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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

במדבר

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:55
19:13
18:52

20:12
20:14
20:14

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם

טראמפ בירך והשגרירות עברה לירושלים
הספרדי  השלום  תמונות  לנוכח 
שהאפקטיביות שלהן בסקרים שוות ערך 
למידת ההשפעה שהייתה להסכמי אוסלו 
להבדיל(,  )להבדיל,  הפיגועים  מיגור  על 
שהדמות  מהמסקנה  מנוס  אין  כי  דומה 
היא  הרשמית,  לש"ס  כיום  שחסרה 
מנהיג  יוסף.  הגר"י  של  כדמותו  אישיות 
נשמעים  שדבריו  מצנפת  חובש  רוחני 
ספסלי  חובשי  התורה  בני  בקרב  רק  לא 
גם  אלא  השבועות,  חג  בערב  הישיבות 
ביום  המסורתיים  הערוצים  צופי  בקרב 

ירושלים ובחגים הלאומיים.

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

טוב ליהודים
אבי בלום

הנשיא האמריקאי קיים את הבטחת הבחירות ושלח את 
השגרירות  חנוכת  לאירוע  כנציגיו  היהודים  ובתו  חתנו 
בירושלים • הראשל"צ נשא דברי ברכה והצהיר: "הנשיא 
טראמפ הוא מלך של חסדים"  • במקביל, עשרות הרוגים 
בהפגנת רבבות שערך חמאס ברצועת עזה, בניסיון לפרוץ 

את גדר המערכת  / עמ' 8

ממתינים  מרביתם  להצביע,  למי  החליטו  טרם   68% עיתונות':  'קו  סקר 
• וגם: 62% בעד מפלגות מקומיות שאינן ארציות,  להוראת גדולי ישראל 

לעומת 38% שסבורים כי הן מרבות מחלוקת / עמ' 9

בעד מפלגות מקומיות, 
טרם החליטו מה להצביע

סקר 

'קו עיתונות'

יום עיון מקצועי לעובדי רווחה
/ עמ' 4 

הכירו: החב"דניקים שמאחורי ה'זוז'
טרנד המטבעות הדיגיטליים מגיע למגזר החרדי: איש עסקים 
חב"די ושותפו ההיי-טקיסט מתכונים להנפיק מטבע וירטואלי 
מדוע  מסבירים  הם  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה   • 'זוז'  בשם 
הענק  תרומת  על  ומספרים  ממתחריו,  יותר  יצליח  המטבע 

ל'שלוחים' / עמ' 10

בשורה: הושגה הסכמה 
להעתקת קידוחי המים / עמ' 6 





1800-620-640

בס״ד

הודעה תימסר מיידית לזוכה | שם הזוכה יתפרסם בטלמסר שמספרו: 077-3136224
 ע״פ פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר | התרומות לפי סעיף 46.

 ערב חג השבועות
חג מתן תורה 

היום!
יום חמישי, ג׳ בסיוון

הזדמנות אחרונה להצטרפות להגרלה! חייגו עכשיו ליד לאחים:

יד לאחים - לא מוותרים על אף יהודי!

אפשר להצטרף
להגרלה

על ספר התורה 

רק עד 21:00



freyisrael@gmail.com :לעדכונים
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 השיטור העירוני עמד במבחן

על  ביקורת  פנים  לביטחון  המשרד  ערך  לאחרונה 
מערך האכיפה – שיטור עירוני בעיר וזו עברה אותה 
שנשלח  הביקורת  סיכום  פי  על  כך  רבה,  בהצלחה 
לעירייה עם סיומה. בביקורת השתתפו מפקד נקודת 
המשטרה פקד סילוון עייש, מנהל יחידת האכיפה – 

שיטור עירוני אפי שטרן, פקחים ושוטרים. 
בסיכום נכתב כי "ניכר כי שיתוף הפעולה בין גורמי 
כן  כמו  מאוד".  טוב  הינו  התחנה  לפיקוד  העירייה 
המשותפת  פעולתם  רבה  להערכה  "ראויה  כי  צוין 
האכיפה,  יחידת  ומנהל  העירוני  השיטור  קצין  של 
כאחת  היחידה  את  ומיתגו  רב  לשיפור  שהביאו 
העירוניים  האכיפה  מערכי  את  המובילות  היחידות 
של  "תרומתה  כי  נכתב  הסיכום  בשורת  בארץ". 
אלעד  בעיר  התושבים  חיי  איכות  בשיפור  היחידה 
תוך תשומת לב רבה לצרכי העיר הייחודיים, ראויים 

לכל שבח".
ביקורת זו, היא השלישית במספר שמערך האכיפה 
עומד בה בהצלחה, כאשר הבוחנים ציינו לשבח את 
הרגישות הרבה בה פועלים אנשי היחידה בעיר, תוך 
לפני  התראות  העדפת  לצד  התושבים,  צרכי  הבנת 

הענקת דו"חות וקנסות.

 אולמרט בביקור בעיר

השבוע  בסוף  העירונית:  החי  בפינת  מעניין  אורח 
האחרון הגיע לביקור בעיר ראש הממשלה לשעבר 
אהוד אולמרט. תחילה נפגש עם ראש העיר ישראל 
פרוש בלשכתו, כשלאחר מכן המשיך אל עבר פינת 
החי העירונית בשעות הפתיחה הרשמיות, לצד שאר 

המבקרים - תושבי העיר. 
פרוש  ישראל  העיר  ראש  נראה  בתיעוד שהתפרסם 
כשהוא משתעשע עם נחשי פינת החי ומציגם בפני 
החינוך  שר  סגן  אף  התלוו  אולמרט  אל  האורח. 
מאיר פרוש ויועצו שניאור רוזן, דובר העירייה חיים 

לוריא ואפי שטרן מנהל המוקד העירוני.

 מזל טוב לדובר העירייה

ברכות מקרב לב לדובר העירייה ועיתונאי המבשר 
חיים לוריא, שחבק השבוע בת נוספת בשעה טובה 
ומוצלחת. המדור והמערכת מאחלים שפע ברכות, 

גידול קל ורק נחת.

121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
פישל רוזנפלד, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, מלי מתתוב, שרה מור 
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

החדשות המקומיות של אלעד

על המקום היכרות עסקית, הודעה פרסומית וקולקציה חדשה, רקח מעניין שגרם לניסיון שוד מאיים  עם 
אקדח דמה, אזיקונים ובריונות איומה: כך בוצע ניסיון השוד לפני מספר שבועות שבסופו של 

דבר כשל  

יום  נערך  בשבוע שעבר  לאזרח(,  יעוץ  )שירות  שי"ל  ביוזמת 
עיון מיוחד על ידי האגף לשירותים חברתיים על מנת לתת כלים 
מקצועיים וכן על מנת ליצור שיתופי פעולה עם גורמים נוספים

השוד שנכשל: כתבי אישום נגד המבצעים

יום עיון מקצועי 
לעובדי רווחה

אלי רובין

כתבי  הוגשו  האחרון  השבוע  בסוף 
ההליכים  תום  עד  למעצר  ובקשות  אישום 
המשפטיים, נגד שלושה נאשמים מראשל"צ, 
ירושלים ויבנה, בשנות השלושים והארבעים 
בעיר  דירה  של  שוד  ניסיון  בגין  לחייהם, 
בקלות  נהיגה  על  וכן  מחמירות  בנסיבות 
ראש וסיכון חיי אדם בנתיבי תחבורה, בזמן 

שנמלטו מכוחות המשטרה.
הגיעו  שבועות,  כשלושה  לפני  כזכור, 
הדלת  על  נקשו  בעיר,  לדירה  הנאשמים 
הבית.  דיירי  את  לשדוד  ניסו  נפתחה  וכשזו 
עד שאלו  ונאבקו עמם  נכנעו  לא  האחרונים 

נמלטו מהמקום.
הדירה שסומנה,  כי  עולה  האישום  מכתב 
משמשת גם כבית עסק למכירת תכשיטים של 

בעלי הבית. מחקירת המשטרה עלה כי לאחד 
הנאשמים הייתה היכרות עסקית מוקדמת עם 
בעלי הדירה. הנאשם ניצל הודעה פרסומית 
הגיע  כי  נכתב  בה  מהמתלונן,  שקיבל 
קולקציה חדשה של תכשיטים, לצורך ביצוע 
שוד. יחד עם שניים נוספים, שיצר עמם קשר 
בעלי  המתלוננים  בדירת  שוד  ביצוע  תכנן 

העסק.
מהחקירה עולה, כי הנאשמים מצאו שעת 
כושר לביצוע זמם ושניים מהם נכנסו לדירה 
רעולי פנים, כשאחד מהם אף מצויד באקדח 
הנאשם  מפלסטיק.  עשוי  היה  כי  שהתברר 
בסמוך.  מילוט  רכב  עם  המתין  השלישי 
גב  תיק  נמצאו:  הנאשמים  של  ברשותם 

ובתוכו כלי פריצה, ספריי שחור ושק יוטה.
על  הבית  דיירי  הוכו  הפריצה,  במהלך 
אותם  לאזוק  ניסו  כשאלו  הנאשמים,  ידי 

-  שסבלו  בני הבית  בכוח באזיקונים. מנגד 
רפואי  לטיפול  נזקקו  ואף  בגופם  מחבלות 
והצליחו  עמם  נאבקו   - התקיפה  בעקבות 

להדפם ולהוציאם מהדירה. 
המתלוננים הספיקו להזעיק את המשטרה 
וזו זיהתה רכב שנמלט מהמקום. בתום מרדף 
הנאשמים,  מצד  פרועה  נהיגה  שכלל  ארוך 
מדרכות,  ועל  התנועה  כיוון  נגד  נסיעה  תוך 
חציית צומת ברמזור אדום, פגיעה בכלי רכב 
הנאשמים  נעצרו   - הדרך  משתמשי  וסיכון 
לפתח  בכניסה  סירקין  בצומת  תנועה  בפקק 
תקווה. שניים מהם נעצרו במקום והשלישי, 
בתום  נעצר  משם,  רגלית  לברוח  שהספיק 

מצוד בן ארבעה ימים.
נגד  כאמור, בסוף השבוע האחרון הוגשו 
ובקשות  חמורים  אישום  כתבי  השלושה 
למעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם.

