שוקלים להחזיר את המנדט לנשיא כבר בימים הקרובים
יוסי שינובר

רגע נדיר במליאה: נתניהו וגנץ מסתודדים כוכב הערב. ח"כ מנסור עבאס המנצחים: אלקין ולפיד | צילומים: נועם מושקוביץ, 
דוברות הכנסת

בדיון הסוער ביום שני. ח"כ מיקי זוהר מסתודד מיקי זוהר ואחמד טיבי במליאהחברי הכנסת לפיד וסער סוגרים קצוות
ליד שולחן הממשלה

אולי  היה  שזה  לומר  ניתן  שנים   4 כמעט  לאחר 
נקודת המפנה של מדינת ישראל.

תלמידי  חמד,  נערי  ברחובות,  השתולה  השנאה 
ערביים.  צעירים  ידי  על  ברכבת  הותקפו  ישיבות 
ראש ישיבה הותקף על ידי בני בליעל ביפו היהודית. 
פוליטי,  כלכלי,  בכאוס  שרוי  היה  ישראל  עם 
ומנהיגי  שראשי  הרגישו  המדינה  ותושבי  אזרחי 
מערכות   4 באזרחים.  ולא  בעצמם  המדינה עסוקים 
ממשלה  ללא  הכרעה,  ללא  ישראל,  עברה  בחירות 

מתפקדת.
מגפת הקורונה השתוללה, מעל 6,000 איש קיפחו 
הממשלה  ראש  אולם  הנוראה  במגיפה  חייהם  את 
מאבק  של  בעיצומו  נתון  היה  נתניהו,  בנימין  דאז 

משפטי.
חמישיות,  לבחירות  צעדה  שישראל  לפני  כפסע 
לקח  להיחלש,  התחילה  הקורונה  מגפת  כאשר 
נפתלי בנט את ההחלטה שהצילה את ישראל והקים 

ממשלת אחדות של ימין, שמאל ומרכז.
הציבור החרדי, שהיה צמוד לראש הממשלה דאז 
שראשיה  זו  לממשלה  הצטרף  לא  נתניהו  בנימין 
הגדירו אותה כממשלת הריפוי. הנאומים של נפתלי 
פריטטית  ממשלה  שהקימו  לפיד  יאיר  ושל  בנט 
החרדים  כי  הצהירו  הממשלה  כראשי  והושבעו 
מוזמנים להיות שותפים וכי הממשלה תפעל למען 

כל אזרחיה, נפלו על אוזניים ערלות.
כינון הממשלה, התפטר  בחלוף חצי שנה לאחר 
הממשלה  הליכוד.  כיו"ר  מתפקידו  נתניהו  בנימין 
של לפיד ובנט שלקחה על עצמה את משימת ריפוי 
מהירים,  צוותים  הקימה  בעם,  ואחדות  הכלכלה 
החרדים  את  שילבה  הבירוקרטיה,  את  צמצמה 
בתעסוקה, פתחה בדו שיח לגבי חוק הגיוס והכניסה 

את תקציבי הישיבות לבסיס התקציבי. 
ולומד  יושב  כי מי שלא  אמנם, הממשלה דרשה 
יקבל פטור מלא מגיוס צבאי. יחידות שירות אזרחי 
רוח  את  ראה  ישראל  עם  זו, אבל  אחר  בזו  הוקמו 
החברה  של  השילוב  ואת  החרדית  ההתנדבות 

החרדית בתחומי החברה.
אביגדור ליברמן שהיה הסמן האנטי חרדי, ניסה 
בהתחלה להביא חוקים פוגעניים, אולם דווקא יאיר 
לפיד היה זה שסיכל כל ניסיון לפגוע בציבור החרדי.

נפתלי בנט ויאיר לפיד הביאו סגנון אחר, הידברות 
ופתירת בעיות בהסכמה. הלחץ החרדי התחיל לתת 
בין  פעולה  לשיתוף  הסכם  ונחתם  אותותיו  את 

הממשלה למפלגות החרדיות.
ניתן  לגויים.  אור  להיות  חזרה  ישראל  אט,  אט 
שיזמו  חברתי  לשינוי  המשרד  את  במיוחד  לציין 
מערכי  ליזום  מנת  על  רבות  פעל  אשר  והקימו 

הסברה ופיוס.
מוסדות השלטון נקטו באפס סובלנות בכל אירוע 

גזעני או ניסיונות לערער את היציבות השלטונית.
שישראל  בעוד  כבינגו,  התברר  הערבים  שילוב 
הורגלה שנים כי הערבים תומכי טרור, התברר אט 
להשתלב  ורוצה  חיים  חפץ  הערבי  המגזר  כי  אט 
מהמדינה  חלק  ולהיות  ותקין  חוקי  באופן  ולפעול 

ואף מכבד את אורח החיים היהודי.
המדינה שינתה פניה. במקום שיסוי ימין בשמאל, 
שיח  במקום  המאחד.  את  לחפש  ישראל  עם  עבר 
פוגעני, הפכה ישראל למקום המכבד כל אדם ללא 
הבדל דת וגזע כאשר האזרחים מקפידים זה בכבודו 

של זה.
הערבות ההדדית שהייתה הבסיס האמיתי של כל 

כך הרבה דורות, שבה והייתה לדגל הישראלי.
4 שנים, שבהם ישראל ביצעה מהפך. 

החרדי,  הציבור  לנו,  הזמן,  הגיע  אולי  ואולי, 
הריפוי,  לתהליך  שותפים  להיות  להקדים, 
את  לעצור  כיום  הקיימת  היחידה  שהדרך  להבין 
ההתדרדרות היא, שבת אחים גם יחד, כי, בסוף, רק 

כשאנחנו יחד, לא יוכלו אויבינו מאיראן, עלינו.
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ברכת הרע"מ

אם חקיקה כזו של בחירה 
ישירה תהיה על השולחן, 
המשחק משתנה לחלוטין. 
במצב דברים כזה, בו ניתן 
להחליף את עריכת הבחירות 
הארציות בבחירות אישיות 
בלבד, המפלגות אינן נתונות 
בסכנה. סער ובנט יוכלו לשמור 
על המנדטים שלהם ברוגע, 
להישען לאחור ולצפות בהנאה 
בנתניהו ולפיד מתגוששים ראש 
בראש

על סדר היום

 יתמוך בחוק 
הבחירה 
הישירה? יו"ר 
תקווה חדשה 
ח"כ גדעון סער 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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מירון ועוד נושאים שוליים. נתניהו בישיבת סיעת יהדות התורה

כדאי להתעכב לרגע על דבריו 
של נתניהו, שניצל את הבמה 

הסגורה למחצה של ישיבות 
הסיעה הנודעות באיכות 

הקלטותיהן, והרחיב בהקשר 
האיראני. לפי נתניהו, חלק 

מהבעיה היא ההתמודדות עם 
הממשל העוין של הנשיא ביידן. 

עד כה היו שני כוחות במאבק נגד 
איראן, סיכם נתניהו בעגמומיות, 

עכשיו זה רק אנחנו
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"מדבר שקר תרחק" – כי אין מספיק לא לשקר אחרים, אלא צריך האדם להיות איש אמת עם עצמו. זו הסיבה שצווי זה 
"נאמר בלשון רבים, אל תשקר לאחרים וגם לא לך עצמך

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

לא תשקרו את עצמכם
שבין  מצוות  חלק  רבות.  במצוות  עוסקת  פרשתינו 
)פרק  והנה  למקום.  אדם  שבין  וחלקם  לחבירו  אדם 
יט( אנו מצווים על מצוות "פאה", להשאיר פאה בסוף 
השדה לעני )פסוק ט'(. ממשיך הפסוק  במצוות "לקט" –כולם 
בלשון יחיד )פסוק י'(.  ואז )בפסוק י"א( נאמר: "לא תגנובו ולא 
לשקר..."  בשמי  ולא תשבעו  בעמיתו  איש  ולא תשקרו  תכחשו 
בלשון רבים. ושוב חוזר )בפסוק י"ג(: "לא תעשוק, ולא תגזול, 
לא תלין, לא תקלל"  וכו' – בלשון יחיד. מדוע התורה על שקר 
שלפני  המצוות  כל  לעומת  "רבים"  בלשון  מתייחסת  וגניבה 

ואחרי בלשון "יחיד"?
בתורתינו ישנם רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. 
אולם  ועוד.  ולקלל  לגנוב  איסור  ולשנוא,  לרצוח  האיסור  בהם 
בשקר מלבד האיסור לשקר נאמר שיש להתרחק ממנו, כנאמר: 
"מדבר שקר תרחק" )שמות כג', ז'( ויש להבין במה הוא שונה 

מהאיסור לשנוא ולגנוב שלא נאמר בהם "תרחק"?
רק  אינו  לשקר  האיסור  כי  נאמר  והמוסר  חסידות  בספרי 
להוציא דבר שקר מפינו, כי בזה היה די לומר – לא תשקר. אלא 
יש כאן ציווי עמוק יותר, לא לשקר את עצמינו. להיות ישרים עם 
דרכינו, ועל כן אמרה התורה: "מדבר שקר תרחק", לא רק משקר 

לאחרים אלא במיוחד משקר פנימי – לעצמך.
שלנו,  הפנימית  לאמת  להתכחש  ולא  עצמנו  את  לגנוב  לא 

מבחינת: ודובר אמת בלבבו.
יהודי כפרי אחד  זיע"א  נכנס אל הרבי מקוצק  מסופר שפעם 
ואמר לפניו שהוא רוצה לנסוע לעיירות המרפא לצורך רפואה.  
אותו  מברך  והוא  לנסוע,  צריך  שאינו  מקוצק  הרבי  לו  אמר 

שבעז"ה יהיה בריא בביתו. והמשיך לשוחח עמו ארוכות.
כשיצא הכפרי מחדרו של הרבי נכנסה הרבנית ושאלה אותו, 
ואילו בחוץ  רב מזמנו היקר  זמן  מדוע לכפרי הזה הרבי מקצה 
וביראת  בתורה  מופלגים  אברכים,  עשרות  וממתינים  עומדים 
שמים, ומחכים למוצא פיו ואינם מורשים להכנס אליו? ענה לה 
הרבי הקדוש: האברכים הללו באים לשאול שאלות ביראת שמים 
ומדברים בפיהם על יראת שמים, אולם בתוך ליבם מתכוונים הם 
על ממון וכסף, אבל הכפרי הזה שמדבר מעניניו הגשמיים, עושה 
זאת באמת ובתמים. "און אמת האב איך ליב" – את האמת הנני 

אוהב ביותר.
בעל ה'אבני נזר' היה ידוע כחולה ריאות עוד מנעוריו, ומשום 
כדי  קסומה,  מרפא  עיירת   – לביליץ  פעם  מידי  מגיע  היה  כך 
נלוו אליו שני אישים, רבה של  לשאוף אויר צח. באחד הימים 
יאשע  רבי  והרה"ח  רבי אהרן הלברשטאם,  ביליץ, הרב הגה"צ 

)יוסף( פרנקל, שהתגורר אז שם.
שעת  את  ניצל  ביליץ  של  רבה  העצים.  בין  טיילו  השלושה 
האם  הרבי,  כבוד  את  לשאול  רציתי  "במחילה,  ואמר:  הכושר 
נכון כי בימי נעוריו, בעת הגיעו לפירקו, דברו בו נכבדות עם בת 
מפורסם באדמו"רים באותו דור" כשהוא נוקב בשמו של אותו 
אדמו"ר. והוסיף: "ידוע לי מפני סיבות שונות לא יצא השידוך 
הקוצקאי.  של  בתו  הרבנית,  עם  נשתדכתם  ואח"כ  הפועל.  אל 

האם יש אמת בסיפור, או שמא איננו אלא עורבא פרח?"
"אמת  ואמר:  הנהן  הוא  הרבי,  פניו של  על  עלתה  בת שחוק 
ויציב, אלא שאינני מתחרט על כך שהשידוך לא יצא אל הפועל, 
'איש  היה  רום, הוא  גדול עד שמי  כי אותו אדמו"ר, שהיה  יען 
וזה מה שמכריע  חשוב' ואילו מורי וחמי הוא איש ישר ואמת, 

את הכף". 
הרבי מסוכטשוב נתהרהר קימעא ואמר: "אתה רוצה לדעת מה 
תקופה  גרתי  שנישאתי  לאחר  לך:  אספר  ואמת"?  ישר  איש  זה 
מסוימת בבית חמי הקדוש זיע"א. הוא היה עני ואביון שהתגורר 
בתנאים  ושם  וחתנו.  בתו  עמנו,  חלק  חלקו  ואת  חדר,  בדירת 
על  דפיקות  אני שומע  הימים  ולילה. באחד  יומם  קשים למדתי 
הדלת ומגלה מוכר ספרים בפתח, כששק מלא ספרים על שכמו, 
ובמבטו דלות ותחנונים. "אנא, קנה ממני ספרים, מכתת אני רגלי, 
ועתה באתי לקוצק, מצוה גדולה היא לסייע ליהודי". "ומה יש לך 
להציע?" שאלתי. "ספר חשוב מאד, ביאור הגר"א על השולחן 
ערוך",  ובלא היסוס נקב המוכר בסכום גבוה מאד, שלשה רובל! 
אני זועק "זהו מחיר מופקע! זה שכר של שבוע שלם". אך הוא 

בשלו, אם תרצה את הספר תצטרך לשלם כל מחיר שאדרוש. 
לו  ושלם  "קנה את הספר  לי:  ואמר  חותני שמע את הדברים 
כבוד  ביראת  הרבי  את  ושאלתי  השתוממתי  רובלים".  שלשה 
"הגאון  הסביר:  וכך  שערים?   מפקיעי  בידי  לסייע  עלי  מדוע 
מוילנא כדאי וכדאי שישלמו על ספריו שלו  שלושה רובלים", 

כי היה איש אמת.
הקדוש  המגיד  מתלמידי  הצדיקים  אחד  וסיפר:  הוסיף  וכך 
ממעזריטש זיע"א סבל מעניות ודחקות, ומטופל בבנות בוגרות 

שהגיעו לפרקן שלא יכל לשדכן מחמת עוניו הנורא.
לו  אמר  צערו.  את  לפניו  וסח  המגיד  רבו  אל  פנה  לו  בצר 
המגיד: "סע למדינת ליטא אל העיר וילנא ושם תצמח ישועתך". 
תמיהה קלה עלתה בליבו, כי העיר וילנא אינה מרכז חסידות... 
ה'מתנגדים'  מבצר  הוא  ושם  מוילנא,  הגאון  יושב  בה  אדרבא 
דעתו  ביטל  תלמיד  שאותו  אלא  החסידות.  שיטת  על  החולקים 
בפני דעת רבו. ועוד באותו יום יצא לדרכו. כשבא לוילנא, חיפש 
לו התלמיד אכסניה כלשהי בה יוכל להניח צרורותיו. ראו אנשים 
בית מלון ששימש את הסוחרים  אותו אל  והפנו  לא מוכר  איש 
באותו  שהיה  קטן  כנסת  בבית  ישב  החסיד  בעיר.  המתארחים 
מלון, מבוקר ועד לילה ולמד תורה. הרבי לא אמר לו מה שיעשה 
בוילנא, עושה הוא איפה את מה שציוה אותו הבורא - "ודברת 

בם"...
לו בעל המלון  וביום הרביעי קרא  ימים עברו ביעף,  שלושה 
וללמוד  כאן  לשבת  אתה  יכול  מצידי  יהודי,  רבי  "שמע  ואמר: 
כאוות נפשך. לא אפריע לך, אתה הרי מפרנס אותי. אך באופן זה 
תכלה את כל כספך. מבין אני שבאת לוילנא למטרה מסוימת ואם 
תיאות לספר לי יתכן ואוכל להיות לך לעזר". ענה החסיד: "נכון, 
באתי לכאן לצורך מטרה, עני אני ובנות בוגרות לי בבית, ומורי 
תצמח  ממנה  כי  לוילנא,  לנסוע  עלי  פקד  ממזריטש  הרבי  ורבי 

הישועה".

הינו  אורחו  כי  המרעישה  התגלית  על  נזדעק  לא  המלון  בעל 
חסיד מן ה'כת' שהחציף לבא לוילנא, ולא גירשו משם. אדרבא 
צדקותו  מלבד  כי  בו  שהכיר  חסיד  לאותו  הערכה  מלא  היה 
ופרישותו, הינו גם תלמיד חכם, שאינו מבלה דקה אחת ריקם. 
יש שיעור  לו ללכת אל בית מדרשו של הגר"א, שם  הוא הציע 
גמרא דבר יום ביומו, ואולי משם תצמח ישועתו. נבהל החסיד 
למשמע הזכרת שמו של הגאון מוילנא, אולם נתישב בדעתו כי 

בודאי שמו משמיים את המילים בפיו של בעל האכסניא.
יהודים  עשרות  בין  עצמו  דחק  המדרש.  בית  אל  האיש  הלך 
שרר  מוחלט  שקט  הגמרא.  לשיעור  עצום  בריכוז  פנים  הדורי 
הגיע  והנה  בחלל.  מנסר  היה  הגאון  של  קולו  ורק  מדרש  בבית 
הגאון אל התוספות, קורא לפני הקהל את דברי רבינו תם וצצה 
במוחו קושיא קשה כברזל, קושיא של הגאון מוילנא! אחדים מן 
דבריהם  כל  אבל  התמיהה,  בתירוץ  כוחם  את  ניסו  המשתתפים 
היה  יכול  לא  והגאון  הגאון.  של  דבריו  מול  ונשחקו  נפרכו 

להמשיך בשיעור, טרם תיושב הקושיה.
דממה מתוחה נשתררה, והנה רחש לחש. האורח השתתף לא 
מכבר בשיעור של רבו המגיד ממעזריטש, גם שם עלתה הקושיה 
של  באוזנו  לחש  הלה  התירוץ  ואת  אותה,  תירץ  שהמגיד  הנ"ל 
הגאון.  של  לאוזניו  שהגיע  עד  לשכנו  מאחד  עבר  וכך  שכנו. 
תירוץ  את  שאמר  הוא  מי  ושאל,  מעט  שהה  השתומם,  הגר"א 
זה? רוצה אני לראותו . כמובן שהראו לו את זה היושב מצטנע 
שמעתי  הוא,  משלי  "לא  ענה:  לך?"  –מנין  זה  "תירוץ  בפינה. 
אותו מרבי". "ורבך, מי הוא?" החסיד אזר עוז ותעצומות "מורי 
ורבי הוא המגיד הקדוש ממעזריטש, תלמידו וממלא מקומו של 
מבעל  זאת  שמע  "הוא  זה?".  תירוץ  לרבך  "ומאין  הבעש"ט". 
התירוץ".  את  לו  ואמר  אליו  נגלה  תם  רבינו  בעצמו,  השמועה 
הגאון נתהרהר קמעא, ואז שאלו מה מבוקשו בעיר וילנא, סיפר 
מהאברכים  שניים  על  ציווה  מיד  הענינים.  השתלשלות  את  לו 
שילכו בין כל בתי העיר, ולאסוף למען החסיד את הסכום הדרוש. 
והגאון הבהיר: איש כזה שיש לו רבי כזה גדול, היכול לשמוע 
תירוץ מרבינו תם בעצמו – ראוי הוא שיאספו כסף בשביל נדוניה 

לבנותיו".
"כשסיים חותני הרבי מקוצק את סיפורו המרעיש – מספר בעל 
האבני נזר – נענה ואמר:" הגאון מוילנא שהיה ראש החולקים 
האורח  כי  היטב  ידע  בפרט,  המגיד  ועל  בכלל,  החסידות  על 
דברי  נרתע מהשמעת  לא  כן  פי  על  ואף  ה'כת'.  מן  הוא  התרצן 
לו בכל המצטרך, הוא  ואפילו לעזור  שבח כאשר צריך לשבח, 
איש אמת!" )מקור: הגאון שבתי פרנקל זצ"ל שמע זאת מאביו, 
ששמע כאמור את המעשה מבעל ה'אבני נזר' בעצמו וסיפר אותו 

לגה"ח רבי שלמה מנחם וינשטוק זצ"ל(.
"מדבר שקר תרחק" – כי אין מספיק לא לשקר אחרים, אלא 
צריך האדם להיות איש אמת עם עצמו. זו הסיבה שצווי זה נאמר 

בלשון רבים, אל תשקר לאחרים וגם לא לך עצמך.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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"אם יש לך אמונה בה', יש לך את הכל! עלה והצלח, תגיד לתלמידים ותנהיג אותם שיש ה' יתברך, יש בורא לעולם, והוא 
"נמצא איתנו בל מקום וזמן, ועין רואה ואוזן שומעת וכל מעשינו בספרים נכתבים )אבות פ"ב מ"א(

ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה
 חדש לימודים  זמן  להתחיל  הקודם  בשבוע  זכינו 

וחודש חדש, אייר, שהוא ראשי תיבות א'ני ה' ר'ופאך, 
לפי שחודש זה מסוגל לישועות ורפואות, רפואת הנפש 

ורפואת הגוף. 
היד,  להם  כואב  בגופם,  חולים  לב  שלדאבון  אדם  בני  ישנם 
ברוחם,  בנפשם,  שחולים  וישנם  אחר,  איבר  כל  או  הרגל 
ומבקשת  העת  בכל  ובוכיה  חולה  נשמתם  שלהם,  ברוחניות 
עבורה  למצוא  אפשר  אייר  ובחודש  אותה,  שירפאו  ומחפשת 
את הרפואה, וזאת מפני שבחודש זה נמצאים אנו בעיצומה של 
התורה,  קבלת  לקראת  תורה,  מתן  חג  לקראת  הגדולה  הצעדה 
ְוִׁשּקּוי  ְלָׁשֶּרָך  ְּתִהי  ִרְפאּות  לאדם,  והרפואה  המרפאה  שהיא 
ְלַעְצמוֶֹתיָך )משלי ג, ח. וע"ע במסכת עירובין נד ע"א מה שדרשו 
רבותינו בזה(, לימוד התורה הקדושה וקיום הלכותיה והנהגותיה 
הם הרפואה האמיתית לאדם, וכשצועדים אנו לקראתה זוכים אנו 

לקבל רפואה שלימה לגוף ולנפש גם יחד.


ידועים ומפורסמים דברי רבותינו במסכת מכות )דף כד ע"א( 
בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתוֹ ִיְחֶיה 
)חבקוק ב, ד(. אמונת ה' ויחוד ה', אם יש לאדם את הידיעה 

וההבנה הזאת שה' יתברך נמצא איתו בכל רגע, יש לו את הכל, 
ואם אין לו את זה, אין לו כלום! 

ראש ישיבה מדופלם ומרצה בכיר בשפה העברית והאנגלית, 
טס לארה"ב כדי למסור הרצאה בעניין אמונה וביטחון בתרגום 
השומעים  אחד  אליו  ניגש  ההרצאה  לאחר  רהוטה,  לאנגלית 
מההרצאה  מאוד  והתפעל  ששמח  ואמר  רבה  בהתלהבות 
ומתרגומה המלא לאנגלית, אך מילה אחת הוא לא הבין מחמת 

שהרב לא תרגמה, והיא – "הקדוש ברוך הוא". 
חשב הרב בליבו ואמר, אם את המילה הזאת לא הבין, סימן 
שלא הבין כלום! כל עיקר ותכלית השיחה הייתה הקדוש ברוך 
הוא! אמונה וביטחון בו יתברך והרגשה מוחשית שאנו נמצאים 

עמו תמיד, ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד )תהילים טז, ח(. 
בעבר, כשעידן הטכנולוגיה עדיין לא התפתח, היה חסר לבני 
אדם המון דברים שהיום יש לנו, אך דבר אחד היה להם – הקב"ה, 
כל הזמן נשמע על שפתיהם משפטי אמונה וביטחון, "בעזרת ה', 
יעזור ה', ישועת ה' כערף עין, בשם ה' נעשה ונצליח", וכתוצאה 
מכך הם הרגישו שיש להם את הכל, כיון שה' יתברך היה איתם. 
אך בימינו ישנם הרבה אנשים שמבינים הכל ויש להם את הכל, 
תחושת  מרגישים  הם  ולכן  הקב"ה,   – להם  חסר  אחד  דבר  אך 

אכזבה וריקנות כאילו אין להם כלום. 
מהעבר,  יהודי  בכל  שהייתה  הפשוטה  האמונה  את  לנו  חסר 
שבועות  מספר  לאחר  לתלמידיו  המשגיחים  אחד  שאמר  וכפי 
מתקדמים  אנו  ה'  "ברוך  החדש,  הלימודים  זמן  את  שהתחילו 
היטב בלימוד, בעיון ובבקיאות, יש לנו הספקים ואנו מצליחים 

ומידות  מוסר  בענייני  נפלאות  שיחות  ולמסור  בעמקות,  ללמוד 
וקיום המצוות, אך דבר אחד חסר לנו – הפשטות הבהירה שיש 
בורא לעולם! הּוא ּבוֵֹרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדו ָעָׂשה 
ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים )אחד מי"ג עיקרים(, וזה הכל, בא  ְועוֶֹׂשה 
חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה! בזה טמון כל 

מדרגת והצלחת האדם!".


כמורא בשר ודם 
הגמרא מספרת )ברכות כח ע"ב( כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, 
להם:  אמר  ברכנו!  רבינו,  לו:  אמרו  לבקרו,  תלמידיו  נכנסו 
יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו 
עובר  כשאדם  תדעו,  ולואי!  להם:  אמר   - כאן?  עד  תלמידיו: 
יהיה לאדם מורא מה' כמו  יראני אדם. אם  עבירה אומר: שלא 
יראו אותו אנשים, ודאי שהוא  ודם, שלא  שיש לו מורא מבשר 

יזכור לשמור ולהישמר בתורה ובמצוות. 
יהודה הנשיא  רבי  רבינו הקדוש,  ותואמים הדברים עם דברי 
בפרקי אבות )פ"ב מ"א(, הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא 
וכל  שומעת  ואוזן  רואה  עין  ממך  למעלה  מה  דע  עבירה  לידי 
רואה,  שעין  וידע  יבין  ישכיל,  כשאדם  נכתבין.  בספר  מעשיך 

ואוזן שומעת, וכל מעשיו נכתבים, הוא יזהר מלחטוא.
באמצעות  אך  האדם,  מעשי  את  כותבים  שרק  חשבנו  בעבר 
התפתחות הטכנולוגיה נוכחנו להבין שגם מצלמים ומקליטים את 
הכל, ויתירה מכך אף מצרפים ומתעדים בו זמנית את מחשבותינו 
)כעין 'פס קול' כך יראו לאדם גם 'פס מחשבה'(, ּובֵֹחן ִלּבוֹת ה' 
נזהר  הוא  אותו  ורואים  כשמצלמים  האדם  וטבע  ג(,  יז,  )משלי 
יותר, שהעניבה תהיה בדיוק במקום הנכון, והמגבעת לא תהיה 
הפוכה, ולמה? יש מצלמה, עין רואה! וכן בדיבור נזהר האדם 

לדבר בלשון מקובלת ונקיה, כיון ששומעים אותו.
ואם כך כשעיני בני אדם רואים אותו, קל וחומר שה' יתברך 
צופה ומביט בו, ֵעיֵני ה' ֵהָּמה ְמׁשוְֹטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ )זכריה ד, י(, 
אם ידע האדם וישיב אל לבבו שה' יתברך מצוי בכל מקום ומקום 
וכל מעשיו ופעולותיו מצולמות ומתועדות, הוא ימנע מלחטוא 
ויתחזק ויתעצם בקיום התורה והמצוות. וזה כל תכלית עבודתנו 

בזה העולם להפנים ולהשיב אל לבבנו את הידיעה הזו. 
ואין די להתחזק בדבר זה פעם אחת ודיו, אלא צריך להתחזק 
עצמו  על  שהעיד  וכפי  ופעם,  פעם  בכל  הזאת  וההבנה  בידיעה 
בדופקו  זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  הצדיק,  הגאון 
על בימת ישיבת פונוביז', "נער הייתי גם זקנתי, בן תשעים שנה 
ויודע אני בעצמי שאם אסיח דעתי כמה רגעים מאמונת  אנוכי, 
ה', שהוא צופה ומשגיח ומביט, כבר ארד ואפול מדרגתי שאני 

נמצא בה". 