אלי רובין

ייחודי  עיון  יום  התקיים  שעבר  בשבוע 
לעובדי הרווחה ועמותות החסד בעיר, על 
בעירייה,  חברתיים  לשירותים  האגף  ידי 
בשיתוף עם משרדי ממשלה, המוסד ביטוח 
האכיפה  רשות  שיקום,  מחלקת   - לאומי 
שרות  ואנשי  לפועל  והוצאה  והגביה 
תחת  בעיר,  החולים  קופות  של  לקוחות 

הכותרת "נותנים כח לאנשי המקצוע". 
כלים  לתת  במטרה  התקיים  הכנס 
עם  פעולה  שיתופי  וליצור  מקצועיים 
גורמים נוספים וכן על מנת להוריד חסמים, 

לתועלת תושבי העיר.
המושב הראשון התקיים בנושא בריאות 
קופות  כל  של  קהילה  קשרי  נציגי  והכרת 
החולים  קופות  מטעם  בעיר.  החולים 
הגיעו הרב משה גבירר מכללית, הרב חנוך 
פלדמן ממכבי, הרב מנחם וייס ממאוחדת 

והרב ירמיה ברגר מלאומית.
שיקום  תחום  הכרת  היה  השני  המושב 

של  בהנחייתו  לאומי,  לביטוח  המוסד  של 
מנהל מחלקת שיקום ניסים בן בסט וצוות 
מחלקתו, בו הוסבר על זכאויות התושבים 

הזקוקים לשיקום.
בחובות  טיפול  בנושא  שלישי  מושב 
זוהר  של  בהנחיתו  התקיים  לקוחות,  של 
דוראי מנהל קשרי לקוחות ברשות האכיפה 
והגביה, שהסביר על הסדר חובות ופשיטת 

רגל.
את  הביע  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
ולחיבור  הרווחה  אגף  לצוות  הערכתו 
לתת  במטרה  המקצוע  אנשי  עם  שנעשה 
והכלים, על מנת  לתושבים את כל המידע 
למצות את זכויותיהם, כשמנהל עזר מציון 
בעיר, משה שביב, סיפר על שיתוף הפעולה 
המחלקה  צוות  עם  הארגון  של  המבורך 

לשירותים חברתיים. 
ראש  למדיניות  הינו המשך  זה  עיון  יום 
העיר ומנהלת אגף הרווחה גב' לבינשטיין, 
לכל  הנדרשים  המענים  את  לתת  מנת  על 
ולאור  תושב 
הגדולים  האתגרים 
לפתחו  העומדים 
מתוך  האגף,  של 
למצוינות  שאיפה 
התושבים  והצבת 

במרכז העשייה.

אלי רובין

הגיעה  שני  יום  של  אחה"צ  בשעות 
מעיני  החולים  מבית  המרה  הבשורה 
הצעירה  האישה  של  פטירתה  על  הישועה 
לאחר  שנפטרה  ע"ה,  שטרן  רות  מרת 
המחלה קשה ממנה סבלה בארבע שנותיה 
הערב  35.בשעות  בת  והיא  האחרונות 
יהודה  שברחוב  מביתה  יצאה  ההלוויה 

הנשיא בעיר.
נולדה בבני ברק בשנת תשמ"ז  המנוחה 
'יתד  עורך  יבל"א  רוט  יצחק  הרב  לאביה 
לפרקה  בהגיעה  שתחי'.  ולאמה  נאמן' 
מחשובי  שטרן,  צבי  הרב  לבעלה  נישאה 
מועצת  חבר  הוא  חמיה  בעיר.  האברכים 
'עזר  החסד  ארגון  ומבכירי  ברק  בני  העיר 

מציון' הרב שלמה שטרן. 
במשך שנותיה שימשה כמחנכת בסמינר 
תלמידות  והעמידה  ברק  בבני  כהנא  הרב 
הרבה, כשדרך החינוך בה דבקה היה לשם 
מיוחדת  דמות  על  מספרים  מכריה  דבר. 
ולימוד  ילדיה  לחינוך  ודאגה  שהתמסרה 

התורה של בעלה גם בשעותיה הקשות.
הותירה אחריה את הוריה, בעלה, אחיה 
כשהגדולה  ילדיה,  וחמשת  ואחיותיה 

שבהם בת 14 בלבד. 
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

מרת רות 

שטרן ע"ה



עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

שמנת מפוסטרת לקצפת 38%
250 מ"ל

שקית גבינה לבנה תנובה 5%
1 ק”ג

חדש!

פתיתי בולגרית
220 גרם

חג שבועות 
שמח

מארז שלישיית קוטג’ תנובה 5%
250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית קצפת צמחית
250 מ”ל x 3 יח’

מלית לבלינצ׳ס
250 גרם

קרם פרש 30% 
200 גרם

במהדורה מיוחדת לשבועות
חגיגת מוצרי 
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אלי רובין


להעתקת ההסכמות הושגו האחרון בשבוע
מה ,לעיר הסמוכות המים בארות והעמקת
ואפשרות משמעותי חסם שחרור שיאפשר
העסקיםבמשולשהמקסימליהשטחשלשיווק

.לעירהסמוך
עבודה פגישות לאחר הושגו ההסכמות
,והוותמ"ל 'מקורות' חברת עם שהתקיימו
ועדתיו"ר,פרושישראלהעירראשבהשתתפות
והצוות שטרן אברהם ובניה לתכנון המשנה

המקצועיבעירייה.
של האישורים נושא כי מסבירים בעירייה
ומסחרלתעסוקהמ"רמיליוןלשניקרובבניית
כל את כמעט עבר כבר ,העסקים במשולש
היו העיקרי החסם כאשר ,התכנון וועדות

.לעירבסמוךהקיימיםהמיםקידוחי
'החוףמ'אקוויפרמיםשאיבתבמרכזימדובר
המשתרע–תהוםמי–קרקעיתתמיםמאגר-
הוא.בישראלהחוףבשפלתענקשטחפניעל
המיםכמותגםלכךובהתאםמהכנרתיותרגדול
ובארות קידוחים אותם סביב .ממנו הנשאבת
אין שבושטחדהיינו ,"מגןרדיוס" ישנו ,מים
,מגורים כמו ,פסולת המייצרים מבנים לבנות
משרד הנחיות פי על כך ,ומסעדות משרדים
את לזהם עשויה זו ופסולת מאחר ,הבריאות
לפנייחסיתבקרבהשנמצאים,הנשאביםהמים

האדמהבאזוריםאלה.
מספר עלו העבודה פגישות במהלך
והביובהפסולתהעברתכמו,לפתרוןאפשרויות
זיהומים ניטור המאפשר ,רנטגן בדיקת דרך
הייתה עדיין זה לפתרון שגם אלא ,אפשריים
במשרד גם כך .הבריאות משרד של התנגדות
רדיוס את לצמצם אופן בשום הסכימו לא
מים בכמות מדובר כי בטענה זאת ודחו המגן

משמעותיתהנשאבתמהמקום.
וברשותבמקורותהסכימורבהפעילותלאחר
,הוועדה ויו"ר העיר ראש עם להיפגש המים
מרדכימקורותיו"ר עםפגישההתקיימהואכן
כ"ליםהמנכלאתלמקוםהביאהאחרון.מרדכי
כיעלה,שערכובדיקותולאחרהמיםנושאישל
להעביר ניתן ובמסגרתו יותר טוב פתרון ישנו
במרחק העליון החוף אקוויפר קידוח את
רדיוס את מפנה זו הרחקה כאשר ,משמעותי

המגןמשטחהמשולש.
כאמורהושגאך,בעליותשכרוך,זהלפתרון
ובעקבותיהם ,בוותמ"ל גם הסכימו ,בהסכמה
ישראל מקרקעי במינהל .הבריאות במשרד גם
למרות,העבודהאתשווהההשקעהכיהודיעו
ומדובר מאחר ,גבוהות היחסית העלויות

בשטחיםעסקיים.
ניסיוןקידוחימספריתקיימוהקרובהבתקופה
לאהשאיבהכמותהעבודותשבסיוםלוודאכדי
ניתןאגבבהערת.כמותבאותהותמשיךתפגע
כי והעובדה המים לקידוחי הקרבה כי ,לציין
,זה באזור האדמה לפני קרוב החוף אקוויפר
להקים האפשרות את היום עד שמנעהזו היא
עמליםהתכנוןבוועדות,עתה.באזורדלקתחנת
דלקתחנתלהקמתחלופיותאפשרויותלמצוא

עםהרחבתהעיר.
אברהם ובניה לתכנון המשנה ועדת יו"ר
המיוחדת דשמיא הסיעתא את ציין ,שטרן
התעסוקה פארק בהכללת הן העיר זוכה לה
העיר את ולבסס נאה ארנונה להניב העתיד -
"הגג ב"הסכם – כלכלית מבחינה ותושביה
החתימהבשעת":הממשלהמשרדיעםשנחתם
ולבעיות הזה לחסם מודעים היינו ההסכם על
אותוגםלצלוחנזכהכיוהתפללנומייצרשהוא
בהחלטאנחנו .נענו שתפילותינווב"ה בשלום
שחפץ–העתידעלומתפלליםהעברעלמודים
גבולהבהרחבתבמהרהלראותיצליחבידינו'ד
תעסוקה מקומות ואלפי בתושבים אלעד של

."ליצור'דבעזרתאמורהמדוברשהפארק
מדובר" כי אמר פרוש ישראל העיר ראש
.אלעד של הכלכלי לעתידה חשובה בבשורה
בשטח הבניה אפשרויות של המשמעות
באמצעותיציבכלכליעוגןהענקתהיאהמסחרי
תוספת לצד ,העסקית הארנונה הכנסות
העירלתושביתעסוקהמקומותשלמשמעותית
.דיור יחידות באלפי הרחבתה לקראת ובפרט
,השטחיםלשיווקחסםהיההמיםבארותנושא
מקצועית עבודה ועם דשמיא בסייעתא אבל
והצוות שטרן אברהם הוועדה יו"ר ידידי של
המשימהאתלצלוחהצלחנו,בעירייההמקצועי

הזותוךהשגתהסכמותרחבות".

בשורה: הושגה הסכמה 
להעתקת קידוחי המים 
בכדי למקסם את שיווק השטח במשולש העסקים הסמוך 
לעיר: לאחר פגישות עם חברת מקורות והוותמ"ל הושגו 
הסכמות להעמקת בארות המים הסמוכות לעיר • בעקבות 
ההחלטה להרחיק מהעיר, כעת עמלים למצוא אפשרויות 

חלופיות בכדי להקים תחנת דלק באזור

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

 העבודה בבני ברק

לפרטים: 054-3999325

לחברת השכרת רכב   
דרושים זכיינים להקמת  
סניפים נוספים בכל הארץ 

)גם לנהגים צעירים וחדשים( 

דרושים זכיינים 

נסיעה טובה!