ישיבת  של  הרוחני  משגיחה  זצ"ל,  וולבא  שלמה  רבי  הגאון 

'באר יעקב' לפני כשישים שנה, הלך לזקן המשגיחים של הדור 
פונוביז'  דישיבת  משגיח  זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגאון 
דאז, כדי לקבל הדרכות והנהגות כיצד להנהיג את צעירי הצאן 

שעליהם מונה להיות משגיח.
לאחר שהגיע, שאלו רבי יחזקאל לוינשטיין שאלה מפתיעה, 
בהקב"ה?".  אמונה  לך  יש  בה',  מאמין  אתה  האם  לי,  "תגיד 
הרב וולבא זצ"ל שהיה עדיין צעיר לימים, צחק מעט בליבו על 
השאלה, הרכין את הראש וענה לרב בהחלטיות, "בוודאי כבוד 

הרב!". 
שוב  וכששמע  השאלה  על  שוב  חזר  לוינשטיין  יחזקאל  רבי 
את התשובה ההחלטית, פתח ואמר: "אם יש לך אמונה בה', יש 
אותם שיש  ותנהיג  לתלמידים  תגיד  והצלח,  עלה  הכל!  את  לך 
וזמן,  מקום  בל  איתנו  נמצא  והוא  לעולם,  בורא  יש  יתברך,  ה' 
ועין רואה ואוזן שומעת וכל מעשינו בספרים נכתבים )אבות פ"ב 
מ"א(, זוהי ההנהגה שצריך להנהיג את התלמידים, ודי בכך, כי 

אם יש את זה, יש את הכל!". 
ונסיים במעשה שסיפר מרן הרב שך זצ"ל לתלמידיו, בבחורתו 
כשהתגורר בחוץ לארץ, יצאו כל המתפללים בראש השנה לערוך 
את סדר התשליך ליד אחד הנהרות הסמוכות, הנהר היה על גבול 
תחום שבת ולכן סימנו והזהירו את כל ההמון שלא לעבור את 
הנהר, כדי שלא להיכשל חלילה באיסור תחומין. והנה במהלך 
התשליך הגיחה רוח חזקה והעיפה את כובעו של אחד מהבחורים 

אל העבר השני של הנהר, מחוץ לתחום שבת. 
בתחילה, מספר הרב שך, אותו בחור היסס מעט ולא ידע מה 
עבר  עצומה,  במהירות  רץ  הוא  רגעים  כמה  לאחר  אך  לעשות, 
את הנהר, לבש את המגבעת וחזר בחזרה למקומו. ובכך נכשל 
באיסור תחומין בשבת. המשיך הרב שך ושאל, באותו רגע עצרתי 
להתבונן וחשבתי לעצמי, אותו בחור בתחילה היסס והסתפק אם 
ללכת ולהביא את הכובע, אך לבסוף לא יכול היה לעמוד בניסיון, 
לאבד מגבעת כה יקרה, וגם להמשיך את ימי ראש השנה בישיבה 
בלי מגבעת ולהיות משונה מן הבריות, ולכן נכשל. "אך דבר אחד 
עדיין לא הבנתי", המשיך הרב שך ואמר, מדוע הוא רץ כל כך 
במהירות, הניח את הכובע בראשו וחזר בחזרה?, והתשובה היא 
כיון שהוא רצה לרמאות את הקב"ה, רץ בזריזות 'לפני' שהקב"ה 
ה'  את  רגע  באותו  הסיר  הוא  אותו,  ויראה  )כביכול(  "ירגיש" 
יתברך מעליו, ולא שם את ה' לנגד עיניו, ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד 
)תהילים טז, ח(. וזה עומק דברי הגמרא, בא חבקוק  והעמידן על 
אחת, שנאמר ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתוֹ ִיְחֶיה )חבקוק ב, ד(, להאמין בה', 

לבטוח בה', ולדעת תמיד שהוא נמצא איתנו.
יהי רצון שנזכה להתחזק באמונה וביטחון בו יתברך ובזכות 
כך נראה בקרוב בקרוב בגאולת ישראל השלימה. זמן קיץ מוצלח 
ואברכי  הישיבות  בחורי  התורה,  בתלמודי  הצאן  צעירי  לכל 
הכוללים היקרים והמוסלאים בפז, יהי רצון שנפרה ונרבה בתורה 

ובמצוות, ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח )ירמיה כג, ו(, אמן. 

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

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
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דירות 
למכירה

ט’ באייר -י”א באייר תשפ”א
21/04-23/04/2021  

אחיסמך

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

כניסות )לא גג( בבניין ק"א 
סלון ומטבח ופ"א )50 מ"ר( 

ומעליה ק"ב 4 ח.שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,790,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברדק ברמת גן, באזור 
הרב קוק השקט בב"ב, 4 
חד' חדשה ומשופצת ק"ג 

עם חניה. 2,250,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)46-46(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 
ברמה גבוהה + אופציה, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

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

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה, לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 

+ גג, חזית, קומה ג', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,330,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת, ק"ד + 
מעלית, 3 כ"א, חניה 

משותפת, 2,350,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
_____________________________________________)06-06(הרב קוק 054-6506501

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

)לא אחרונה( + מעלית, 
2,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

להרחבה ענקית + חצר, 
חזית, 1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

מ"ר + 18 מ"ר מרפסת, 
קומה 4, חזית לגינה, 

2,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

בני ברק

 ברחוב ירושלים קרוב 
לבלז, 3 חדרים, 70 

מ', קומה ג', אופציה 
על הגג )רעפים(, 

אפשרות לחלוקה, חזית, 
1,650,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 ברחוב קלישר בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 80 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופץ, 1,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 ברח' ניסנבויים, בנין 
בוטיק, דירות מהקבלן, 

5-6 חד', לפרטים
_____________________________________________)17-20ל(03-5785777

 ברח' צפת, דירות 
מהקבלן, 3-4 חד', מפרט 

_____________________________________________)17-20ל(גבוה 03-5785777

 מוכר דירה? נעשה את 
המקסימום למחיר הטוב ביותר 

ובזמן הקצר ביותר בס"ד, 
בלעדיות לחודש בלבד, לא 

גובים תשלום מהמוכר תיווך 
_____________________________________________)17-17(ישיר במרכז 052-7193105

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

הושע, בניין בוטיק, קבלן אמין 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג', דירות 3/4 חד' ודירת גן, 

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)17-17(נדל"ן 052-7181411

 בבניה באזור העריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 
5 ח', 2,600,000 גמיש 

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

אחרונות, 3 חדרים, 1,700,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)17-17(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 160 
מטר, אפשרות לחלוקה, 
2,620,000 גמיש ***3.5 

ח', משופצת כחדשה, חזית, 
1,950,000 גמיש

B.D.A 17-17(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים, 
2,700,000 כולל חניה

B.D.A 17-17(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב, 
5.5 חדרים, 140 מ' + 

יחידת דיור כ- 25 מ', חזית, 
2,850,000 גמיש ***3 חדרים 

משופצת, 1,750,000 גמיש 
B.D.A 17-17(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בכהנמן דירות 3 חד', 
מ- 1,430,000, חזית לכהנמן, 

מ- 1,600,000, 4 חד', מ- 
1,770,000, חזית, 4.5 חד', 

1,850,000, תשלומים נוחים 
_____________________________________________)17-17(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בהשלשה, 140 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 5.5 חד', סוכה 
ענקית, חניה, 2,700,000 גמיש 

_____________________________________________)17-17(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 מעוניין למכור? טיפול 
אישי! אמין! מסור! 

ומקצועי! רק אצל מ.כהן-
_____________________________________________)17-17(נכסים 052-7684074

 בברנבויים, קרקע, 
כ- 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2, משופצת חלקית, 
1,695,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 באהרונסון, 90 מ"ר, 
קומה שניה ואחרונה, חזית + 
אישורי בניה בגג, 2,000,000 

_____________________________________________)16-17ל(ש"ח 052-7618568/4

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

פנטהאוזים ודירות גן
 בפלמח פנטהאוז 3.5 
חד', כ- 110 מ"ר, ק"ד, 
3 כ"א, מעלית, חניה, 

1,990,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)17-17(הקריה 050-3000121

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג 2 

מפלסים, כ- 75 מ"ר 
בכל מפלס, 3 חדרים 

למטה + חדר למעלה + 
גג גדול, ק"ד + מעלית, 

2,050,000 גמיש, 
מתאים גם להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)17-17(_____________________________________________

 בנורדאו פרדס כץ, 
קומה 3, דופלקס 4 

חדרים, כ- 140 מ"ר, חדרי 
שינה גדולים, חדר ענק 
בגג + מרפסת ענקית 

חמד נדל"ן - ציון
054-3321212)17-17(_____________________________________________

 בבעש"ט, דופלקס 
170 מ"ר, חזית, משופצת, 

נח לחלוקה/יחי"ד, חניה, 
2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס ענק, 
בקומה א', מחולק ל- 2 דירות 

של 4 חד' + יחידה של 2.5 
חד' + גג בטון!!! "פנחס 

_____________________________________________)17-17(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בהרצל )פ"כ(
דופלקס, בקומה א', 3 חד' + 

יחידה דיור 42 מטר + מרפסת 
שמש, משופץ "פנחס נכסים" 

055-6789653)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! באזור מנחם 
דופלקס 6 חד', 240 מ"ר, ק"5 
+ מעלית + חניה, חזית, נוף 
מרהיב, 3,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)17-17(פנחסי 03-5799308

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

מעלית, בקומה ד', 5 
חדרים, ומעליה סלון ענק 

+ חדר + גג גדול, הכל 
מפואר וברמה גבוהה, 
חניה צמודה + נוף + 

אוויר, 4,150,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

+5 חדרים 
 בהרב שך, קרוב 

לעלייה שנייה, 5 חד' 
מפוארת, כ- 130 מ"ר, 
קומה ראשונה, חזית 

+ מעלית וחנייה בביין, 
ב- 2,700,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)17-17(נכסים 050-4177750

 בלעדי בפדרמן )ליד 
גינת הזית(, 5 חדרים 

חדשה ומטופחת, קומה 
6 + מעלית שבת, 
נוף פתוח, מיידית, 

1,770,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)17-17(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב בלוי, 
מיקום מרכזי, קרוב 

לאבטליון, 5 חדרים + 
סוכה, 3 כ"א, מוארת 

ומאוררת, שמורה 
ומטופחת, קומה 5 + 

מעלית + חניה צמודה 
+ מחסן, כניסה מיידית, 
2,900,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)17-17(_____________________________________________

 באיזור חזו"א, 4 חד', 
ק"2, חזית, 3 כ"א, שמור, 

110 מ"ר + 40 מ"ר מעטפת, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)17-17(_____________________________________________

 לשותפים/יח"ד, באיזור ר' 
עקיבא/ירושלים, ק"2, חזית, 
4 כ"א, 130 מ"ר + היתרים 
בגג ובצד, 2,250,000 ש"ח 

_____________________________________________)17-17(נדלניסט 050-6589497

 באיזור הרב שך/הנביאים, 
דופלקס 5 חד', 114 מ"ר, 

ק"3, משופצת + אופ' כ- 25 
מ"ר, 2,260,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)17-17(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4.5 חד', 
ק"2, חזית, 3 כ"א, משופצת, 
מעלית, חניה + היתר לחדר, 

2,450,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)17-17(_____________________________________________

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! דירת פאר באזור 
העיריה פונה לשדרה, 5 חד', 

180 מ"ר, מפלס אחד, 2 דירות 
בטאבו, ק"א, חזית, חדשה, 

מושקעת ברמה גבוהה ביותר 
+ 2 חניות + א. להוסיף דירה 

80 מ"ר בק"ק, 4,300,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 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 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 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(_____________________________________________

 באימרי ברוך, לאנ"ש, 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

משופצת, 2,700,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 בהרצוג קרוב לטבריה, 
כ- 4 חד', 90 מ"ר + 

חניה בבניין, קומה שניה, 
חזית, רק ב- 1,850,000 

להב נכסים
050-4177750)17-17(_____________________________________________

 באיזור רחוב רמב"ם, 
4 חדרים, מאווררים 

ומפוארים, בבניין חדש, 
קומה 4, 3 כ"א, חזית, 

חניה בטאבו, 2,350,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברבי אליעזר כ- 4 
חד', 90 מ"ר + 2 יחי"ד 

ומשרד, ק"ב, משופצת כליל, 
2,695,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)17-17(_____________________________________________

 הזדמנות בלוחמים!! 
4 חד', 90 מ"ר + חצר 
60 מ"ר, נוף, אופציה 
ויחידות מ.כהן-נכסים 

052-7684074)17-17(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! בן 
פתחיה-רמב"ם, 4 חד', 

ק"ב, 3 כ"א, סוכה, 
משופצת, 1,850,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)17-17(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
כ- 90 מ"ר, מושקעת 

ומעוצבת ברמה גבוהה, 
ק"ב + מעלית )מושכרת 

ב- 6,500 ש"ח(, מתאימה 
גם להשקעה, 2,150,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)17-17(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב להראשונים בבנין 
חדש, 4 חדרים, חזית, 
משופצת ומטופחת + 

סוכה בסלון, קומה ד' + 
מעלית, מוארת ומאוררת, 
מיידית, 1,750,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)17-17(והשקעות 054-4290600

 שווה!! בשיכון ג' דופלקס 
4 חד', ק"3, חזית, שמורה 
ומטופחת + 2 חד' באופ', 
1,950,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד', 75 מ"ר, 
ק"3, עורף פתוח, גג בטון, 

משופצת מהיסוד, 1,560,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בטבריה 4 חד', 80 מ"ר, 
ק"1, חזית, 2 כ"א, משופצת 

+ סוכה, 1,750,000 ש"ח 
_____________________________________________)17-17(נדלניסט 050-6589497

 בבלעדיות במכבים 4 חד', 
קומה א' + מרפסת 20 מטר, 

1,530,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)17-17(_____________________________________________

 בחלוצים 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

מ.מהיסוד!!! 1,720,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 4 
חד', כ- 80 מ"ר + סוכה, 

ק"א, חזית, משופצת, 
1,495,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הראשונים 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ד + מעלית + 

מחסן בק"ק + יחידה בק"א, 
40 מ"ר, מושכרת ב- 3,500 
ש"ח, 2,550,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)17-17(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור דסלר בבניין 
חדש, 4 חד' + מ. שמש, 

מושקעת, ק"א + מעלית, 
חזית, ניתן לקנות חניה, 

2,250,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! ברימון 4 חד' 
+ סוכה גדולה, 100 מ"ר + 

יחידה 30 מ"ר, מושכרת 2,800 
ש"ח, ק"ק מוגבהת, חדשה, 
מושקעת, 2,550,000 ש"ח 

_____________________________________________)17-17(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות במנחם בגין, 
4 חד', 140 מטר + חצר 

ענקית + יח"ד "פנחס נכסים" 
055-6789653)17-17(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 

3 כ"א, א.מידית, 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4.5 חד', 
ק"ד, כ- 89 מ"ר, התרים 
ל- 220 מ"ר, 1,830,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)17-17(_____________________________________________

 א.הרצל 4 חד', 80 
מ"ר, ק"א, מעלית, 
מ.סוכה, ח.בטאבו, 

1,430,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)17-17(לדיור" 052-5222690

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

באדר, ענקית, 110 מ"ר, 
מציאה, 2,000,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)10-10(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 1, 

3 כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מנחם 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצים 

מהיסוד, קומה א', חזית, 
חניה, 2,050,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 חדשה בשוק, במצליח, 
3 חדרים, קומה 3, נוף פתוח, 

1,310,000 גמיש בבלעדיות 
תיווך ישיר במרכז

052-7193105)17-17(_____________________________________________

 באזור הרצוג 3.5 חדרים 
גדולה + סוכה + חניה + 

א. לבניה, 1,540,000 ש"ח 
גמיש "אלמוג נכסים" ר"ע 39 

052-6402078)17-17(_____________________________________________

 באזור קוק 3.5 חד', 
משופצת ויפה + 3 כ"א 

+ סוכה, 1,650,000 ש"ח 
"אלמוג נכסים" ר"ע 39

052-6402078)17-17(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
הראשונים, עם היתר 
בניה על הגג! כ- 80 

מ"ר, קומה רביעית בלי 
מעלית, ב- 1,480,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)17-17(_____________________________________________

 בחרל"פ 3.5 חדרים גדולה 
+ מרפסות, כ- 100 מ"ר, 

ק"א, 3 כ"א, חזית, כ.מיידי 
_____________________________________________)17-17(תיווך 050-4122744

 בחרל"פ 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, 70 מ"ר, 
ק"ב, 2 כ"א, שווה לתאם! 

_____________________________________________)17-17(תיווך 050-4122744

 בלעדי 3 ח', קומה ב', בלוי 
יצחק, מסודרת, 1,520,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)17-17(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' ברלב"ג, 
72 מטר בארנונה, מפוארת, 
קומה ב', 1,700,000 תיווך 

_____________________________________________)17-17(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בחברון 3 ח' גדולה, 
קומה ב' אחרונה, 3 כיווני 

אוויר, גג רעפים + אופצייה 
בצדדים, 2,000,000 גמיש 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)17-17(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים, 70 מטר + מעלית 

+ חנייה, משופצת, קומה 
ב', 1,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)17-17(אלטרנטיב 054-5500263

 בזכרון מאיר בדמי מפתח, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"1, חזית, 

שמורה, 1,050,000 ש"ח 
_____________________________________________)17-17(נדלניסט 050-6589497

 באיזור ירושלים/ר' 
עקיבא, 60 מ"ר, ק"ק, 

משופצת מהיסוד, יח"ה 
+ אופ', 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)17-17(נדלניסט 050-6589497

 באיזור העירייה 3 חד', 
50 מ"ר + 12 מ"ר אופ', 

ק"ק, מחולקת ל- 2 יח"ד, 
1,310,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)17-17(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
משופצת, חדשה מהיסוד, 

אופציה בצד ובגג, 1,400,000 
_____________________________________________)17-17("פנחס נכסים" 055-6789653

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 95 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,620,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)17-17(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
ק"ג, ג.בטון, מאוררת 

מאוד, 1,400,000 נדל"ן 
_____________________________________________)17-17(הקריה 050-3000121

 א.השניים 3 חד', ק"א, 
כ- 75 מ"ר, משופצת, 

מעלית, חניה, 1,520,000 
גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)17-17(לדיור" 052-5222690

 א.סוקולוב 3 חד', 
כ- 68 מ"ר, קומה ב', 

שמורה, א.לסוכה, 
1,360,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)17-17(_____________________________________________

 ס.אלקבץ 3 חד', 68 
מ"ר, ק"ג, מ.אדריכלית, 3 
כ"א, מ.סוכה, 1,540,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)17-17(_____________________________________________

 א.צייטלין 3.5 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ג, 

מעלית, א.להרחבה 
60, מ.חלקית, חניה, 

1,730,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)17-17(לדיור" 052-5222690

 א.שמואל הנביא, 3 
חד', ק"ד, כ- 79 מ"ר, 

היתרים, ג.רעפים )לקונה 
1(, לשיפוץ, 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)17-17(_____________________________________________

 א.טבריה 3 חד', 
78 מ"ר, ק"ג, ללא, 

משופצת, א.בג.בטון 
)ללא.א(, 1,560,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)17-17(_____________________________________________

 טרומפלדור, 75 מ"ר, 
3.5 חד', מ.מהיסוד, 

מ.לחלוקה 1.5 + 2 חד', 
א.בג.בטון, 1,560,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)17-17(____________________________________________

 הזדמנות בנורדאו!! 
בטאבו משותף, 3 חד', 
ק"ד, 60 מ"ר, 920,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)17-17(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 70 
מ"ר, 3 חדרים, עורפית, 
מוארת ומאוררת, קומה 

ג' + אופ' בגג )גג 
רעפים(, 1,390,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)17-17(והשקעות 054-4290600

 רח' הרצוג 3 חד', 
ק"א, כ- 77 מ"ר, 3 

כ"א, סוכה, משופצת, 
א.להרחבה, 1,520,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)17-17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
92 מ"ר, ק"ב, הרחבה 

ענקית קיימת! רק 
1,475,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)17-17(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה! באבן גבירול 
36! 3 חד', ק"ק, רק 

1,350,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)17-17(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! באזור שטרסר 3 
חד', 64 מ"ר + אופציה בצד 
22 מ"ר ובגג, כולל חתימות 

שכנים, ק"ג, חזית, 1,600,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' הרצוג בבניין 
חדיש, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + מ. שמש, מצב 
חדש, מעולה, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)17-17(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 74 מ"ר, ק"ג + אופציה 
בגג כולל היתרים, 1,500,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"2.5 אחרונה 

+ היתרים בצד 25 מ"ר, ובגג, 
חזית, 2,100,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)17-17(א. פנחסי 03-5799308



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’ באייר -י”א באייר תשפ”א   21/04-23/04/2021

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

1-1.5 חדרים

פתח תקווה

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-19/21ש(052-4481113

טבריה
 15 מיטות, 7 חדרים, 

2 קומות, גינה גדולה, 
מרווחת, נקיה, נוף 

לכנרת, עם כל צרכי 
_____________________________________________)12-23ש(הציבור 0504124556

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

קריית גת
פנטהאוזים ודירות גן

 שדרות רמז, 4 חד', 2 
מרפסות, קרקע, 5,800, מיידי, 

_____________________________________________)13-17ל(תיווך 054-6687466

 1 חדר, בכניסה משותפת, 
לבודד, כולל ריהוט, רח' 

ישעיהו, 1,900 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)15-18ל(ארנונה וחשמל 054-4400074

ביקוש 
דירות

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)15-16ח(תיווך 054-7432035

השקעות

 בלוד, בדוד המלך, 
ק"4, בלי מעלית, 

בבניין איכותי, מחולקת 
ל- 2 דירות, כולל ריהוט, 

מכניסה 4,000 ש"ח 
בחודש, רק 990,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

בר יוחאי

גליל עליון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-34/21ש(04-6820038

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 בלעדי בבורוכוב דירת גן 4 
חד', חדישה, 85 מ"ר, ממ"ד, 

גינה 25 מ"ר זוהר נכסים 
050-5713740)16-19(_____________________________________________

בני ברק

 בהרב שר, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

ב', בבנין חדש, חזית, 
4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

א', משופצים, מיידי, 
4,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

יחידות דיור

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב )לא 

_____________________________________________)16-17ח(מתיווך( 052-3595314

 בק. הרצוג מאב סוכה 
ומעלית משופצת עד 3,600 

_____________________________________________)16-17ח(054-8445290

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

)בלי תיווך( קומה נוחה
_____________________________________________)16-17ח(054-7385609

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

חנויות

 להשכרה חנות, כ- 20 
מטר, בר' עקיבא 66 

בפסג', כניסה מיידית, 
מחיר מציאה טלפון: 

052-8900573)13-17(_____________________________________________

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' 

)אפשרי חלקי(, 45 ש"ח 
למטר מתאים לסופרים 
ולרשתות גדולות בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)49-49(קוק 23 054-6506501

קריות

4-4.5 חדרים

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 

חדרים ענקיים, 200 מ"ר, 
משופצים, קומה ג', ללא 

מעלית, 7,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

מבנים

 להשכרה בפתח תקוה 
קרית מטלון, מבנה שמתאים 

לגן/מעון + ציוד
055-5304424)16-19(_____________________________________________

משרדים

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
קומה א', חזית + אופציה 

להרחבה, 1,500,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 2 חדרים, 
קומה ב' ואחרונה, עם 

גג בטון, חזית, משופצת 
חלקית + אופציה לבניה 
על הגג + מדרגות לגג, 
1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים/
חברון, 3 חדרים, קומה 
ג' ואחרונה, גג רעפים 
+ היתר לבניה על הגג 
ובצד, 1,580,000 ש"ח 

גמיש תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)09-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 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

קוטגים
ירושלים

4-4.5 חדרים

 באיזור בי"כ-הגדול, 
2 חד', 40 מ"ר, אופציה 

ל- 50 מ"ר, ק"א, מעלית, 2 
שותפים שווים בטאבו, מיידי, 

1,250,000 ש"ח
050-4110079)17-18(_____________________________________________

 בחיד"א 2.5 חד', 55 מ"ר, 
ק"ב, חתימות שכנים )רעפים 

ולבצד(, 1,450,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)17-17(הנדל"ן 050-4177419

 בבלעדיות בברוט 2 חד', 
קומה א', 48 מטר + היתר 
בניה 30 מטר )שלד בנוי(, 
1,170,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)17-17(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות: באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5 אחרונה, 1,370,000 
_____________________________________________)17-17("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבר אילן 2.5 חד', 50 
מטר, קרקע + חצר 40 מטר 
_____________________________________________)17-17("פנחס נכסים" 055-6789653

 בברוט 2 חד', ק"א, 50 
מ"ר, היתרים ביד ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)17-17(הקריה 050-3000121

 עיסקת השנה!! שיכון 
ה' 2 חד', א.להרחבה צד 
+ גג, 1,650,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)17-17(_____________________________________________

 א.נורדאו 2 חד', ק"ג, 
כ- 48 מ"ר, יציקה 23 

מ"ר, א.בג.בטון )ש.בנו 
כ- 143 מ"ר(, 1,265,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)17-17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
חדרה

 השקעה בטוחה 
ומניבה, 4 חד', בפינוי 

בינוי, מושכרת ב- 2,400 
ש"ח, רק 820,000 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(052-7123737

טבריה
 בשיכון ד', בית קרקע 

טורי, משופצת, מצוינת לדירת 
נופש או למגורים, גינה קדמית 

ואחורית, רק 595,000 ש"ח 
***דירת 3 ח' + נוף לכינרת 

+ אופציה, 500,000 ש"ח 
***באיזור העיר, להשקעה, 

3 חד', קומה ראשונה, 
כ- 80 מ"ר, מושכרת, רק ב- 
_____________________________________________)17-17(530,000 ש"ח 052-7166160

 רמות ג': קוטג' 5.5 חד' 
+ יחידת 2.5 המכניס 3,600 

ש"ח, חצר )30 מ"ר(, משופץ, 
קרקע, כיוונים, 3,290,000 

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)17-17(_____________________________________________

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)17-17(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חד' 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,999,000 ש"ח 
_____________________________________________)17-17(תיווך הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 בנוה יעקב, רח' 

שאדיקר, פנטהאוז, 7 
חדרי שינה, 5 שירותים, 

2 מרפסות, משופצת 
ושמורה + נוף "אחוזה" 

_____________________________________________)16-19ל(03-5222225

 רמות ב': 5 חד' )109 מ"ר 
נטו( + סוכה )5 מ"ר( + מחסן 

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,100,000 ש"ח! 