זמני נסיעות
תשעה באב תשע“ה – 2015

מודיעין עילית – בני ברק וירושלים
יום ראשון י‘ מנחם אב תשע“ה 26/07/2015מוצ“ש ט‘ מנחם אב תשע“ה 25/07/2015איסוף/פיזורמוצאמס‘ קו

ק ר ב י  נ ב  – ר  פ ס ת  י ר ק

קו 210
מקרית ספרממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  
18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לקרית ספרמבני ברק
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1508:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  

19:15  20:30  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  

קו 220
מקרית ספרממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  
18:00  19:00  20:00  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לקרית ספרמבני ברק
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  
18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  

ק ר ב י  נ ב  – ד  ל פ כ ר ב ת  ז ו ח א

קו 230
מאחוזת ברכפלדממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  
18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לאחוזת ברכפלדמבני ברק
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1508:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  

19:00  20:20  20:50  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  
ק ר ב י  נ ב  – ת  ו י ח ר ז מ ה ת  ו נ ו כ ש ה

קו 240
מהשכונות המזרחיותממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  
18:15  19:15  20:15  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לשכונות המזרחיותמבני ברק
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

07:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  
18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  

ק ר ב י  נ ב  – י  ז כ ר מ ל  ו ל ס מ ת  י ל י ע ן  י ע י ד ו מ

קו 200
06:15  00:2505:35מסלול מרכזיממודיעין עילית

07:00  06:15אינו פועלמסלול מרכזימבני ברק
ם י של ו ר י  – ר  פ ס ת  י ר ק

קו 310
מקרית ספרממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  16:40  
17:20  18:00  19:00  20:00  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לקרית ספרמירושלים
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  
19:15  20:30  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  

קו 320
מקרית ספרממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:20  17:00  
17:40  18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לקרית ספרמירושלים
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1507:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  

18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  
ם י של ו ר י  – ד  ל פ כ ר ב ת  ז ו ח א

קו 330
מאחוזת ברכפלדממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:10  16:50  
17:30  18:15  19:15  20:15  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לאחוזת ברכפלדמירושלים
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  
19:00  20:20  20:50  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  

ם י של ו ר י  – ת  ו י ח ר ז מ ה ת  ו נ ו כ ש ה

קו 340  
מהשכונות המזרחיותממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:30  17:10  
17:50  18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לשכונות המזרחיותמירושלים
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1507:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  

18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  
ם י של ו ר י  – י  ז כ ר מ ל  ו ל ס מ ת  י ל י ע ן  י ע י ד ו מ

קו 300
  06:30  06:00  00:3005:30מסלול מרכזיממודיעין עילית

07:00  06:00אינו פועלמסלול מרכזימירושלים
ף ו נ ר  ה ל  ו שא עת  ב ג  – י  ז כ ר מ ל  ו ל ס מ ת  י ל י ע ן  י ע י ד ו מ

קו 304
15:00  22:2006:45מסלול מרכזיממודיעין עילית

16:30  13:15אינו פועלמסלול מרכזימירושלים
ת ו ר ע ה

הערות
ממודיעין עילית לבני ברק

קווי 210, 220 אינם עוצרים בגמזו, קו 230 עוצר בכל שעות היום, קו 240 עוצר החל מהשעה 10:00 • קווי 210, 230, 240 אינם 
עוצרים באלוף שדה, קו 220 עוצר החל מהשעה 10:00 • קו 230 הינו ישיר, ואינו עוצר בתחנות על הדרך, למעט גמזו.

מבני ברק למודיעין עילית
קווי 230 ו- 240 בלבד עוצרים בגמזו • כל הקווים אינם אוספים ממחלף בר אילן ואלוף שדה, עד השעה 10:00, למעט קו 220 • קו 

230 הינו ישיר, ואינו עוצר בתחנות על הדרך, למעט גמזו.

י ו נ י ש א  ל ל ל  ע ו פ ז  “ ו ל ה  2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 ה  “ תשע ב  א  ‘ ח י  ש י ש ם  ו י ב

נסיעה טובה!

זמני נסיעות
תשעה באב תשע“ה – 2015

מודיעין עילית – בני ברק וירושלים
יום ראשון י‘ מנחם אב תשע“ה 26/07/2015מוצ“ש ט‘ מנחם אב תשע“ה 25/07/2015איסוף/פיזורמוצאמס‘ קו

ק ר ב י  נ ב  – ר  פ ס ת  י ר ק

קו 210
מקרית ספרממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  
18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לקרית ספרמבני ברק
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1508:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  

19:15  20:30  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  

קו 220
מקרית ספרממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  
18:00  19:00  20:00  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לקרית ספרמבני ברק
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  
18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  

ק ר ב י  נ ב  – ד  ל פ כ ר ב ת  ז ו ח א

קו 230
מאחוזת ברכפלדממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  
18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לאחוזת ברכפלדמבני ברק
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1508:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  

19:00  20:20  20:50  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  
ק ר ב י  נ ב  – ת  ו י ח ר ז מ ה ת  ו נ ו כ ש ה

קו 240
מהשכונות המזרחיותממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  
18:15  19:15  20:15  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לשכונות המזרחיותמבני ברק
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

07:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  
18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  

ק ר ב י  נ ב  – י  ז כ ר מ ל  ו ל ס מ ת  י ל י ע ן  י ע י ד ו מ

קו 200
06:15  00:2505:35מסלול מרכזיממודיעין עילית

07:00  06:15אינו פועלמסלול מרכזימבני ברק
ם י של ו ר י  – ר  פ ס ת  י ר ק

קו 310
מקרית ספרממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  16:40  
17:20  18:00  19:00  20:00  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לקרית ספרמירושלים
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  
19:15  20:30  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  

קו 320
מקרית ספרממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:20  17:00  
17:40  18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לקרית ספרמירושלים
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1507:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  

18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  
ם י של ו ר י  – ד  ל פ כ ר ב ת  ז ו ח א

קו 330
מאחוזת ברכפלדממודיעין עילית

21:30  22:00  22:30  23:00  00:0007:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:10  16:50  
17:30  18:15  19:15  20:15  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  00:00  

לאחוזת ברכפלדמירושלים
21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  
00:30

08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  
19:00  20:20  20:50  21:30  22:00  22:30  23:00  23:30  00:00  00:30  

ם י של ו ר י  – ת  ו י ח ר ז מ ה ת  ו נ ו כ ש ה

קו 340  
מהשכונות המזרחיותממודיעין עילית

21:45  22:15  22:45  23:3007:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:30  17:10  
17:50  18:45  19:45  20:45  21:15  21:45  22:15  22:45  23:30  

לשכונות המזרחיותמירושלים
21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:1507:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  

18:30  19:30  20:30  21:15  21:45  22:15  22:45  23:15  23:45  00:15  
ם י של ו ר י  – י  ז כ ר מ ל  ו ל ס מ ת  י ל י ע ן  י ע י ד ו מ

קו 300
  06:30  06:00  00:3005:30מסלול מרכזיממודיעין עילית

07:00  06:00אינו פועלמסלול מרכזימירושלים
ף ו נ ר  ה ל  ו שא עת  ב ג  – י  ז כ ר מ ל  ו ל ס מ ת  י ל י ע ן  י ע י ד ו מ

קו 304
15:00  22:2006:45מסלול מרכזיממודיעין עילית

16:30  13:15אינו פועלמסלול מרכזימירושלים
ת ו ר ע ה

הערות
ממודיעין עילית לבני ברק

קווי 210, 220 אינם עוצרים בגמזו, קו 230 עוצר בכל שעות היום, קו 240 עוצר החל מהשעה 10:00 • קווי 210, 230, 240 אינם 
עוצרים באלוף שדה, קו 220 עוצר החל מהשעה 10:00 • קו 230 הינו ישיר, ואינו עוצר בתחנות על הדרך, למעט גמזו.

מבני ברק למודיעין עילית
קווי 230 ו- 240 בלבד עוצרים בגמזו • כל הקווים אינם אוספים ממחלף בר אילן ואלוף שדה, עד השעה 10:00, למעט קו 220 • קו 

230 הינו ישיר, ואינו עוצר בתחנות על הדרך, למעט גמזו.

י ו נ י ש א  ל ל ל  ע ו פ ז  “ ו ל ה  2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 ה  “ תשע ב  א  ‘ ח י  ש י ש ם  ו י ב

מוצאי חג השבועות - יום ראשון ו' סיון 20/05/18מסלולמוצאמס' קו

אלעד – ירושלים

קו 277

מאלעד
00:30  23:30  23:00מסלול רגיל

22:30  22:00  21:30ישיר לחטיבת הראל

מירושלים

בין השעות: 23:40 - 21:30, כל 10-15 דק'מוקד חטיבת הראל

  23:30  23:10  22:50  22:30  22:10  21:50  21:30יציאה מבניני האומה

01:00  00:20מסלול רגיל

אלעד –  שכונות הצפון בירושלים, גבעת שאול והר נוף

קו 377
22:15  21:45ללא שכונות הצפוןמאלעד

23:30  21:50ללא שכונות הצפוןמהר נוף וגב"ש

אלעד – קרית יערים ובית וגן

קו 477
22:00מסלול רגילמאלעד

23:45  21:50מסלול רגילמבית וגן וק. יערים

אלעד – ירושלים, ישיר דרך כביש 1

קו 577
00:00  23:15  22:45מסלול רגילמאלעד

00:40  00:00מסלול רגילמירושלים

זמני נסיעות בקווי ירושלים – אלעד

הסדרי תנועה בירושלים
מוצאי חג השבועות תשע”ח

נסיעה טובה!

קו 377קו 277

קו 577

קו 477

מירושלים לאלעדמירושלים לאלעד

מירושלים לאלעד

מאלעד לירושלים

מאלעד לירושלים

מאלעד לירושלים

1. מוקד איסוף ישיר
בחטיבת הראל פינת שמואל הנביא ישירות לאלעד

שעות פעילות: 23:40 – 21:30
-המוקד יפעל בשיטת מתמלא ויוצא-

2. מסלול איסוף מיוחד
ללא איסוף ברח’ שפע חיים, בר אילן, ירמיהו ושרי 

ישראל.
הקו ייצא מהתחנה מול בנייני האומה, משם ימשיך 

ישירות דרך כביש בגין לכביש רמות, ויבצע איסוף רגיל 
בתחנות על כביש רמות.

שעות פעילות: 23:30 – 21:30

הקווים היוצאים בשעות 00:20 ו- 01:00
יבצעו מסלול איסוף רגיל, ללא שינוי

מסלול איסוף מיוחד 
ללא איסוף בשכונות הצפון בירושלים.

הקו יבצע איסוף רגיל עד התחנה מול גשר המיתרים, משם ימשיך ישירות 
דרך כביש בגין לכביש רמות, ויבצע איסוף רגיל בתחנות על כביש רמות.

הקו יפעל בשעות 00:00, 00:40 בלבד.
במסלול רגיל, ללא שינוי.

הקו יבצע מסלול פיזור רגיל, ללא שינוי.

מסלול פיזור מיוחד 
ללא פיזור ברח' שפע חיים, אהל יהושע, פתח תקווה, ראשון לציון והמ"ג.

פיזור רגיל עד צומת רמות, משם ישירות דרך כביש בגין לגשר 
המיתרים, גבעת שאול והר נוף.

הקו יפעל ללא שינוי בשני הכיוונים

מסלול פיזור מיוחד
ללא פיזור בשד' וייצמן, שד' שז"ר,

שרי ישראל, ברנדייס, ירמיהו ובר אילן.
מכביש רמות הקו ממשיך ישר לשד' גולדה מאיר עד 
צומת בר אילן, שמאלה לרח' חטיבת הראל, בתחנה 

הראשונה - סיום.
שעות פעילות: 22:30 – 21:30

הקווים היוצאים לאחר שעות אלו
יבצעו מסלול פיזור רגיל, ללא שינוי.