_____________________________________________)17-17(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)17-17(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 6 חד' )152 
מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)17-17(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 4 חד' )84 מ"ר 
נטו( + סוכה )13 מ"ר( + 

ת.ב.ע, 40 מ"ר, ק"א, חניה 
פרטית, סלון גדול, 2,050,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)17-17(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)17-17(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה בלעדית!! 
בשפירא, ק"א, 6 חד', 

משופצת מהיסוד, תמ"א 
38, 1,670,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)17-17(_____________________________________________

+5 חדרים

 במונטיפיורי, דירת 4 
חדרים, משופצת, ענקית, 
מעלית, חניה משותפת, 

1,590,000 ש"ח
_____________________________________________)17-17(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד - אלתר מיהוד 
המבוקש!! עורפית, 4 חד', 
משופצת, יח' הורים, חניה 
_____________________________________________)16-19ש("תיווך בני" 054-8439449

3-3.5 חדרים
 בסוף פינסקר קרוב לאם 

המושבות, 3 חדרים, ק"1 
+ ממ"ד + מרפסת שמש, 

1,530,000 ש"ח
050-3528252)17-17(_____________________________________________

 בפינסקר, ק"א, דירת 1.5 
חדרים, 35 מ"ר, משופצת, 

מושכרת 3,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-17(900,000 ש"ח 050-4811122

2-2.5 חדרים

 דירות להשקעה 
בקריות, החל מ- 

499,000 אלף, תשואה 
גבוהה שמעון

053-3242966)17-17(_____________________________________________

 75 מטר, משופצת, 
צפי שכירות 2,300, רק 

560,000 שמעון
053-3242966)17-17(_____________________________________________

 120 מטר, לפיצול 
ל- 3, ב- 820,000 תמהרו 

_____________________________________________)17-17(שמעון 053-3242966

 דירת 70 מטר, 
משופצת, רק ב- 
510,000 שמעון

053-3242966)17-17(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 שמעון
053-3242966)17-17(_____________________________________________

 ברמת דוד פנטהאוז 
6 חד', 200 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, 3 כ"א, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

רחובות

תל אביב

+5 חדרים
 דירה 5 חד' + מחסן + 

חניה, רח' עזרא 8, מרכז העיר, 
_____________________________________________)17-18ל(מיידי 052-7609269

 באזור תחנה מרכזית, 
בניין חדש בשלמות, לפני 

טופס 4, 540 מ"ר בנוי, 
8,900,000 ש"ח

_____________________________________________)17-17(050-6610501 סתיו

 ברימון-ויזניץ', מטופחת 
ומושקעת, ק"א, 2,500 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(054-8419486

פנטהאוזים ודירות גן
 בלעדי ברחוב יונה 

)ר"ג(, דירת גג 6.5 
חדרים, קומה א', 130 
מ"ר + מרפסת שמש 

20 מ"ר + גג ענק פתוח, 
130 מ"ר, שמורה, 

ומטופחת, ממוזגת, 
כניסה מיידית, 10,000 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)17-17(והשקעות 054-4290600

+5 חדרים
 בלעדי! באזור יהושוע 5.5 
חד' ענקית, 200 מ"ר, ק"ג, 4 

כ"א, משופצת, 7,500 ש"ח א. 
_____________________________________________)17-17(פנחסי 03-5799308

 4.5 חד', בקרית הרצוג, 
משופצת + מזגנים + 

שירותים כפולים, מטבח חדש 
_____________________________________________)17-20ש(054-5234700

 בבן פתחיה, ליד רח' 
רמב"ם, במישור, 4.5 חד', 

סוכה גדולה + מרפסת שמש, 
לל"ת, 5,000 ש"ח, מיידי 

_____________________________________________)17-18ל(055-6761988

 מציאה, ביצחק 
שדה!!! 4 חד', 100 

מ"ר, ק"ג, חזית, חניה, 
5,200 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בחרל"פ 
כ- 4 חדרים, 100 מ"ר, 

שמורה, קומה ב', חזית 
+ חניה, כניסה מיידית, 

4,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)17-17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מבחר 
דירות 4 חד', 80 מ"ר, 
החל מ- 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)17-17(_____________________________________________

 מציאה! באוסשקין! 
4 חד', ק"א, חזית, 107 
מ"ר! רק 3,900 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)17-17(מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 4 חד', 
חדשה מהניילון! כניסה 

ביוני! 4,500 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)17-17(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! באנילביץ בבניין 
חדיש, 4 חד' גדולה + יחיד"ה 
ק"א + מעלית + חניה, מצב 

מעולה, 6,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בעוזיאל, 3 חד', 55 מ"ר, 
קומה 1-, מעלית, משופץ, 
_____________________________________________)17-20ש(3,300 ש"ח 052-7671305

 בהרב ברוט 3 חדרים, 
חצר גדולה, משופצת 

ומסודרת )אפשרות לגן ילדים( 
058-7663012)17-17(_____________________________________________

 בזכרון מאיר אור 
החיים, 3.5 חד' + סוכה, 
בבניין מטופח + מעלית 
וחניה בבניין, ב- 4,600 

ש"ח, מיידי! להב נכסים 
050-4177750)17-17(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב ירושלים 
בבני ברק, דירת 3 חדרים, 

עורפית ומוארת, מתיווך
050-9222371)17-17(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו מבחר 
דירות חדשות של שלושה 

חד' "פנחס נכסים"
055-6789653)17-17(_____________________________________________

 להשכרה במכבים 3 חד', 
קומה 3, משופצת, 3,400 

_____________________________________________)17-17("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 3.5 חד' 

+ מרפסות ענקיות, 104 
מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 

מסודרת, 4,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)17-17(פנחסי 03-5799308

2-2.5 חדרים
 בהראשונים, 2 חד', 35 
מ"ר, קומה ה' + מעלית + 
סוכה, ממוזג, 2,750 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(052-7671305

 בנורוק 2 חד', כ- 50 מ"ר, 
משופצת קומפלט, מרוהטת, 
_____________________________________________)17-20ל(ממוזגת, דוד"ש 053-3104856

 ברמת אלחנן, 2 חד' 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
ק"א, מיידי, כניסה פרטית 

_____________________________________________)17-18ל(052-7614934

 בהרב קוק, 2 חד', 
מרוהטת, משופצת, מז' סיון, 

_____________________________________________)17-20ל(2,500 ש"ח 054-5634160

 מציאה! חדר, מרוהט, 
ממוזג, מטבח, שקט, ליחיד, 

1,800 ש"ח כולל
_____________________________________________)17-20ל(050-6521476

 יח"ד, ברוזנהיים, ק"ב, כ- 
30 מ"ר, מרוהטת ומפוארת, 
2,500 ש"ח 053-3161734 

_____________________________________________)17-20ל(052-7125954

 דופלקס/פרטי, 4 
חד', מ.שמש 40 מ"ר, 

ח.מקבלן, מרוהטת, 
ממוזגת, כ.מיידית, 7,300 
ש"ח "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

גבעת שמואל
דופלקסים

 במושבה-קטמון, דירת 
משופצת בת חדר אחד + 
מרפסת, מידית ולתקופה 

_____________________________________________)17-17(ארוכה לפרטים: 052-2600936

ירושלים
1-1.5 חדרים

 בז'בוטינסקי/צהל 3 
חדרים, קומה 3 נמוכה, 3,200 

_____________________________________________)17-17(ש"ח 050-3528252

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 דירת 3-6 חד' לקניה ללא 
תיווך ברוממה מחיר סביר 

_____________________________________________)17-18ח(052-7675616

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 6,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 חוזרים לשגרה בס"ד, 
מבחר חנויות/משרדים/

ושטחי מסחר בבני 
ברק, עדיין במחירים של 

הקורונה תיווך דורון
054-4980159)17-17(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית 

ענקית!! לכל מטרה, אפשרות 
60 מ"ר 050-3999777

_____________________________________________)17-22ל(052-2518617

 חנות 18 מ"ר, רבי עקיבא 
66, מיקום חזק מאוד תיווך 

_____________________________________________)17-17(דורון 054-4980159

 להשכרה בבני ברק ברחוב 
רבי עקיבא, חנות, פינתית, 27 

_____________________________________________)17-17(מטר, מתיווך 050-9222371

מגרשים

 להשכרה במרכז העיר 
בני ברק, מבנה + חצר וגינה, 

מתאים במיוחד לגן ילדים 
054-8454737)17-17(_____________________________________________

 בעזרא-נחמיה, לכל 
מטרה )בנים(, 200-500 מ"ר, 
כניסה נפרדת, שכירות נוחה 
_____________________________________________)17-17(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 למכירה בבית חלקיה, 
מגרש 500 מ"ר )כחלק 

מפיצול נחלה(, אפשרות 
לבנייה של בית אחד עד 250 

מ"ר, 1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)17-17(050-6610501 סתיו

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
במחיר מציאה, עדיין במחיר 

קורונה תיווך דורון
054-4980159)17-17(_____________________________________________

 משרד 21 מ"ר, רק 1,200 
_____________________________________________)17-17(ש"ח תיווך דורון 054-4980159

 משרד 70 מ"ר, קומה א', 
חזית על רבי עקיבא, למיידי 

_____________________________________________)17-17(תיווך דורון 054-4980159

קיט 
ונופש

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

 2 צימרים עם נוף מהמם, 
נקי ומאובזר, וחצר ענקית + 

גקוזי' בכל צימר
_____________________________________________)17-42ש(052-4623543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטאהוז ענק 

חדיש ומפואר, 6 חדרים, 
מרוהטת ומאובזרת 

קומפלט, עם נוף לכנרת 
050-4442212
050-6452128)16-16(_____________________________________________

 במגדלי המלכים, מתאים 
לזוג + 3, 5 דק' למדרחוב, 

מרפסת נוף, מבצע לזוג 990 
ש"ח ל- 3 לילות

_____________________________________________)15-29ש(054-8425184 054-6511250

 מבחר ענק של דירות 
בטבריה, החל מ- 70 ש"ח 

למיטה )אופציה במייל/וואצ( 
_____________________________________________)15-26ש(052-7690412

חדרה
 להשכרה וילה ענקית 
בחדרה, עד 30 איש, חצר 
גדולה, לימי חול ושבתות 
לפרטים: 052-7673471

055-6643679)17-20(_____________________________________________

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465
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דנית ברקול 
משרד עורכי דין

• ביטוח לאומי וייצוג בועדות רפואיות בכל הארץ

• תאונת עבודה
• חברות הביטוח אכ״ע 

• פטור ממס הכנסה
• משרד הבטחון

משרדנו עוסק במימוש זכויות רפואיות
איתך עד לקבלת הפיצוי

לשיחת ייעוץ חייגו

055-9706997

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

מחשבים

לימוד נהיגה

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

■ 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)30-30/21(_____________________________________________

צילום
 צלם מקצוען ומיומן 
לאירוע שלכם, "אריאל 

עדי", החל מ- 399 ש"ח 
052-5867076
_____________________________________________)10-18ל(03-6183365

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

אבידות

 נמצאו אופניים הילוכים 
_____________________________________________)16-17ח(ממותג קוברה 050-7248799

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח 052-8814378

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)16-17ח(054-5343924

 למכירה ברמת גן תכולת 
_____________________________________________)16-17ח(דירה בנייד 054-4980062

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)16-17ח(052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)16-17ח(או ישנה 052-3595314

 למסירה לאברך תנור גז 
במצב טוב )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 052-8814378

 PC מסך למחשב 
21 אינטץ כחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ליחידה 050-6205446

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח גמיש ב"ב 054-8412976

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 052-2727474

 מכשיר פקס משולב 
דיגיטלי כחדש 200 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-4128382/1

 למכירה מקרר מיני בר 
במצב מעולה כמו חדש ב- 

100 ש"ח מבני ברק פלאפון 
_____________________________________________)16-17ח(052-8370535

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-2897977

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
רבי עקיבא הרב קוק ב"ב 

_____________________________________________)15-16ח(בפסח 054-8474338

 בחול המועד פסח נמצא 
סידור תפילה של נערה עם 
כריכה וורודה במתחם הר 

הזיתים )קרוב לאור החיים( 
_____________________________________________)15-16ח(050-6256846

יד שניה 
קונים

 לפני כ- 3 שנים נמצאה 
טבעת זהב בכניסה לאיילת 

_____________________________________________)15-16ח(השחר ב"ב 052-7148030

 גמבוי 2 מסכים כולל 
מצלמה ונגן מצב מצוין 290 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8474176

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3346080

 נגן boss כחדש מסך מגע 
גדול חסום לוידאו 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8474176

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-3558949

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 054-3558949

 מסחטת מיצים 
קשה המילטון ביץ פסחית 
השתמשנו פעמים ב- 300 

_____________________________________________)16-17ח(054-8420107

ריהוט

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
עץ מלא, חדישים, אפשרות 

_____________________________________________)11-18ל(בנפרד 052-4227714

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חד', עד 30 איש - 

4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "בנצימר" - חופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

כלנית

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-30/21ש(050-6217759 02-5361771

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

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

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וג'קוזי 

ספא, גינה, מטופחת, מתחם 
פוגולה ומתקני גן, ק.צביקים - 

_____________________________________________)48-21/21ש(054-9917000

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

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

יבניאל

 דירת נופש, ממוזגת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, מחירים נוחים 

_____________________________________________)13-18ש(050-7777571

 יחידת נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 

בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

גבוהה, ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-30/21ש(050-4123966 052-7121247

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(053-7173048

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

ספסופה

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

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

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)11-19ש(052-4604609

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

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

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-30/21ש(052-5738882

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
_____________________________________________)15-15ל(ומשחקיה 054-8469788

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)7-19ש(054-6388082

צפת

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

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

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

מכוניות

קנית רכבים

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מכירת רכבים

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 סוזוקי ליאנה מידל 2004, 
במצב מצויין, בהזדמנות

052-4227714)13-17(_____________________________________________

סוזוקי

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

השכרת רכב

מושב תרום
 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-19ש(050-6333765

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

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

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-24ש(וסנוקר 052-3540874

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

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

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/21ש(ונדנדות 052-5856465

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-29/21(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

 חניון קראוונים 
בספסופה ליד מירון, פנוי 

לל"ג בעומר
_____________________________________________)17-18ש(052-4604609

 שיר בנוף - 2 יחידות, 
מאובזרות, לזוגות/משפחות + 

נוף פנורמי לכנרת, ומרפסת 
_____________________________________________)17-28ש(מוצלת 058-7506090

 בשכונת הדר, דירה 4 
חד', להשכרה, במחיר מציאה, 

לימים ושבתות, מ- 11.4 
_____________________________________________)15-16ל(דבורה 052-7113508

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי, נוף וחצר, רבע ש' 

_____________________________________________)15-22ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

 בס"ד, למכירה טיוטה 
יאריס 2011, שניה, מנוע, 

1340, אוטומטית + טסט 
055-6775411)17-17(_____________________________________________

טויוטה

יונדאי
 בס"ד, למכירה יונדאי 

I30 2014, סטיישן, ראשונה 
_____________________________________________)17-17(מליסנג, 1,600 050-5699485

מזדה
 למכירה מזדה 3, 2007, 

1600, אוטומטית, שמורה, בלי 
_____________________________________________)17-17(תאונות 052-8363191

סקודה
 למכירה סקודה אוטביה 

2017, ראשונה ליסינג + טסט 
_____________________________________________)17-17(לשנה, כחדשה 055-6883937

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 בכ"ג ניסן נמצא קורקינט 
בתחנה ליד שפירא ק.הרצוג 
_____________________________________________)17-18ח(03-6161872 052-7148030

 נמצא כרטיס זיכרון לנגן 
לפני כשבועים ברחוב זכרון 
_____________________________________________)16-17ח(יעקב ירושלים 02-5377019

 נאבדו משקפי ראיה 
יקרים בצפון אזור הכנרת, 

מסגרת שקופה, בשבוע 
שעבר, המוצא יתקשר 

_____________________________________________)16-17ל(054-6337121

 אבד נגן ipod של 
חברת apple בצבע כסף 

בחול המועד פסח התשפ"א 
בירושלים המוצא הישר 

מתבקש לפנות ל-
_____________________________________________)16-17ח(054-8541303

 אבד צמיד חוליות מוזהב 
בחול המועד פסח התשפ"א 

בירושלים המוצא הישר 
מתבקש לפנות ל-

_____________________________________________)16-17ח(054-8541303

 בשבת פרשת נח נמצאו 
מספר תכשיטי זהב בקריית 

_____________________________________________)17-18ח(הרצוג 052-7679795

 נמצא נגן לפני כחודש 
_____________________________________________)17-18ח(בבני ברק 054-8409064

 במוצאי שבת "שמיני" 
נמצא בכביש 1 תיק לפאה 

_____________________________________________)17-18ח(054-4945469

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)17-18ח(052-7396092

 למסירה מיטה נפתחת + 
שני מגירות מצב מצויין ללא 

_____________________________________________)17-18ח(מזרונים 058-3298340

 דרוש טלפון נוקיה 208 
למסירה לאברך או במחיר 
_____________________________________________)17-18ח(סימלי ב"ב 054-8412976

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)16-17ח(ילדים 050-6651365

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)15-16ח(052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 למסירה לאברך תנור נייד 
דלונגי )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057 

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מחשב נייד מציאה עובד 

מהר רק 499 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
ווינדוס 10 רק 499 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מחבת חשמלי מולטי שף 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 שואב אבק חשמלי 
באריזה דגם "הום" כחדש 300 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-8441788 תל אביב

 מכשיר ג'קוזי לרגליים 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 מגהץ אדים באריזה 
אלקטרו קל חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 רדיאטור חדש 12 צלעות 
200 ש"ח 050-8441788 תל 

_____________________________________________)17-18ח(אביב

 טוסטר אובן זק"ש 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-8441788 תל אביב

 פלטה לשבת חזקה מאוד 
_____________________________________________)17-18ח(100 058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
כחדש 295 וחברת סוני 98 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3216830

 צורב חדש למחשב של 
LG ב- 85 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 משאבה חזקה ואיכותית 
_____________________________________________)17-18ח(75 ש"ח 058-3216830

 משאבה חשמלית 85 
ש"ח מתאים להכל

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 מקרנציק' + 5 דיסקים 
ב- 280 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 תנור חימום על סולר 399 
_____________________________________________)17-18ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג 
_____________________________________________)17-18ח(מהיר 450 ש"ח 058-3216830

 צורב חדש DVD חברת 
LG ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 255 ש"ח 058-3216830

 בלאקברי חדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 053-5420807

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 מקרר מצוין 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 מיקרו אלקטרוני 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 ג'ק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(חשמלית 054-4273857

 מיקסר להקצפה 20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 אופה לחם במצב מעולה! 
כמעט ולא היה בשימוש 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3292985

 למכירה קולט אדים 
נירוסטה חדש קופר מס' דגם

 Hj2103-7319
60 ס"מ )ארובה חבור גב( 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8410050

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)17-18ח(052-2727474

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת מתכת 

500 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)17-18ח(054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כו"ס + 5.5 מ' צנרת 500 

ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 
_____________________________________________)17-18ח(054-8412976

 נגן BOOS כשר מסך 
גדול תמונות כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8474176

 מחמם למים חמים על 
פלטה עם ברז 70 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 טוסטר אובן 400 ש"ח 5 
_____________________________________________)17-18ח(ליטר 053-3155415

 מיקסר חברת מולר קערה 
מקציף כולל מטחנת בשר 

ובלנדר 350 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 שואב אבק ציקלון חדש 
ללא שימוש עם הובלה 430 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3287846

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3245685

 חדש! מטען למכונת 
גילוח פיליפס 50 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 מטען אוניברסלי לבטריות 
מרובעות וגם לרגילות חדש ב- 

_____________________________________________)17-18ח(60 ש"ח 052-7154435

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 052-3463482

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
ש"ח גמיש כחדש

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)17-18ח(150 ש"ח 054-4273857

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 220V -שנאי ממיר מ 
 500W 110 בהספק שלV -ל
_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר אובן גולד ליין 10 
ל' כמו חדש כשר לפסח 90 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3143334

 מדפסת HP דרוש תיקון 
בגלגלת 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7131071

 רמקול בלוטוס גדול חדש 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 שקל 050-8776286

 מצלמה soni 830w ב- 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח 058-3274166

 מכשיר פקס + צבע שחור 
מלא חדש מקורי של HP ב- 
_____________________________________________)16-17ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה מכונת כביסה 
LG מחיר 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)16-17ח(כולל הובלה 052-5737813

 מיקרוגל סמסונג במצב 
מעולה! 100 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)16-17ח(055-2824484

 טוסטר אובן היה בשימוש 
_____________________________________________)16-17ח(מעט 400 ש"ח 053-3155415

 מיקסר חברת מולר קערה 
מקציף כולל מטחנת והבלנדר 

לא היו בשימוש 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 מקרן קול 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מזגן נייד טורנדו 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 טוסטר אובן מורפי 
רצ'ארדס 150 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מחשב שולחני אינטל 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מקרר משרדי + תא 
הקפאה בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3173347

 מכונת כביסה 11 ק"ג 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

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

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 סלון איטלקי מעור, 2 ו- 3, 
צבע חום כהה, במצב חדש, 

_____________________________________________)16-18ל(בהזדמנות 052-4227714

 בב"ב, ספריה צבע 
שחור, פורניר בוק, 6 

דלתות + ויטרינת צד, 
1,200 ש"ח גמיש

053-3120620)17-18(_____________________________________________

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"2 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)17-18ח(050-6990740

 למכירה מזרון חדש 180 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 כיסאות מתקפלים 15 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כיסאות כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 כיסא נוח 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 ארונית מעץ 100 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 שולחן גדול וקטן 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מתקפל 054-4273857

 כיסא נוח מתקפל עם 
מזרון 100 ש"ח מציאה

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן לקמפינג כחדש 80 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לסוכה 15 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מרופדים 054-4273857

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)17-18ח(350 ש"ח 053-3155415
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 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)16-17ח(בערב

 סלון רייקטייר נפתח 
לשלוש אמריקן קומפורט 

בהזדמנות! שמור כחדש! 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3292985

 8 כסאות כתר פלסטיק 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח 055-2824484

 6 כסאות לסלון מעץ מלא 
כחדשים! בהזדמנות! 150 

_____________________________________________)17-18ח(כ"א 055-2824482

 שולחן נפתח 270/110 
במצב מעולה! עץ מלא 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 055-2824482

 2 מזרנים זהים ד"ר ברונדי 
0.80/1.80 עובי יותר מ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)17-18ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה סטנדר במצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(050-4195133

 2 מזרונים לילדים 190*80 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח 053-3169314

 למכירה כוורת חזקה 
ויציבה צבע חום בהיר 240 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 052-5737813

,sharp מקרר חברת 
600 ליטר, מקפיא עליון, מצב 
מעולה, מקומת קרקע, 1,000 

_____________________________________________)17-18(ש"ח 054-2830294

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530 אבנר

 כסא מחשב נח מאד 
ריפוד שלם ונקי 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8433730

 2 מיטות ארון עם מדפים 
יפהפיות עץ סנדביץ פורמייקה 

_____________________________________________)16-17ח(כ"א 500 ש"ח 03-6199806

 2 מיטות חדר שינה 
מועלם 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מיטת שלישיה מועלם 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-4131038

 כוננית ספרים חדר ילדים 
80*2.40 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(למדף בב"ב 052-7600336

 2 מזרנים זהים של ד"ר 
ברונדי 0.80/1.80 עובי כ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן סלוני מעץ מלא 
נפתח ל- 250/110 ב"ב 500 
ש"ח 6 כסאות ריפוד חדש! 

_____________________________________________)16-17ח(058-3292985 055-2824482

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 מנורה יפה לסלון / פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-6140800

 מיטה בצורת ר' עם 
דלתות ומדפים 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שידות פלסטיק 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פינת אוכל מעץ עם 4 
כסאות 300 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 שולחנות סלון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 שולחן יצירה ו- 2 כסאות 
_____________________________________________)16-17ח(ילדים 100 ש"ח 054-4980062

 ספה חומה 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 ספת שזלונג 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 כורסאות אדומות 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 כורסת עור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מזנון עץ שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 כסא גיי מינג 300 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 רפידת מזרון ויסקו 400 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מנורה עומדת 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 שטיח לילדים צבע קרם 
2*1.20 50 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 עגלה אמבטיה + טיולון 
חברת chkco כחדשה מחיר 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח טל': 052-7177539

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)16-17ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)16-17ח(399 ש"ח 03-9092321

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 460 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בב"ב 052-7600336

 לול עץ + מזרן חדש 130 
ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(052-7655652/3

 מגן לעריסה לתינוקת 
חדש חברת שילב 25 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
britax צבע סגול כהה מצב 

מצויין 480 ש"ח בלבד
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 למכירה מכתביה צבע לבן 
+ כסא עם ידיות 230 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 למכירה ארונות מטבח 
גבוה 3 דלתות צבע חום בהיר 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח 052-5737813

תינוקות

 למכירה עגלת  סלקל 
שלב ראשון לתינוק שמתאים 

גם לרכב ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-7619852

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3337530

 ראי סלוני חדש! 70 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 055-2824482

 6-8 כסאות סלון דגם 
חדש! מעץ מלא בני ברק כ"א 

_____________________________________________)16-17ח(180 058-3292985

 שולחן סלון נפתח מעץ 
מלא 270/110 ב"ב במחיר 

הזדמנות! 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(058-3292985

 2 כיסאות ורודים מעוצבים 
לחדר בנות מאיקאה ב- 200 

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 054-2859394

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית 380 ש"ח בלבד נפתח 

_____________________________________________)16-17ח(חזק ויציב 052-5737813

 מיטת תינוק איכותית + 
מזרון צבע שמנת מצב חדש 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח נייד: 050-6990740

 לול עץ + מזרון מצב חדש 
_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח נייד: 050-6990740

 עריסה פלסטיק + מזרון 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק כולל 
ריפוד )מתכוונן + מגש נשלף( 

מצב חדש 150 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)17-18ח(050-6990740

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 עגלת גוד ביבי במצב 
מצויין טיולון + אמבטיה 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 052-7119912

 מציאה! עגלת תינוק + 
אמבטיה בייבי סייף מצב מצויין 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מיטת תינוק 
מעץ מלא + מזרון מצב מצויין 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח 052-7108328

 למכירה טיולון 160 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מצב מצויין 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
500 ש"ח בלבד צבע סגול 

כהה + גג + אחיזה
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 לול עץ לתינוק כחדש רק 
300 ש"ח צבע לבן