בשעות פעילות המסלולים המקוצרים, שאר תחנות האיסוף או הפיזור בירושלים, מבוטלות!
ייתכנו שינויים בזמן אמת בהתאם להנחיות המשטרה

שאר הקווים פועלים ללא שינוי

 בהתאם להנחיות משרד התחבורה, יחולו שינויים בהסדרי תנועה בירושלים
במוצאי חג השבועות, בשעות בהן ישנם עומסי תנועה



הודעה חשובה למפרסמים

בס“ד

לאחר זכייתה של חברה חדשה בזכיינות
לוחות המודעות באלעד

פרסומים פומביים יבצעו על ידה
ועל כל מפרסם לפנות דרך חברה זו בלבד

בימים אלה מותקנים
לוחות מודעות חדישים 

בכל רחבי העיר
במסגרת התקנת הלוחות החדשים

מותקנים גם לוחות למודעות קטנות לתושבי העיר
בהמשך יפורסמו אי“ה המחירים לתושבי העיר למודעות פרסום 

כולנו רוצים עיר נקיה ומסודרת
אנא, המנעו מתליית מודעות לא חוקית

כדי לחסוך קנסות והתראות במסגרת האכיפה שתתבצע בנושא

האגף להגנת הסביבה
בברכה

יחידת האכיפה – שיטור עירוני

אלעד, משהו טוב ומסודר קורה פה
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אוריאל צייטלין

שגרירות  נפתחה  ומיוחד,  יוקרתי  בטקס 
של  שנים  לאחר  זאת  בירושלים.  ארה"ב 
השנים,  לאורך  ארה"ב  נשיאי  מצד  הבטחות 
ממסע  הבטחתו  את  קיים  טראמפ  הנשיא 
של  נציגיו  השגרירות.  את  להעביר  הבחירות 
הנשיא באירוע היו חתנו ובתו, בני הזוג ג׳ארד 
נוספים  נציגים  ואיוונקה טראמפ, לצד  קושניר 
המרגש  הטקס  מיוחדת.  במשלחת  שהגיעו 
ובברכה  בנאומים  מלווה  כשהוא  התקיים 

מצולמת שהקליט הנשיא לאירוע.
"בדיוק לפני שבעים שנה ארצות הברית תחת 
הראשונה  האומה  להיות  הפכה  טרומן  הנשיא 
ישראל. היום אנחנו פותחים  שהכירה במדינת 
רשמית את שגרירות ארצות הברית בירושלים. 
מזל טוב. זה היה צריך לקרות לפני הרבה זמן. 
ב-1948,  המדינה  הכרזת  אחרי  מיד  כמעט 
הבירה  כבירתה,  ירושלים  על  הכריזה  ישראל 

שהעם היהודי ייסד בימי קדם. כה חשוב.
ממשלת  של  מושבה  היא  ירושלים  "כיום, 
הישראלי  המחוקקים  בית  של  ביתו  ישראל, 
הנשיא  של  הישראלי,  העליון  המשפט  ובית 
וראש הממשלה הישראלים. ישראל היא אומה 
ריבונית  אומה  כל  של  כמו  זכות  עם  ריבונית 
אולם במשך הרבה  בירתה.  אחרת, לקבוע את 
במציאות  מאליו,  במובן  הכרנו  לא  שנים 
אמר  ירושלים",  היא  ישראל  שבירת  הפשוטה 

טראמפ.
בנוסף השתתפו בחנוכת השגרירות החדשה, 
הבריאות  שר  סגן  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
ראש  בירך  נאומו,  במהלך  ועוד.  ליצמן  יעקב 
הממשלה נתניהו ברכת שהחיינו בשם ומלכות. 
ערב קודם לכן, קיים משרד החוץ טקס סגור 
מהמשלחת  חלק  בהשתתפות  ציבור  לאישי 
ומתמיד  מאז  הייתה  ״אמריקה  האמריקאית. 
הוא  טראמפ  הנשיא  אבל  חסד,  של  מלכות 
עצמו מלך של חסדים״, כך אמר הראשון לציון 
יוסף באותו הטקס שהתקיים  הגאון רבי יצחק 
תחת  בירושלים,  אסטוריה  וולדורף  במלון 
האמריקני.  הממשל  לבכירי  כבדה,  אבטחה 
הערב היוקרתי נפתח בנאומו של הראשון לציון 
שעמד בדבריו על ייחודיותה של ירושלים כעיר 
של שלום ושלמות, ולא חסך שבחים מהנשיא 

טראמפ על הצעד המבורך. 
״לפני 51 שנה פרצנו את החומות, הורדנו את 
המחיצות, כדי שירושלים תהיה עיר שלמה של 
שלום ואחדות, שכל אדם ימצא בה את מקומו״, 
לקדוש  הודיה  שכולו  כזה,  ״ביום  הרב.  אמר 
להודות  מאשר  יותר  מתאים  אין  הוא,  ברוך 
עם  ישראל  מדינת  שזכתה  המיוחד  הקשר  על 
ישראל  נלחמת  שנים  במשך  הברית.  ארצות 
מול  קלה  לא  מלחמה  האמת...  על  הצדק,  על 
ורשע, מול אנטישמיות בלתי  עולם של שנאה 
לאור:  לצאת  אמת  של  סופה  אבל  פוסקת... 
ללא  הזאת  באמת  שמכיר  לנשיא  זוכים  אנחנו 
והדתות:  כל העמים  בפני  נשיא שמכריז  סייג, 

ירושלים היא בירת ישראל״.
ואף  באולם  לתשואות  זכה  הרב  של  נאומו 
הנאום  לאחר  מדבריו.  ציטטו  אחריו  הדוברים 
ניגשו למקומו של הרב בני הזוג ג׳ארד קושניר 
ולהודות  ברכתו  את  לבקש  טראמפ,  ואיוונקה 
לו על התמיכה. הרב ביקש מבני הזוג להעביר 
לנשיא את תודתו והוקרתו של העם בישראל על 

העברת השגרירות לירושלים.

מהומות בעזה

מתל  הברית  ארצות  שגרירות  העברת  בצל 
אביב לירושלים, נערכו עימותים קשים בגבול 
למעלה  ושומרון.  יהודה  ובשטחי  הרצועה 
מ-50 פלסטינים נהרגו ביום שני בגבול רצועת 
הפגינו  פלסטינים  אלף  שכ-40  לאחר  עזה 
וחלקם ניסו לחצות את הגדר אל שטח ישראל, 

וצה"ל מנע מהם. 
בעימותים  הרוגים  שיא  רשם  זה,  אירוע 
המתקיימים זה תקופה ארוכה בגבול הרצועה. 
חייל צה"ל נפצע באירוע ומצבו קל עד בינוני. 
לכיוון  ירי  ובעקבות  הקשים  העימותים  בשל 
של  מטרות  מספר  תקף  צה"ל  צה"ל,  כוחות 
ארגון הטרור חמאס במהלך היום, ודובר צה"ל 
הצורך  במידת  כי  לתקשורת  בראיונות  אמר 

ישובו לפעול בדומה. 
"צה"ל לא יאפשר פגיעה בתשתיות הביטחון 
והגדר ונחוש לעמוד במשימת ההגנה והביטחון 
שיידרש",  ככל  וריבונותה,  ישראל  אזרחי  של 

אמרו בצה"ל.
אתמול )ג(, פחתו האירועים בגבול הרצועה, 
כאלף פלסטינים הפגינו באלימות בשטח הגדר, 
ואף גרמו לדליקות באמצעות עפיפוני הטרור. 
סדר  הפרות  נרשמו  ושומרון  יהודה  בשטחי 
משמעותיות. בשעת כתיבת השורות, דווח על 

לפחות הרוג אחד בגבול הדרומי. 
אחה"צ  בשעות  כי  לפרסום  הותר  כן,  כמו 
על  מודיעיני  מידע  בצה"ל  התקבל  שני,  ביום 
לשטח  וחדירה  מטען  פיגוע  שמתכננת  חוליה 
ישראל. בצה"ל מיקמו כוח של יחידת מגלן מול 
שפתחה  החולייה  הגעת  ולאחר  הרצועה  צפון 
קרב  והחל  באש  מגלן  לוחמי  השיבו  באש, 

שבסיומו חוסלו 8 מחבלים חמושים.
מנהרת  השבת  במוצאי  נטרל  צה"ל  בנוסף, 
חפירתה  במהלך  שהייתה  התקפית  טרור 
בלבד  סמוכים  מטרים  למרחק  הגיע  ואורכה 

משטח ישראל.
ובזירה המדינית: מדינות רבות קראו להימנע 
להפסיק  מנת  על  הכל  ולעשות  אזרחים  מהרג 
השאר,  בין  הצפונית.  בגזרה  האלימות  גל  את 
מספר מדינות קראו לשגרירי ישראל במדינתם 
החליטה  וטורקיה  זה,  בהקשר  ברור  לשיחת 
גינויים  כן,  כמו  הישראלי.  השגריר  את  לגרש 
באופן  ערביות.  ממדינות  בעיקר  הגיעו  רבים 

אירוני, גם הנשיא אסד בחר לגנות את ישראל.

טראמפ בירך והשגרירות 
עברה לירושלים

צילום: שלום לביא

הנשיא האמריקאי קיים את 
ושלח  הבחירות  הבטחת 
היהודים  ובתו  חתנו  את 
חנוכת  לאירוע  כנציגיו 
  בירושלים  השגרירות 
הראשל"צ נשא דברי ברכה 
ולא חסך שבחים מטראמפ 
 במקביל, עשרות הרוגים 
שערך  רבבות  בהפגנת 
חמאס ברצועת עזה, בניסיון 

לפרוץ את גדר המערכת

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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אלי כהן

עיתונות'  'קו  סקר  האחרון  בשבוע  התפרסם  שבוע,  כמידי 
ו'חדשות הסקופים', הבוחן שתי שאלות אקטואליות הניצבות על 
סדר היום הציבורי, ובו השתתפו גם בשבוע האחרון למעלה מ-20 

אלף איש שהצביעו על התשובות השונות.
בבחירות  עסקה  השבוע,  שנשאלה  הראשונה  השאלה 
להצביע  למי  החלטת  האם  ובחנה  המתקרבות,  המוניציפאליות 
ממתינים  הם  כי  השיבו  מהמצביעים   56% הקרובות?  בבחירות 
כי הם מצביעים באופן קבוע  ציינו  ישראל, 24%  גדולי  להוראת 
הפעם  החליטו  כבר  בסקר  מהמשתתפים   8% מפלגה,  לאותה 
להצביע באופן שונה מבעבר ואילו 12% טרם החליטו למי יצביעו. 
מפלגות  על  דעתך  מה  המשתתפים  נשאלו  השנייה,  בשאלה 
תופעה  הארציות?  למפלגות  שייכות  שאינן   - חרדיות  מקומיות 
זו מאפיינת ערים רבות בהן קמו מפלגות מקומיות שלא במסגרת 
הרשימות הארציות של יהדות התורה וש"ס, וכפי שנחשף מפעם 