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 משאבת חלב אוונט 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת בייבי גוגר 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
_____________________________________________)17-18ח(גוי 50 ש"ח 058-3245685

 טיולון איזי בייבי בצבע 
שחור ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 סלקל לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 350 ש"ח 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה + 
ישיבה בצבע אפור 220 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(400 ש"ח 054-7216671

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 britax למכירה עגלת 
+ אמבטיה + גגון 430 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה טיולון אינגלזינה 
160 ש"ח צבע שחור + גגון 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מגן לעריסה לתינוקת 
שילב 25 ש"ח חדש

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

תקשורת
 נוקיה 208 + בטריה 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3121020

 פל' חדש G10 + מגן 220 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3216830

 כשר מיני 2 סים + שנוי 
קולות 190 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 BM10 פלאפון כשר 
משנה קולות תומך 2 סימים 
_____________________________________________)17-18ח(רק 195 ש"ח 058-3216830

 נוקיה C2 + מגן + סוללה 
איכותית + מטען + מגן 

סיליקון 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-5420807

 פלאפון G10 חדש גוף 
מתכת תומך דור 2 220 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(+ מגן ומטען 053-5420807

 8G נגן חדש איכותי 
רמקול חיצוני בלוטוס 120 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8459092

 מכשיר טלפון סלולרי כשר 
UP ב- 100 ש"ח כולל מטען 

_____________________________________________)17-18ח(מקורי 052-5737813

 נוקיה 208 + בטריה 250 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3121020

כללי

 בלאקברי חדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 053-5420807

 נוקיה C2 + מגן + 
סוללה איכותית + מטען + 

מגן סיליקון 250 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(053-5420807

 פלאפון G10 חדש גוף 
מתכת תומך דור 2 220 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(+ מגן + מטען 053-5420807

 פלאפון כשר G10 באריזה 
2 סימים + מעבד וסוללה 

חזקים 200 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 פלאפון מיני 2 סימים + 
שנוי קולות חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 אופניים גודל 14 בצבע 
ורוד 100 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(050-4146099 055-6730568

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעות קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 מציאה: תא הטלה 
לתוכים חדש רק ב- 27 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4143035 בערב

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
ב- 197 ש"ח 054-8542649 

_____________________________________________)17-18ח(בערב

 חיקוי של מטבע 100 מיל 
1931 ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4174525

 למכירה: סט ספרים 
רפואות תימן ג' חלקים 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בירושלים 054-8562463

 קסדה שחורה לאופניים 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 70 ש"ח 055-6772789

 אורגן משוכלל חדש 
באריזה ב- 500 שקלים במקום 

כ- 700 בבני ברק
_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 משחק כמו קליקס 45 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא 
קומיקס חברים 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 3 דיבוריות לקסדת אופנוע 
חדשות 200 ו- 300 אפשרות 

_____________________________________________)17-18ח(למשלוח 058-3287846

 סבל צף לאופני קפיצים 
חדש 110 ש"ח עם משלוח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3287846

 צמיג לאופניים מידה 27.5 
כשבועיים בשימוש קצת עקום 

_____________________________________________)17-18ח(וצר 058-3287846

 מעיל צמר חדש לגבר 
מידה 56 90 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3165377

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)17-18ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3165377

 10 דיסקים חדשים של 
גדולי הזמר החסידי ב- 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעת קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אוויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 מינשא אופנים לרכב 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מתקן לתלית מסך חדש 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח גמיש 054-4273857

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 בלונים לסודה סטרים גדול 
מלא 70 ש"ח ריק 20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(בפתח תקוה 052-2786557

 שמלה מקסי כחולה 
לארוע מיוחדת מאד מידה 40 

_____________________________________________)17-18ח(400 ש' 054-8409064

 נעלי נשים אלגנטיות 
מחברה יוקרתית!! מידה 36 

_____________________________________________)17-18ח(חדשות 150 ש' 054-8409064

 כרטיסי גיפטקארד 
עזריאלי 100 ש"ח ב- 90, 200 

_____________________________________________)17-18ח(ב- 175 054-8421272 ב"ב

 בהזדמנות אורגן משוכלל 
חדש באריזה ב- 500 במקום 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 700 ש"ח 054-2859394

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 חיקוי של מטבע 100 מיל 
1931 ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4174525

 למכירה: סט ספרים 
רפואות תימן ג' חלקים 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בירושלים 054-8562463

 קסדה שחורה לאופניים 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 70 ש"ח 055-6772789

 אורגן משוכלל חדש 
באריזה ב- 500 שקלים במקום 

כ- 700 בבני ברק
_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 burberry בושם 
london חדש באריזה!! 140 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בני ברק 054-8481582

 ערכת טיפול פנים 
לפצעים וכו' לבנים ובנות 360 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח + אחריות 058-3216830

 צופר אופנוע לאופניים 
חשמליות 90 שקל

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 קסדה אופנוע מצוין 
 LS2 לאופנים חשמליות של
_____________________________________________)17-18ח(רק 245 ש"ח 058-3216830

 מנעול חזק וענק 5 
מפתחות 85 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 חליפה 3 חלקים של 
פאביו ב- 175 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 קערה של ליל הסדר ב- 
60 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 חולצה טומי מכופתרת 
מידה XXL חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 שס תלמוד בבלי חדש 5 
כרכים גודל של חק לישראל 

_____________________________________________)17-18ח(250 שקל 058-3216830

 ערכת טיפול פנים לפצעי 
בגרות חורים קמטים בפנים 

ועוד ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף 380 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 נגן סאנדיסק חדש + 
אוזניות ומטען ב- 230 גמיש 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט 4 גיגה כולל 

אוזניות חדשות ומטען ב- 150 
_____________________________________________)17-18ח(053-5420807

 אופניים גודל 14 בצבע 
ורוד 100 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(050-4146099 055-6730568

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעות קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 מציאה: תא הטלה 
לתוכים חדש רק ב- 27 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4143035 בערב

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
ב- 197 ש"ח 054-8542649 

_____________________________________________)17-18ח(בערב

 כ- 35 ספרי ילדים לגילאי 
8-14 ב- 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 שטיח ורוד שערות עבות 
כ- 2 מטר כחדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 3 פאזלים 1,000 חלקים 
75 ש"ח או 30 כ"א

_____________________________________________)17-18ח(052-7675616

 גגון לרכב מאלומיניום 
1.50*1.20 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3169314

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש לגמרי 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 שעון מכאני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)17-18ח(לגבר 100 ש"ח 053-4111074

 2 תוכונים עם כלוב 
ומתקן לאוכל ושתיה 180 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-4111074

 מכשיר וויז ללא תשלום 
חופשי על ההגנה 480 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 מכשיר הקלטה חדש 
באריזה 32 גב' 90 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 140 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-4111074

 אורגנית "ימהה" + נרתיק 
לנשיאה כחדשה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8446026 03-5743016

 שמלה אלגנטית - שחור 
בורדו במידה 44 עכשווית 

וחדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-8446026

 למכירה אקווריום עם כל 
החלקים גדול מאוד 350 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(טל': 058-3208736

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)17-18ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בירושלים 054-8415306

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה + אבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה כרטיס ספר "אור 
החיים" בשווי 150 ש"ח במחיר 

_____________________________________________)17-18ח(130 ש"ח נייד: 050-6990740

 מיכל ריסוס כחדש 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח מקצועי 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 בתי תפילין 150 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 מזמרה 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה בהזדמנות 2 זוגות 
16 כמעט חדשות לגיל 5 כל 
_____________________________________________)17-18ח(אחד 200 ש"ח 054-2819921

 זוג 12 לגיל 3 עם גלגלי 
_____________________________________________)17-18ח(עזר 150 ש"ח 054-2819921

 זוג אופני ראלי פעלולים ב- 
_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 054-2819921

 בהזדמנות! מגוון משחקי 
קופסא איכותיים ומצויינים 20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח למשחק 052-7108328

 בהזדמנות! סט 3 כסאות 
קטנות לילדים פלסטיק איכותי 

_____________________________________________)17-18ח(25 ש"ח להכל 052-7108328

 משחק מקליקונים 25 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

 מסיר שיער בראון היה 
בשימוש פעם אחת! 70 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3274671

 חולצת אואה חדשה 
באריזה מידה 15.5 40 ש"ח 

)_____________________________________________)16-17ח(058-3299505
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 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)15-16ח(הערב 055-6600157

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-5385013

 אקווריום כולל פלטר 
חמצן חצץ עציצי פלסטיק 

ותא לידה וחימום וטיפה אוכל 
הכל ב- 320 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ס"מ ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה צעצועים ובגדים 
לילדים + אופנים + בימבה 

+ קורקינט + עגלת שוק 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
קידמי בלבד במידות 26 ו- 20 

_____________________________________________)15-16ח()ראלי( ב- 25 050-4168143

 נגן בוס מסך גדול חסום 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8474176

 למכירה מכשיר ריצה 
מצוין דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב חדש 180 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
למבוגרים )מידה 26( במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 כורסא מעור צבע קרם לא 
נפתח רחבה יחיד 350 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 053-3155415

 צופר של אופנוע לאופניים 
חשמליות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם 25 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 053-3155415

 ספר הפרשה מספרת לי 
חומש שמות באנגלית 55 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לאופנוע וחשמליות 
של LS2 רק 200

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3165377

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-7289931

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
חדש באריזה ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 460 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(ב"ב 054-8412976

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה 480 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(054-8412976

 למכירה שעון ממותג 
גוסיפ חדש באריזה צבע זהב 

רצועה שחורה )יפה מאד( 
במחיר מציאה בטל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7612589

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 נעלי עקב שחור לבן 38 
אלגנטיות מקסימות 180 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(כחדשות 050-4118891

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ב"ב 052-7600336

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל במצב מצויין מידות 

_____________________________________________)13-14ח(31*51 30 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מחו"ל! חתולה 
על שלט הולכת ומייללת 

במצב חדש 30 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה! 
משחק "מכונת מזל" מעוצבת 
_____________________________________________)13-14ח(לילדים 40 ש"ח 052-7108328

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 150 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)16-17ח(054-8412976

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

 מסיר שיער בראון היה 
בשימוש פעם אחת! 70 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3274671

 חולצת אואה חדשה 
באריזה מידה 15.5 40 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3299505

 רולר לבנות מידה 35 מצב 
טוב ב- 50 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 שעון יד חדש באריזה 
חברת "קסיו" ב- 100 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מצלמה חדשה ורודה 
מחו"ל מתאימה לילדים 2 
סוללות נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7679123

 מראה גדולה לתליה על 
הקיר 40 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 מאוורר למנגל עם פנס 
חדש באריזה 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 3 מחזורים 3 רגלים מעור 
ספרד 50 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה/השכרה שמלת 
ארוע 46 ציפי שכטר 450 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה חליפות ומכנסיים 
חדשים חברת בגיר אלגנטיים 

מחויטים לגברים 100 ש"ח נייד 
_____________________________________________)16-17ח(050-8425228

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

_____________________________________________)16-17ח(מצויינת טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש טל': 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 תיק למחשב נייד במצב 
חדש מחיר 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 משחק "רגע קסם" לזוגות 
במחיר מבצע 199 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7630089

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 180 ש"ח או תווי 

_____________________________________________)16-17ח(קניה 052-7157077

 אופניים BMX מצב טוב 
90 ש"ח ב"ב טל':

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופני ילדים שש הילוכים 
כחדשות מידה 20 350

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופניים 24 הילוכים 
מעולות 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 150 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)16-17ח(054-8412976

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 רולר לבנות מידה 35 מצב 
טוב ב- 50 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 שעון יד חדש באריזה 
חברת "קסיו" ב- 100 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מצלמה חדשה ורודה 
מחו"ל מתאימה לילדים 2 
סוללות נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7679123

 מראה גדולה לתליה על 
הקיר 40 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 מאוורר למנגל עם פנס 
חדש באריזה 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 3 מחזורים 3 רגלים מעור 
ספרד 50 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה/השכרה שמלת 
ארוע 46 ציפי שכטר 450 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה חליפות ומכנסיים 
חדשים חברת בגיר אלגנטיים 

מחויטים לגברים 100 ש"ח נייד 
_____________________________________________)16-17ח(050-8425228

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

_____________________________________________)16-17ח(מצויינת טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש טל': 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 תיק למחשב נייד במצב 
חדש מחיר 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 משחק "רגע קסם" לזוגות 
במחיר מבצע 199 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7630089

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 180 ש"ח או תווי 

_____________________________________________)16-17ח(קניה 052-7157077

 אופניים BMX מצב טוב 
90 ש"ח ב"ב טל':

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופני ילדים שש הילוכים 
כחדשות מידה 20 350

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופניים 24 הילוכים 
מעולות 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)16-17ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 כרית נוחות למיטה - 
עמינח כמעט חדשה 60*60 
בב"ב 100 ש"ח במקום 180 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7600336

 שמלה לחתונה צבע זהב 
ושחור מידה 14 200 ש"ח 

מידה 3 150 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי boss חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)15-16ח(הערב 055-6600157

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-5385013

 אקווריום כולל פלטר 
חמצן חצץ עציצי פלסטיק 

ותא לידה וחימום וטיפה אוכל 
הכל ב- 320 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ס"מ ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה צעצועים ובגדים 
לילדים + אופנים + בימבה 

+ קורקינט + עגלת שוק 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
קידמי בלבד במידות 26 ו- 20 

_____________________________________________)15-16ח()ראלי( ב- 25 050-4168143

 נגן בוס מסך גדול חסום 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8474176

 למכירה מכשיר ריצה 
מצוין דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב חדש 180 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
למבוגרים )מידה 26( במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי boss חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857



ט’ באייר -י”א באייר תשפ”א   621/04-23/04/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

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

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)07-19ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 נהג לחלוקה עם רכב 
פרטי, באיזור גבעתיים, 

שעות 00:30-05:00 )לילה(, 
שכר טוב למתאימים

_____________________________________________)12-16ל(051-5797730

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

< יוזמתית 
< תקתקנית

< מהירת תפיסה
< אחראית ועם לב גדול

נדרשת שליטה 
בסביבה ממוחשבת 

לצד יחסי אנוש מעולים
העבודה בין השעות 

9:00-16:00

ליחידת טיפול הבית 
של האגודה למען הזקן 

בבני ברק 

דרושה 
מזכירה:

לפרטים:
kerenc@aguda-zaken.com

 לפיצה דומינו דרוש 
עובד פנים/מנהל 

משמרת, רציני ואחראי. 
054-4596777)12-16(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת לחצי/

מלאה/צהרון, לפרטים
_____________________________________________)12-17ל(050-7250631 ניקול

 אדם רציני אחראי ונאמן 
עם נסיון, מעוניין לטפל 

_____________________________________________)12-11/22ל(בקשישים 055-5527391

 עובד חרוץ ואחראי עם 
נסיון, להתקנות מיזוג אויר 

_____________________________________________)13-17ל(מהמרכז 058-7348517

 לרבקה זהבי ר"ג, תפירה 
במכונה + חוט ומחט, שעות 

_____________________________________________)12-18(גמישות 03-5797279

רוצה להתפרנס בכבוד?
בוא ללמוד מקצוע מתגמל תוך זמן קצר ולהתחיל להרוויח!
לימודי מנעולנות מבית דקל כהן, זוכה תוכנית "יצאת צדיק",

מותאם לציבור שומרי מצוות.