לפעם במדור 'שטח מוניציפאלי' ב'קו עיתונות'.
זו  כי  וציינו  התופעה  על  בירכו  בסקר  מהמשתתפים   17%
"תופעה מבורכת, הם דואגים לתושבים באמת", לעומתם, 38% 
'מחלוקות  יוצרת  היא  כי  וטענו  התופעה  נגד  היו  מהמשתתפים 
כל  תלוי  כי  וטענו  כוללני  באופן  להשיב  סירבו   35% מיותרות'. 
כי  הבהירו  אך  בתופעה  תמכו  אמנם   9% ואילו  לגופה  מפלגה 
יצביעו לה מאחר ואף שמדובר ב'דבר חיובי, אך אני מחויב  לא 

למפלגות הותיקות'.
גם השבוע, יפורסם סקר העוסק בבחירות המוניציפאליות, ואת 
בשבוע  עיתונות'  'קו  ברשת  לראשונה  לקרוא  תוכלו  התוצאות 

הבא.
העיר  לראשות  הן: מבין המתמודדים שאינם חרדים  השאלות 
ירושלים, מי המועדף בעיניך? כשהתשובות האפשריות הן: השר 
שהתמודד  ליאון  משה  מהליכוד,  אלקין  זאב  ירושלים  לענייני 
שיש  נחמן  חה"כ  החרדי,  המגזר  כנציג  האחרונות  בבחירות 
מהמחנה הציוני שהודיע השבוע כי יתמודד, נציג סיעת התעוררות 

עופר ברקוביץ, והמועמדים אבי סלמן ויוסי חביליו.
נשאלים  בירושלים,  היא  גם  העוסקת  בסקר,  השנייה  בשאלה 
לרוץ  צריכות  ישראל  ואגודת  התורה  דגל  האם  המשתתפים 
'קו  חשיפת  רקע  על  באה  זו  שאלה  בנפרד?  או  יחד  בירושלים 
עיתונות' בשבוע שעבר, על העימות הגובר בין הסיעות בשאלת 
ואשר  שעברה  בפעם  שנחתם  וההסכם  הפנימיים,  הכוחות  יחסי 

קיימות טענות שונות לגבי ביצועו על ידי הצדדים.
שתי האפשרויות הראשונות לתשובה מעדיפות ריצה משותפת 
כי  'יחד,  להשיב  ניתן  הראשונה  באפשרות  שונות:  מסיבות  אך 
האחדות מעל הכל', ובאפשרות השנייה 'יחד, רק אם יתוקנו יחסי 
הכוחות'. האפשרות השלישית מעדיפה ריצה נפרדת כי 'זה יסייע 
להגדיל את הייצוג' ואילו הרביעית מעדיפה גם היא ריצה נפרדת, 
אך מסיבות שונות, מכיוון ש'כך נדע להבא כמה מצביעים יש לכל 

אחת מהמפלגות'.

תוצאות מרתקות לסקר 'קו עיתונות' מהשבוע האחרון: 68% טרם החליטו למי להצביע בבחירות 
המקומיות הקרובות, מרביתם ממתינים להוראת גדולי ישראל  וגם: 62% בעד מפלגות מקומיות שאינן 

ארציות, לעומת 38% שסבורים כי הן מרבות מחלוקת

1. יחד, האחדות כי האחדות מעל הכל
2. יחד רק אם יתוקנו יחסי הכוחות

3. בנפרד, זה יסייע להגדיל את הייצוג
4. בנפרד, כך נדע להבא כמה מצביעים לכל אחת

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

בכל שאלה או נושא ניתן לפנות גם במייל 
office@036006060 או לפקס 0774448769

להצבעה חייגו
  03-600-60-60

שלוחה 9
התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

סקר בעד מפלגות מקומיות, טרם החליטו מה להצביע

'קו עיתונות'

מבין המתמודדים שאינם חרדים לראשות 
העיר ירושלים. מי המועדף בעיניך?

1. זאב אלקין
2. משה ליאון

3. נחמן שי

בירושלים  לרוץ  צריכות  ואגודה  דגל  האם 
יחד או בנפרד?

4. עופר ברקוביץ
5. אבי סלמן

6. יוסי חביליו

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

העבודה בבני ברק
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פישל רוזנפלד

במסגרתו  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  של  מיוחד  סקר 
רואיינו כ-7,050 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים 
כ-5.4 מיליון איש בגילים האלה, חושף לראשונה נתונים רשמיים 
נראה  רבות  שפעמים  החרדי,  במגזר  הענפה  החסד  תעשיית  על 
כי יש מי שמעוניין להסתיר אותה בטענה כי הציבור החרדי לא 

מתגייס לשרת בצה"ל.
אמנם ברחוב החרדי אין זה סוד, מספרם האינסופי של ארגוני 
החסד והסיוע, קופות הצדקה והמתנדבים הרבים ידועים לכל, אך 
במבט מחוץ לרחוב החרדי אין קידוש השם גדול מזה. כך למשל, 
איש(  )כמיליון  ומעלה   20 מבני   20% שנחשפו,  הנתונים  פי  על 
ו  מהגברים   21% האחרונה:  בשנה  התנדבותית  בפעילות  עסקו 

19% מהנשים, 24% מהיהודים ו-6% מהערבים. 
ככל שהגיל עולה, כך שיעור ההתנדבות יורד: 22% בקרב בני 
20–44, 20% בקרב בני 45–64 ו-16% בקרב בני 65 ומעלה. ככל 
בקרב   12% ההתנדבות:  אחוז  עולה  כך  עולה,  ההשכלה  שרמת 
או תעודת  בגרות  21% בקרב בעלי תעודת  בגרות,  חסרי תעודת 
סיום של מוסד על-תיכון )לא אקדמי( ו-28% בקרב בעלי תעודה 
 - בחיפה  מתנדבים,  מהתושבים   28% אביב-יפו  בתל  אקדמית. 

23%, בירושלים - 18% )26% מהיהודים בעיר(. 

אחוז גבוה של מתנדבים נמצא בקרב יהודים חרדים ודתיים )כ-
32%( לעומת חילוניים ומסורתיים )24% ו-20%, בהתאמה(.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי 42% התנדבו במסגרת ארגון או 
כמה ארגונים, 43% התנדבו באופן פרטי, ו-15% נוספים התנדבו 
גם במסגרת ארגון וגם באופן פרטי. מתוך אלה שהתנדבו במסגרת 
קשישים,  )כגון  לנזקקים  העזרה  בתחום  התנדבו   35% ארגון, 
 28%( 22% התנדבו בתחום החינוך  יכולת(,  מוגבלים או מעוטי 
מהנשים ו-16% מהגברים(, ו-11% התנדבו בתחום הבריאות. 

שעות   10 התנדבו   34% בחודש,  שעות   9 עד  התנדבו   42%
באופן  או  קבוע  לא  מספר שעות  התנדבו  ו-23%  בחודש,  ויותר 
גבוה  היה  בחודש  ומעלה  שעות   10 המתנדבים  אחוז  חד-פעמי. 
יותר בקרב בני 65 ומעלה )52%( מאשר בקרב בני 20–64 )31%(. 
23% מהמועסקים התנדבו בשנה האחרונה לעומת 15% מאלו 
בחודש  שעות   9 עד  התנדבו  מהמועסקים   46% מועסקים.  שלא 
ו-31%  מהשכירים   22% מועסקים.  שלא  מאלו   27% לעומת 
בשעות  ניכר  הבדל  ללא  האחרונה,  בשנה  התנדבו  מהעצמאים 
ההתנדבות. בקרב המתנדבים נצפו אחוזים גבוהים יותר במדדים 
שונים המעידים על רווחה אישית, בהשוואה לאלה שלא התנדבו.

נתון נוסף מצביע על כך כי המתנדבים מרוצים יותר מחייהם. על 
פי נתוני הסקר, 93% מהמתנדבים דיווחו כי הם מרוצים מחייהם, 
47% "מרוצים מאוד" )לעומת 30% מאלה שלא התנדבו( ו-46% 

יהיו  חייהם  כי  העריכו  מהמתנדבים   62% "מרוצים".  נוספים 
טובים יותר בשנים הקרובות, לעומת 53% מאלה שלא התנדבו.

מובילים גם בתרומות

61% מבני 20 ומעלה )כ-3.3 מיליון איש( תרמו כסף לארגונים 
מהנשים   63% האחרונה.  בשנה  פרטיים  לאנשים  או  חברתיים 
ו-59% מהגברים, 66% מהיהודים ו-40% מהערבים. אחוז גבוה 
בקרב   ;)91%( חרדים  יהודים  בקרב  נמצא  תורמים  של  במיוחד 
יהודים דתיים )78%(; בקרב בעלי הכנסה ממוצעת לנפש של יותר 

מ-4,000 ש"ח )72%(; בקרב בעלי תעודה אקדמית )72%(.
65% מתושבי חיפה תרמו כסף בשנה האחרונה, 62% מתושבי 
ובבאר  מהתושבים  תרמו 59%  אביב  בתל  תקווה.  ופתח  אשדוד 
שבע - 58%. אחוז התורמים הנמוך ביותר )55%( נמצא בנתניה 
ירושלים  מתושבי  ש81%  לציין  חשוב  זאת,  )עם  ובירושלים 

היהודים תרמו(. 
פרטיים,  לאנשים  תרמו   15% ומוסדות,  לארגונים  תרמו   48%

ו-36% תרמו גם לארגונים ומוסדות וגם לאנשים פרטיים.
ל-500  ש"ח   101 בין  תרמו   32% ש"ח,   100 עד  תרמו   31%
ש"ח, 12% תרמו בין 501 ש"ח ל-1,000 ש"ח, ו-22% תרמו יותר 
מ-1,000 ש"ח. תרומה של יותר מ-1,000 ש"ח נפוצה יותר בקרב 

חרדים )54%( ובקרב דתיים )45%(.

מתנדבים יותר, תורמים יותר
סקר מיוחד של הלמ"ס מגלה כי החרדים מתנדבים לארגוני חסד וסיוע באחוז גבוה משמעותית משאר האוכלוסייה 

בישראל  בנוסף, החרדים תורמים יותר מכספם למטרות צדקה, ובסכומים גבוהים יותר  כל המספרים 

מאת: פישל רוזנפלד, ניו יורק

הדיגיטלי  המטבע  להנפקת  המתוכנן  לתאריך  מחודש  פחות 
החרדי הראשון, "זוז", פגש 'קו עיתונות' את איש העסקים החב"די 
העומדים  גלילי,  שי  ההייטק  איש  שותפו,  עם  שיחד  סממה,  לוי 
בראש חברת ההייטק Coalichain, מגייסים בימים אלה במנהטן 

 .ZUZ-משקיעים למטבע ה
בשיחה עם 'קו עיתונות' טוען בכיר בחברה כי המטבע המדובר 
שונה מאלפי המטבעות שהתבררו כגימיק במקרה הטוב, ותרמית 
החל  שכוללת  בפלטפורמה  מדובר  שכן  טוב,  הפחות  במקרה 
מהנפקתה שימוש בקרב אוכלוסייה גדולה מסביב לגלובוס. בנוסף, 

מובנה המטבע בסטארט-אפ טכנולוגי שעשוי להצליח.
דמוקרטיה  המאפשרת  מבוזרת  בפלטפורמה  מדובר  למעשה, 
במטרה  ופתוחה  ובוחריהם  הציבור  נבחרי  בין  ושקופה  ישירה 
עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  הציבורית.  ההנהגה  אופי  על  להשפיע 
על  המבוססת  המערכת,  כי   Coalichain ב-  בכיר  מסביר 
אינו  חיצוני  גורם  ששום  כך  מתוכנתת  בלוקצ'יין,  טכנולוגיית 
 Coalichain ,יכול להשפיע עליה לטובתו האישית. על בסיס כך
סקרים  מימון,  הצבעות,  )כולל  ואמינה  ישירה  תקשורת  מאפשרת 
ועוד( בין העם לנבחרי הציבור וכן מאפשרת למצביעים "לעקוב" 
אחרי הבטחות נבחרי הציבור ולאכוף אותם. הפעולות והתקשורת 
על  הוא  גם  היושב  חכם"  "חוזה  בתוכם  כוללות  באפליקציה 
פי  על  ביטולם  או  אישורם  את  אוטומטית  המתנה  הבלוקצ'יין, 

תנאים שהוגדרו מראש.
גיוס  מאפשר  והוא   ZUZ-ה מטבע  נמצא  המערכת  בליבת 
והעברת כספים מיד ליד באופן ישיר ללא אמצעי תיווך, כמעט 
ללא עמלות ובשליטה מלאה של בעל המטבעות. אך בד בבד עם 
שישפיע  מבטיח  בסטארט-אפ  מדובר  כי  בחברה  שטוענים  מה 
לא  והוא  במידה  כי  לציין  יש  המטבע,  חוזקת  על  אוטומטית 
 Coalichain-יצליח - גם שווי המטבע יצנח. עם זאת, טוענים ב
כי מפלגות רבות וגופים בינלאומיים מזהים את הפוטנציאל של 

Coalichain ומנהלים עמהם מגעים לשיתוף פעולה. 
רווחי  של  המעשרות  דמי  כי   ,Coalichain-ב טוענים  עוד 
להשפיע  עשוי  שגם  מה  חב"ד,  ושלוחי  לבתי  יחולקו  החברה 
רבות על שווי המטבע, שכן בהנחה והמהלך אכן יצלח, ייווצר 
מצב שבו מאות ואף אלפי אנשים במדינות רבות ושונות ישתמשו 
ויסחרו במטבע. "החברה רואה ערך עליון בפעילות בתי חב"ד 
בפעילות  והשתתפות  כעזרה  מטבעות  של  רב  סכום  ומקדישה 

השלוחים ברחבי העולם", אמר בעבר סממה לכלי תקשורת חב"די. 
באתר  להירשם  השלוחים  נדרשים  התרומה  את  לקבל  מנת  על 
מקבלים  הם  הפרטים,  אימות  של  קצרה  תקופה  ובתום  החברה 
ישירות לחשבונם האישי סכום של ZUZ 7,700. שווי הזוז בשעת 
הוא  שליח  לכל  התרומה  שווי  כלומר,   ,$0.18 על  עומד  ההנפקה 

 .$1386

פייס-קון

לאחר שמפתחי תוכנת המסרים הפופולרית הנחשבת למוצפנת 
ואף  משלהם,  דיגיטלי  מטבע  הנפקת  על  הכריזו  טלגרם,  ביותר, 
סיימו מספר סבבי גיוס, נראה כי גם המייסד והבעלים של פייסבוק 

מכוון לבלוקצ'יין. 
ארגון  על  הודיעה  היא  השבוע,  החברה  של  רשמית  בהכרזה 
מחדש שיחלק אותה לשלוש חטיבות חדשות, והקימה צוות מיוחד 
שיבחן את שילוב טכנולוגיית הבלוקצ'יין בשירותיה. יש לציין כי 
מבחינת פייסבוק מטבע שכזה עשוי לפתור חלק מהבעיות הקשות 
שאיתן היא מתמודדות באופן יומיומי, כמו אימות זהות ומכירות 

פרסומות.
את  להנפיק  מתכוונת  לא  פייסבוק  צ'דר,  באתר  דיווח  פי  על 
את  שהובילה  מי  הקרוב.  בזמן  תושק  לא  והיא   )ICO( המטבע 
בדיקת ההיתכנות לשילוב הבלוקצ'יין בפייסבוק היא מורגן בלר, 

את  שיוביל  ומי  פייסבוק,  של  התאגידי  הפיתוח  בצוות  החברה 
הצוות החדש הוא דיוויד מרקוס, סגן נשיא הממונה על אפליקציית 
מסנג'ר ולשעבר נשיא פייפאל, שלו ניסיון רב בתחום, כמי שמשקיע 
בביטקוין וחבר בדירקטוריון אחת מבורסות המטבעות הדיגיטליים 

הגדולות בעולם - קוינבייס.

בנק דיגיטלי בישראל

על  פסחה  לא  הדיגיטליים  המטבעות  בשוק  העולמית  המגמה 
ישראל ואתמול )ג( הצהירה לראשונה המפקחת על הבנקים, ד"ר 
חדוה בר, כי היא מעריכה שתוך שנה יוקם הבנק הדיגיטלי הראשון 
בישראל. "אחרי שנים רבות, פנו לפיקוח על הבנקים גורמים לקבל 
רישיון להקמת בנקים דיגיטליים חדשים שיתמחו באשראי צרכני 
גופים  ניסיון שיש להם הון וחלקם  גופים עם  למשקי בית, חלקם 
קטנים יותר. אני מקווה שבשנה הקרובה נראה בישראל בנק חדש 

מוקם", אמרה בכנס הפינטק של כלכליסט.
ואמרה  הפיננסי-טכנולוגי  החינוך  לחשיבות  גם  התייחסה  בר 
ולא לחשוש משימוש בטלפון הסלולרי  כי "הציבור צריך ללמוד 
על מנת לקבל שירותי בנקאות ולבצע פעולות פיננסיות. היעילות 
הרבה  היא  הפיננסי  בעולם  החדשים  הטכנולוגיים  השחקנים  של 
יותר טובה מהבנקים המסורתיים ובזווית שאני רואה את הדברים 
חייבים להבין שעליהם להאיץ את תהליך ההתאמה  כאן  הבנקים 
ולגופים  ביטוח  חברות  לגבי  גם  נכון  וזה  החדש,  לעולם  שלהם 

שמנהלים כספים".
הפינטק,  וגופי  הבנקים  בין   WIN WIN-ה למצב  בהתייחס 
אמרה בר כי "בהיבט של סביבת ניסוי טובה שיש לה פוטנציאל 
הולכים  זה  מסוג  שת"פ  בחו"ל.  למדינות  למכירות  בהמשך 
תהליכים  של  אוטומציה   ,regtech-ה בתחום  ומתרחבים 
ותשלומים, אבל עדיין בתחום העברות התשלומים יש עוד הרבה 

להתפתח ולהתקדם".
ובדוכני  בחנויות,  הטלפון  באמצעות  משלמים  אנשים  "בסין 
בבנקים  בנק  חשבון  להם  היה  לא  כה  שעד  אנשים  כך  רחוב. 
מסורתיים יש להם חשבון עו"ש בטלפון שלהם וגם עסקים קטנים 
וזעירים שלא קיבלו אשראי יכולים כעת לקבל. אותן פלטפורמות 
בסין גם מעמידות אשראי, מפיצות מוצרי ביטוח ומוצרי השקעה 
אינדיקציה  לקבל  יכולות  הן  כך  תשלומים.  שירותי  ומספקות 
 – דירוג אשראי  להם  לבנות  בתי העסק,  היקף הפעילות של  על 

ולהעמיד אשראי", אמרה בר בכנס.

הכירו: החב"דניקים שמאחורי ה'זוז'
טרנד המטבעות הדיגיטליים מגיע למגזר החרדי: איש עסקים חב"די ושותפו ההיי-טקיסט מתכונים להנפיק מטבע 
וירטואלי בשם 'זוז'  בשיחה עם 'קו עיתונות' הם מסבירים מדוע המטבע יצליח יותר ממתחריו, ומספרים על 

תרומת הענק ל'שלוחים'
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פריז.  גול, שער הניצחון –  כיכר שארל דה  יום שלישי שעבר, 
נכבדים  עשרות  זורמים  הקפה,  בתי  מוקפת  הגדולה  הרחבה  אל 
השנייה  העולם  מלחמת  ותיקי   - ווטרנים  ממשל  בכירי  צרפתים, 
העולם  מלחמת  וסיום  הנאצים  על  הניצחון  יום  את  לציין  כדי   -

השנייה.
ניצחו  בו  האחרון  שהקרב  החופשות  חובבי  הצרפתים  בשביל 
היא  אחרים  של  מסיבה  גם  נפוליאון,  בתקופת  שם  אי  התרחש 
סיבה לחגיגה. כשהאמריקאים והבריטים נלחמו והקיזו דם בחופי 
נורמנדי כדי לשחרר את צרפת, הפריזאים ישבו בבתי הקפה וטבלו 

את הקרואסון במשקה החם. 
בערבו של יום נראו על המרקע בזה אחר זה, בזמן אוויר כמעט 
חשיבות  ארשת  ובאותה  לצרפתית  מאנגלית  מלא  בתרגום  זהה, 
שהתקשורת הבינלאומית יודעת להעניק לגיבורי השעה – הנשיא 
היה  נדמה  לרגעים  נתניהו.  הממשלה  וראש  טראמפ  האמריקאי 
בתבל,  הגדולות  המעצמות  שתי  מנהיגי  של  בהחלטה  שמדובר 
הנשיא האמריקאי וראש הממשלה הישראלי המודיעים על ביטול 
ההסכם עם איראן ומסוקרים באופן שווה. הפיל והנמלה, מעולם 

לא נראו כך, באותה מידה.
ניצחון כביר  לנו הישראלים, מעולם לא היה את הלוקסוס של 
האמריקאים  הנדיבים  אחרות.  אומות  בני  של  אדם  חיי  במחיר 
בהחלט  יכלו  זאת,  לעומת  לרגע,  כאורחים  השבוע  לכאן  שקפצו 
לחוש כצרפתים. כשהפרעצל בין שיניהם, הם חגגו את טקס חנוכת 
השגרירות ומיהרו לעזוב את ישראל בערבו של יום. עם התוצאות 
– נשארים להתמודד בגפם, היהודים שקבעו פה את מושבם, ולהם, 