ועכשיו חדש!
קורס דיגיטלי אצלך בבית + תרגול מעשי!

לפרטים ויעוץ חינם: 054-6719-622

www.dekelcohen.net
086612407

 באזור ב"ב, דרוש קצב 
וקופאי לאיטליז הדר 

בשר, במיידי!
052-3391017
_____________________________________________)15-18ש(052-6391018

 אחראית גביה למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 

קבועה, משרד בבני ברק קו"ח 
 rdm@rdm.co.il :למייל

_____________________________________________)15-16(פקס 03-633-8889

 לחנוך כץ סוכנות 
לביטוח, דרושה חתמת 

אלמנטרי )באזור המרכז(, 
נסיון 5 שנים לפחות, 

קו"ח לפקס-
_____________________________________________)15-16ש(03-578-0503

 למעון בשיכון ה', 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים, תנאים מצוינים, 
עבודה מיידית
052-6796087)15-18(_____________________________________________

 לת"ת במרכז, 
מחנך לכיתות הגבוהות 
לשנה"ל תשפ"ב. קו"ח: 

meil:6307420@gmail.com)15-18(_____________________________________________

 מטפלת לכיתת תינוקיה, 
ובוגרים, במעון בב"ב-פרדס כץ, 

לפרטים אסתר 03-5798882 
054-8413913)15-16(_____________________________________________

 לחברת מיזוג אויר 
מובילה במרכז, דרוש טכנאי 

מנוסה עם ניסיון לעבודות 
מיזוג אויר, שכר גבוה, רכב 

למתאימים, 5 ימים בשבוע מ- 
_____________________________________________)15-18ל(07:00-17:00 054-5517130

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 

מזכירה + נסיון, ראש 
גדול, ידע בתוכנות, ללא 
itzhak@shahamm.co.il 15-16ש(שישי(_____________________________________________

 דרוש/ה מזכיר/ה למועצה 
דתית. קורות חיים

mdsavyon@gmail.com)15-16(_____________________________________________

 דרוש/ה, מוכר/ת, לחנות 
אופנה עילית לגברים, יתרון 
לבעלי ניסיון. עבודה לטווח 
ארוך וקידום, תנאים ושכר 

מעולים, בבני ברק.
050-6964424)15-18(_____________________________________________

 בבני ברק, עובד חרוץ 
לניהול מחסן ונקיון, הכולל 
חנות ביגוד, מחסן ומשרד. 

לניקיון עסק הכולל חנות ביגוד, 
מחסן ומשרד. עבודה קבועה 

050-6964424)15-18(_____________________________________________

 הזדמנות לנשים! 
לפתיחת עסק יציב, ללא 

סיכון, הדרכה וליווי
_____________________________________________)15-18ל(054-8449274

 לרשת גנים בקרבת 
ב"ב דרושות מיידית *סייעת 

צהרון לגילאי 3-4 *גננת מ"מ 
לגילאי 2-3 054-8405618 

_____________________________________________)15-18ש(052-7140588

 ליוסי מעליות במרכז, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)15-18ש(03-6160186

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

052-7119894
054-4842065)15-18(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בשיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

058-5556006)13-17(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)16-19(_____________________________________________

 למעונות בצפון 
ת"א, דרושות מטפלות 

איכותיות, משרות 
מגוונות חגית

_____________________________________________)16-19ש(054-7708715

 דרושה מטפלת לאישה 
מבוגרת, פעמיים בשבוע, 

לשעתיים, שכר הולם 
_____________________________________________)16-17ל(למתאימה 052-3066652

 לכיפות לוין ב"ב, תופרות 
לעבודה במפעל, משרה מלאה 

03-5704491 פקס
_____________________________________________)16-17ל(03-570-2721

 גזרן למפעל בבני 
ברק, ל- 7/8 שעות ביום, 

להתקשר בין -9:00
_____________________________________________)16-17ש(13:00 03-5781152

 סוכן לתשמישי קדושה 
לאזור הצפון, תנאים 

טובים למתאים, קו"ח 
_____________________________________________)16-17ש(לפקס- 1533-578-1152

 לאיחוד הצלה בב"ב, 
דרושות עובדות למשמרת 
בוקר, 35 ש"ח + בונוסים 

למתאימות, לפרטים 
03-6001411)16-19(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל בפ"ת, 

3 שעות אחר הצהריים 
 054-4697827

ilanaktz22@gmail.com)16-19(_____________________________________________

 לתחום הבריאות, דרושים 
אלופים לקשרי לקוחות, שכר 

6,000 ש"ח ויותר
_____________________________________________)16-17ש(050-6725441

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)16-17ח(050-6651365

 התפנה מלמד להקניית 
קריאה ואותיות לגנים בב"ב 
_____________________________________________)16-17ח(8-11 בבוקר 053-3113987

התפקיד כולל מענה טלפוני ותיאום פגישות
תנאי עבודה מעולים ושכר גבוה!

דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ברמה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

תודעת שירות ברמה גבוהה
אכפתיות, אסרטיביות ונכונות לעבודה מאתגרת

שלחו עכשיו קו"ח!
itait@eitam-finance.com | 052-6505302

סוכנות לביטוח בצמיחה בת"א מזמינה אתכם להצטרף אלינו
כנציגי מכירות

לעבודה באווירה משפחתית, נעימה וחמה

בואו 
להרוויח 
כסף!

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות 9:30-2:30

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-19ש(052-7560455

 למוסד תורני דרושה 
מנהלת אתר עם ידע בניהול 

וורד וורדפס, כתיבה איכותית 
והעלאת תוכן, קידום אתרים, 

הבנה גרפית, ניהול ניוזלטר וכו' 
- 10 ש"ש עם אופציה לקידום, 

50 ש"ח לשעה, העבודה לא 
_____________________________________________)17-18(מהבית פקס 1533-577-9521

 למעון בגבעתיים, 
סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה, כולל חגים 

_____________________________________________)17-20ש(וארוחות 052-3838484

 דרוש עובד מב"ב, לחנות 
חליפות, שעות 15:00-22:00 

_____________________________________________)17-20ל(053-3391691

 למאוחדת סניף בני 
ברק, נציגות טלפוניות 
תותחיות 9:00-3:00, 

אווירה טובה, יחס אישי 
_____________________________________________)17-18ש(050-6725441

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. גננת לגילאי 2-3 2. 
סייעת בין השעות 8:30-13:30, 
_____________________________________________)17-18ל(תנאים מצוינים 052-7177524

 דרוש עובד רווק צעיר 
מאזור בני ברק בלבד בשעות 
 03-6744061 14:30-21:00

050-4119440)17-18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, דרוש 
עובד נקיון חרוץ ואחראי, 6 

שעות ביום 8:30-15:30, 38 
ש"ח לשעה, מגורים בב"ב 

_____________________________________________)17-18(יתרון 073-2757421

השכרת רכב
 תתקשרו אלינו 

   לפני שתקחו ממקום אחר...

דוד זיתון-

בארץ ובחו"ל

052-7123419
050-5765449

להזמנות:

סוכן

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 תופרת מיומנת לכל סוגי 
_____________________________________________)17-18ח(התיקונים 052-2763426

 התפנה עורך ספרים תורני 
_____________________________________________)17-18ח(לכל התחומים 054-8590879

 מתמחה בקידום נערים 
עם קשיי קשב וכיוצא בהן טל': 

_____________________________________________)17-18ח(053-3582296

 מעצב גרפי מושכר 
ומקצועי מסיים עכשיו 

לימודים מחפש עבודה בתחום 
הגרפיקה אלחנן
_____________________________________________)17-18ח(058-3244461

 נקיון בניינים עם ניסיון 
_____________________________________________)17-18ח(עדיפות לשיכון ו' 03-6162329

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
2-5 ש"ח ירושלים שעות הערב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6600157

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

רק 400 ש"ח למנצח לבד 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר אפור כהה 
מידה 50 נלבשה פעם אחת 

_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח 054-8430025

 ישירות מהסופר פיטום 
הקטורת על קלף )ספרדי( + 

למנצח בצורת מנורה + נרתיק 
מהודר 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 לקראת ספירת העומר: 
למנצח בצורת מנורה 80 ש"ח 

כתב נאה במיוחד!
_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-5385013

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-5385013

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 שקל 

בלבד וכן נגן 100 שקל בלבד 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 050-4183200

 מס' הוברבורד שטח + 
מטען ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4168143

 מזוודה חדשה בצבע אפור 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 צמיגים וג'נט לאופניים 
מידה 26 20 ראלי קדמי בלבד! 

_____________________________________________)13-14ח(ב- 25 ש"ח 050-4168143

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 

כחדשות 450 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 נעל ספורט חדשה של 
פומה לנער שחור מידה 40 40 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעל אלגנט לנער חדשה 
"פאקו מישל" מידה 42 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 30 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי סניקרס לילדה 
חדשות צבע ברונזה עם פנינים 

מידה 33 40 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(050-4195888

 קטלן יתושים עוצמתי 
גדול חדש באריזה בחצי מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(140 ש"ח 050-4195888

 מציאה! תיק גב "מונע 
גניבות" + תא למחשב 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7108328

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 שתי שטרות עם הכיתוב 
60 שנה למדינה 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4174525

 אופני BMX מעולות 
מידה 18 130 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 פאה של "נחמי בן דב" 
צבע חום שטני מתולתלת 

500 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)12-13ח(054-8457681

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 צבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 זקט' צמר יפהפה צבע 
אפור מידה 38 70 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 תמונת גובלן ממוסגרת 
)120*60( יער מושלג 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק-אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
12 ב- 60, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 אופני הילוכים מידה 26 
עם הילוך קדמי 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 
כחדשות 400 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
מעצורי דיסק כחדשות 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופניים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(20 ש"ח 054-7216671

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(למדף בב"ב 052-7600336

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3165377

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)12-13ח(45 ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סירה 
לק מידה 30 30 ש"ח חדש 

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 40 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 41 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 39 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 משחק קופסא "אבנירו" 
מרתק חדש עם הנילון 45 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 3 חולצות צהובות לקוסט 
מידה 6,8,12 חדש בנילון 22 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ליח' 052-7110779

 חולצה מכופתרת אופוויט 
מידה 10 שרוול קצר 25 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(חדש 052-7110779

 שמלה חגיגית מיוחדת 
תכלת + פרחים קטנים מידה 

_____________________________________________)12-13ח(38 50 ש"ח 052-7110779

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 גיטרה חדשה 300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קוקסבוי 100 ש"ח לילדים 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קורקינט 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מזמרה 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
איטליה בצבע שחור )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב חדש )בני ברק( 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)12-13ח(45 ש"ח 052-7110779

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)16-17ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 כרית נוחות למיטה - 
עמינח כמעט חדשה 60*60 
בב"ב 100 ש"ח במקום 180 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7600336

 שמלה לחתונה צבע זהב 
ושחור מידה 14 200 ש"ח 

מידה 3 150 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
)16-17ח(054-4980062

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

לחברת תקשורת

דרוש
סוכן מכירות שטח

למגזר החרדי
חצי משרה. רישיון ב'–חובה.

053-7184417
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לא יודעים אם 
ההגנה של רימון 

מתאימה לכם?

1-800-222-234לפרטים ולהצטרפות, צרו קשר כבר עכשיו:

למצטרפים
עכשיו לרימון:

חודש התנסות
חינם!

זקוקים לאינטרנט כדי לעבוד או ללמוד? בחירת ההגנה המתאימה היא החלטה חשובה.
אתם חייבים הגנה מתקדמת, כזאת שתסנן את מה שאתם צריכים ולא תחסום את מה

שלא צריך לחסום. רימון מותאם אישית מאפשרת לכם לבחור אלו מכשירים לסנן וגם מאפשרת
לכם לבחור בין 4 רמות הגנה שונות. ככה בקלות, תתאימו את ההגנה של רימון למשפחה שלכם.

ברימון אתם בוחרים את רמת
ההגנה שמתאימה למשפחה שלכם

קובעים זמני
גלישה לילדים

עובד על גבי כל
ספקי האינטרנט

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

בוחרים את
רמת ההגנה
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