בניגוד לאחיהם מעבר לים, באמת אין ארץ אחרת. 
האירועים האלימים על גבול הרצועה תוך כדי חנוכת השגרירות 
כמה  עד  מוכיחים  שעבר,  בשבוע  הסורי  בגבול  וההתפתחויות 
המציאות באזורנו נפיצה ומזכירים לכולנו שהחגיגות – מוגזמות 
ומוקדמות. לזכותו של נתניהו ייאמר, שכל מהלכיו עד כה מגובים 
היושבים  השרים  ושל  הביטחון  זרועות  ראשי  של  בתמיכתם 
בממשלה, כולל בעלי הניסיון והמזג המתון שביניהם, כמו אריה 
מכלוף דרעי, שכבר ישב בקבינט עם ראשי ממשלה כרבין ושמיר, 

שאיפוקם היה אומנותם.
בישיבת סיעת יהדות התורה שהתקיימה בכנסת בצהרי יום שני, 
חנוכת  העולים מטקס  ותפילות הכמרים  התופים  הלמות  רקע  על 
סגן השר  כי  מוזס  לייזר  מנחם  ח"כ  הסיעה  יו"ר  ציין  השגרירות, 
ליצמן אינו נוכח הואיל וכראש מפלגה הוא מייצג את יהדות התורה 
התורה  יהדות  את  מייצג שם  לא  "הוא  השגרירות.  פתיחת  בטקס 
אלא את אגודת ישראל", מיהר לתקן ח"כ מוישה גפני, נושא דגל 
תדיר  שהתרה  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ  מרן  זקן,  אותו  של  ההשקפה 

שלא להתגרות באומות.
בפעימה הזאת, אומנם נשיא האומה הגדולה בתבל הוא שנקט 
בו,  להתגרות  לא  נותר  רק  מצידה  ולישראל  החד-צדדי  במהלך 
ראוי שתישמע. בעיצומה של  גפני,  אך הערת האזהרה הזאת של 
החרדית  העליצות  ולמרות  הדל,  ברחובנו  גם  שניכרת  השמחה 
הראוי  מן  לאחרונה,  נתניהו  שנוקט  הקשה  היד  לנוכח  הטבעית 
קרה,  כשהיא  מוגשת  הנקמה  תיכונית  המזרח  במציאות  כי  לזכור 
וכפי שהציע השבוע אחד מרבני דגל התורה שמכיר את נפש בוחרי 
אל  אך  במידה,  תשמחו  שביניהם:  הצאן  צעירי  ובעיקר  תנועתו 

תשכחו להרבות בתורה ובתפילה.

יקום החתן
האורתודוקסי  החינוך  בערוגות  שגדל  נשיאה  דבי  חתנא  מול 
בניו-יורק ורעייתו היהודייה שעל הליך גיורה כבר נמצאו מפקפקים 
בערב  שני  ביום  התייצב  לשונם,  את  לנצור  שהתקשו  ומצקצקים 
הראשון לציון הגר"י יוסף, לבוש בגלימה וחבוש במצנפת שכמו 
מהסוג  היסטוריים  לאירועים  הולמת  תפאורה  לשמש  כדי  נוצרו 

הזה.
החתן והבת המריאו מארה"ב אחרי צאת השבת בישראל ולמרות 
שממשלה אחת כבר הופלה בישראל בגין יעף מטוסי חיל האוויר 
בעיצומו של יום המנוחה, הרי שבמקרה הזה איש לא מצא לנכון 
לדקדק עם הזוג האורח בהפרשי השעות, יען כי אין לדיין אלא מה 

שעיניו רואות. 
 - נשיא ארצות הברית של אמריקה  מול שליחיו הרשמיים של 
היהודים בישראל עדיין חשים כיהודי הגלותי הניצב בפני הפריץ. 
אולי כדאי להפנים לעיתים את המציאות וליישם את התובנה גם 
במציאות הישראלית – במדינה שאף בה, למרות כוחנו הפוליטי 
המטעה והמשכר לעיתים, אנחנו עדיין מיעוט הנתון לחסדי הרוב.

מול האורחים הנכבדים מארצות הברית, התייצב האיש שדמות 
דיוקנו מזכירה את דמותו של האב הגדול מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
מאז  הייתה  "אמריקה  בלב.  צובטת  זהה,  כך  הכל  קולו  ונעימת 
ומתמיד מלכות של חסד, אבל הנשיא טראמפ הוא עצמו מלך של 
חסדים", הגדיר באמירה קולעת הראשון-לציון שהרעיף על ראשו 

של הנשיא האמריקאי ברכות עד בלי די. 
גבו מסך ענק המקרין את תרגום דבריו – מעברית  כשמאחורי 
שלא  ובטון  בשפה  נאום  ונשא  הראשון-לציון  עמד  לאנגלית, 
מאפיינים את קול ההנהגה הרוחנית החרדית של ימינו. הראשל"צ 
נשא את דבריו בעברית ישראלית מדוברת, בשפה קולחת וקולעת 
שיפריזו  יש   - אוניברסליים  יהודיים  במוטיבים  שימוש  ותוך 
החרדית  ליהדות  קם  האחרונים  בעשורים  ממלכתיים.  ויאמרו: 
המוני  של  לליבם  לחדור  וידע  השפה  את  שהכיר  אחד  מנהיג  רק 
המכהן,  לציון  הראשון  של  באביו  כמובן  ומדובר   – הישראלים 

הלוא הוא הראשון לציון לשעבר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. 
כדי  המחיצות,  את  הורדנו  החומות,  את  פרצנו  שנה   51 "לפני 
שירושלים תהיה עיר שלמה של שלום ואחדות, שכל אדם ימצא 
את  וריתק  בעברית-ישראלית  יוסף  הגר"י  דיבר  מקומו",  את  בה 
הנוכחים, "ביום כזה, שכולו הודיה לקדוש ברוך הוא, אין מתאים 
יותר מאשר להודות על הקשר המיוחד שזכתה מדינת ישראל עם 
ארצות הברית. במשך שנים נלחמת ישראל על הצדק, על האמת. 
אנטישמיות  מול  ורשע,  שנאה  של  עולם  מול  קלה  לא  מלחמה 
בלתי פוסקת. אבל סופה של אמת לצאת לאור. אנחנו זוכים לנשיא 
העמים  כל  בפני  שמכריז  נשיא  סייג,  ללא  הזאת  באמת  שמכיר 

והדתות: ירושלים היא בירת ישראל".
בסקרים  שלהן  שהאפקטיביות  הספרדי  השלום  תמונות  לנוכח 
מיגור  על  אוסלו  להסכמי  שהייתה  ההשפעה  למידת  ערך  שוות 
מהמסקנה  מנוס  אין  כי  דומה  להבדיל(,  )להבדיל,  הפיגועים 
שהדמות שחסרה כיום לש"ס הרשמית, היא אישיות כדמותו של 

רק  לא  נשמעים  שדבריו  מצנפת  חובש  רוחני  מנהיג  יוסף.  הגר"י 
השבועות,  חג  בערב  הישיבות  ספסלי  חובשי  התורה  בני  בקרב 
ובחגים  ירושלים  ביום  הערוצים המסורתיים  צופי  בקרב  גם  אלא 

הלאומיים. 
חרף  בסקרים,  ש"ס  של  המתמשך  הדשדוש  לנוכח  השאלות 
תמונות השלום ופעילות נציגיה – טובות מהתירוצים. אך דומה כי 
ניתנה השבוע בטקס ההוקרה שנערך  לפחות תשובה אחת ראויה 
ניתן לומר:  ונפתח בנאומו של הראשון-לציון, עליו  בירושלים – 

ברא קלא דאבוה.  
קומה  שיעור  בעל  רוחני  מנהיג  של  הזה,  הייחודי  הקול  על 
יתירה  ממלכתיות  נגזרה  חרדית,  ולא  ישראלית  עברית  שמדבר 
נטולת סממנים פוליטיים. הוא חסר כיום לש"ס כמשקל סגולי, כפי 
ששגרירות אמריקאית רשמית הייתה חסרה לירושלים בירת ישראל 

– עד השבוע. 

חכם ונביא
ההבדלים  על  הסגנונות,  ובכל  השפות  בכל  נאמר,  כבר  הכל 
הבולטים שבין הנשיא המכהן טראמפ לקודמו אובמה, אך דומה 
שהגדרה המיוחדת של הגר"י יוסף את טראמפ כ"מלך של חסדים", 
מפיהם  קודמו  על  הדברים שנשמעו  לאור  מכולם  המחודדת  היא 

של גדולי ישראל שכבר אינם עמנו. 
היחס  על  הרושם  רב  הסיפור  זו  באכסניה  הובא  שנים  לפני 
ארצות  לשגרירי   – זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  שהעניק  השונה 
הברית בתקופת בוש ובתקופת אובמה. לשגריר שכיהן תחת הנשיא 
הרפובליקני שנחשב לאוהב ישראל, העניק מרן הגרי"ש יחס חם 
– עד כמה שניתן לייחס את המושג לפוסק הדור החרדי שסגנונו 
המאופק, שפתו המוקפדת ומילותיו החותכות הפכו לסימני ההיכר 

שלו. 
כהונת  תקופות  בשתי  השגרירים  לשני  בתכלית  השונה  היחס 
ביטוי כאשר שגריר ארה"ב הראשון בתקופת  לידי  בא  הנשיאים, 
אובמה, ג'יימס קנינגהם, סייר בירושלים של מעלה ונכנס למעונו 
אפרתי,  בהגר"י  מלווה   ,10 חנן  ברחוב  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של 
ב'קונסול החרדי' מתתיהו חשין ובמתורגמן יצחק פינדרוס - שיודע 

לדבר לכל איש בשפתו.
שגרירו של אובמה נכנס לחדר מלווה בצלמים מטעם השגרירות, 
עז  רושם  שהותיר  אמריקאי,  שגריר  של  קודם  מביקור  כלקח 
ריצ'ארד  היה  חותם  הותיר  שביקורו  השגריר  המדינה.  במחלקת 
השנייה  הקדנציה  במהלך  בישראל  ארה"ב  כשגריר  שכיהן  ג'ונס, 
ג'ורג' בוש הבן, בתקופה החופפת לכהונתו של ראש  של הנשיא 
הגרי"ש  מרן  כיצד  וראיתי  בחדר  אז  נכחתי  אולמרט.  הממשלה 
של  מלכות  כ"שליח  אותו  מכנה  בחום,  ג'ונס  את  מברך  אלישיב 
חסד", ואף מאריך בשיחה ומבקש כי ממשלת ארצות הברית תסייע 
החמורים  הביטחוניים  האיומים  לנוכח  ישראל,  בארץ  ליושבים 
וראש  בסביבה  אז  היה  לא  נתניהו  בפרט.  האיראני  והאיום  בכלל 
הממשלה המכהן דאז אהוד אולמרט לא העלה את הגרעין האיראני 
על ראש שמחתו, כך שניתן לומר שדווקא המנהיג הרוחני החרדי 

היה 'הראשון שזיהה'.

בית ספר לפוליטיקה

טוב ליהודים

אבי בלום, פריז      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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"ליצמן לא מייצג 
בטקס את יהדות 
התורה אלא את 

אגודת ישראל", מיהר 
לתקן ח"כ מוישה גפני 

נושא דגל ההשקפה 
של אותו זקן, מרן 

הגראמ"מ שך זצ"ל, 
שהתרה כל העת שלא 

להתגרות באומות. 
בפעימה הזאת, נשיא 

האומה הגדולה בתבל 
הוא שנקט במהלך 

החד-צדדי ולישראל 
מצידה רק נותר לא 

להתגרות בו

מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל כינה את 

השגריר הרפובליקני 
כ"שליח מלכות 

של חסד", וביקש 
כי ממשלת ארה"ב 

תסייע ליושבים 
בארץ, לנוכח האיום 

האיראני. נתניהו 
לא היה אז בסביבה 

ורה"מ המכהן דאז 
אהוד אולמרט לא 
העלה את הגרעין 
האיראני על ראש 
שמחתו, כך שניתן 

לומר שדווקא המנהיג 
הרוחני היה 'הראשון 

שזיהה'

הכותרת הראשית של 'קו עיתונות' וכותרות נוספות שפורסמו בהבלטה 
בתל-אביב,  לשגרירות  נשלחו   - הביקור  בעקבות  הישראלית  בעיתונות 
תורגמו ל'שבעים לשון' והגיעו עד למחלקת המדינה בוושינגטון. בשגרירות 
גדול  מאת  לנשיא,  אישי  תמיכה  כמסר  זאת  הציגו  בישראל  האמריקאית 

המנהיגים היהודים האורתודוקסים.
לביקור הראשון של השגריר ג'ונס בתקופת בוש, לא נלווה צוות הצילום 
נימוסין בלבד. לביקור השני, של  ביקור  זה  של השגרירות, בהנחה שיהא 
צורפו  כבר  יותר,  מאוחר  שנים  כמה  אובמה,  בתקופת  קנינגהם  השגריר 
צלמים שהתבקשו לתעד כל מילה, בהנחה שיועברו מסרים דומים. אובמה, 
מראשית כהונתו ועד סיומה, נאחז בציפורניו בכל גילוי אהדה ישראלי, כפי 

שהישראלים נאחזים בכל פיסת תמיכה בינלאומית.
רק שבפעם השנייה נכונה לשגריר ולצוותו אכזבה. מרן הגרי"ש אלישיב 
ונמנע מלומר מילות ברכה. אצל הגרי"ש  שתק כמעט בכל מהלך הביקור 
שמילותיו נמדדו בפלס ניתן היה לומר: מדשתיק, שמע מינה לא ניחא ליה. 
את  שטרדה  היא  הצילום  צוותי  המולת  כי  מעשה,  בשעת  סברו  הנוכחים 

מנוחתו ושלוותו של פוסק ההלכה.
- אך  נוחות  כי אכן חש בחוסר  יותר הבהיר הגרי"ש,  ולא היא. מאוחר 
הסיבה לכך, כדרכו, הייתה עניינית גרידא, ללא כל קשר להמולה. כשנשאל 
מדוע עם השגריר האמריקאי ריצ'ארד ג'ונס הוא נהג בצורה שונה לחלוטין, 
לא  הבית שביקשו  בני  )לבקשת  כאן במרומז בשעתו  תשובתו, שפורסמה 
לפגוע אישית בשגריר(, הממה את הנוכחים. בדיעבד ואחרי שנים נשמעה 
בוש  הקודם  הנשיא  שליח  "על  המדויקים:  המדעים  כחוכמת  התשובה 
שהיה אוהב ישראל אפשר היה לומר מלכות של חסד", השיב מרן הגרי"ש 
אלישיב, "אבל איך אפשר לברך את הנשיא אובמה? מי יודע אם הוא יעזור 

או יזיק לכלל ישראל?"
לנשיא שהחליף את האיש שמרן הגרי"ש אלישיב נזהר מלברכו – אפשר 
נמנעה  שבה  הקדנציה  עבור  גם  ומכופלת,  כפולה  ברכה  אפוא  להעניק 
הברכה ממי שהנהיג במידת הדין את האומה שהוגדרה לאחר השואה על 
ידי מרן רבי אהרון קוטלר זצ"ל כ"מלכות של חסד". התקשורת האמריקאית 
והבינלאומית יכולה להוסיף ולזלזל בנשיא ששפתו ירודה ומעשיו האישיים 
מגונים, אך עבורנו היהודים, מנהיגי המעצמות - מאחשוורוש וכורש ועד 
רעים  הם  האם  ויחיד:  אחד  פרמטר  לפי  תמיד  נמדדו   - וטראמפ  אובמה 
או טובים ליהודים, ובעניין הזה, הנשיא המכהן הוכיח היטב את אופיו – 

במעשים ולא בדיבורים.

בזמן הזה
טראמפ  דונלד  האמריקאי  לנשיא  הסייגים  נעדרת  החרדית  האהדה  על 
– שנייה באדיקותה רק לאהדה העיוורת לנתניהו, כבר נחקר ודובר בעבר, 

גם כאן. העניין הזה בולט במיוחד על רקע העלילות והסיפורים שנכרכים 
בעקביו של הנשיא האמריקאי – אשר מקומם לא יכירם בעיתונות מכובדת, 

על אחת כמה וכמה בעיתונות חרדית נקיית לשון.
דומה שהתמיכה החרדית העממית בטראמפ באה כרפלקס של התנגדות לכל 
מה שמסמלת מורשת אובמה, בעיניים אורתודוקסיות. להכרזתו של טראמפ 
על ריבונותה המדינית של ישראל בירושלים, קדמה ההצהרה על הריבונות 
הדתית בבירת ישראל. בראשית כהונתו הגיע הנשיא כשהוא מלווה בבתו 
היהודייה לביקור היסטורי בכותל המערבי – תוך שהוא נמנע במכוון מלבקר 
ברחבה הרפורמית. חרף כל הפרסומים המוקדמים, הוא הבהיר בשעתו כי 
יקפיד לשמור על מנהג המקום ועל הפרדה מלאה בין עזרת הגברים לעזרת 
 הנשים. רק חסר היה שהמשנה ליועמ"ש דינה זילבר, תוציא לו מכתב אזהרה.
גם סביבתו היהודית-אורתודוקסית של טראמפ, מחתנו בוושינגטון, עבור 
דיוויד  בירושלים  המכהן  לשגריר  ועד  גרינבלט  ג'ייסון  האזורי  לשגריר 
הנשיא  את  שסבבה  הרפורמית  מהחבורה  הגמור  ההיפך  היא  פרידמן, 
קדנציית  בראשית  הדרך  את  שהתווה  בוושינגטון  עמנואל  מרם  אובמה: 
לכשעצמו  חביב  איש  שפירו,  דני  לשעבר  לשגריר  ועד  הראשונה  אובמה 
שהקפיד לשמור על קשר חם עם אישי הציבור של המגזר החרדי, אך גדל 

בערוגות אחרות. 
ממייסדות  הייתה  אשתו  כי  לב  גילוי  של  ברגע  בשעתו  לי  סיפר  שפירו 
הכותל  רחבת  לפתיחת  עם המאבק  מזדהה  הוא  וכי  הכותל'  'נשות  תנועת 
אובמה  של  הקרובה  בסביבתו  היהודית-ליברלית  הנוכחות  הזרמים.  לכל 
בוושינגטון באה לידי ביטוי גם בפרטים הקטנים כמו הזמנתה של "רבה" 
חנוכה  נרות  הודלקו  שבו  ריבלין  הנשיא  בהשתתפות  לטקס  רפורמית 
ומוסיפה:  המסורתית  ניסים'  'שעשה  ברכת  את  משבשת  שה"רבה"  תוך 

"לאבותינו ולאמותינו". 
אובמה,  של  הקרובה  בסביבתו  הרפורמית  הקהילה  בכירי  של  הנוכחות 
השפיעה במישרין על התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, שנקלע לעימות 
גיבוי  בקבלת  כך  על  לחפות  וניסה  בסוגיות המדיניות,  הנשיא  עם  חזיתי 
ביקרם,  ולחפוץ  נאלץ להיזהר בכבודם  ביבי  רפורמית.  מסביבתו היהודית 
בקהילה  לראשונה  הכותל' שהכיר  'מתווה  בהעברת  ביטוי  לידי  כפי שבא 

הרפורמית כבעלת עמדה ודעה ברחבת שריד בית מקדשנו.
הנשיא  נפנף  קודמו,  חתם  עליו  הגרעין  הסכם  את  שביטל  לפני  הרבה 
עם  הגדולים  המקוננים  מסביבתו.  הללו  הגורמים  את  יד  כלאחר  הנוכחי 
הקהילה  ראשי  הם  מבחירתו,  התאוששו  לא  הזמן  בחלוף  שגם  ניצחונו, 
הרפורמית בארה"ב. כשמתוודעים להשפעה שנמוגה ולכוח שנוטרל, אפשר 
בהחלט להבין מדוע יום החג שלנו הפך ליום אבלם. גם במובן הזה, טראמפ 

ראוי לכינוי 'מלך של חסדים', ואם תרצו: של חסידים.

נואם בחסד על מלכות של חסד. הראשון לציון הגר"י יוסף נואם בפני המשלחת האמריקאית. צילום: שלום לביא
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מגוון מתכונים מנצחים לשבועות

לקראת חג השבועות, שבו נוהגים לאכול מאכלי חלב, מחלבת טרה שמחה להגיש לכם רעיונות, טיפים ומתכונים 
חלביים מצוינים עם מגוון גבינות טרה בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית:

 אופים לחמניות חלביות? הפכו אותן לממולאות: הכניסו לפני האפייה לכל כדור בצק כפית גבינה צהובה מגורדת, 
עטפו אותה בבצק מכל הכיוונים, הגישו חם ותקבלו לחמנייה עם הפתעה נימוחה בפנים.

 הכינו שבלולי פיצה טעימים בקלי קלות: בצק עלים, גבינה צהובה, רוטב פיצה וזיתים – וזה הכול.
 פשטידה בקלי קלות: בשלו פסטה לפי ההוראות ואפו אותה בתבנית עם רסק עגבניות, גבינת קוטג', בצל, פטריות, 

תבלינים ובעצם כל תוספת שאתם אוהבים. לקראת סיום האפייה הניחו מעל המאפה פרוסות 'נעם', אפו עוד כמה 
דקות והגישו לשולחן.

 מכינים מרק לסעודה? הגישו חם ופזרו מעל כל מנה מעט גבינה צהובה מגורדת 'נעם'. הגבינה תימס מהחום 
ותעניק למנה טעם מוקרם ונפלא. תוכלו, לחלופין, לשדרג את ההגשה עם כפית גבינת 'טוב טעם' במרכז כל צלחת 

וליצוק מעליה את המרק החם.

 'בורקס הפתעה': מלאו בצק עלים בתערובת גבינת 'טוב טעם', כוס 'נעם' מגורדת, טבעות מלפפון חמוץ, 2 כפות 
קטשופ, מלח ופלפל, אפו והגישו חם. 

 הכינו סלט ירקות שורש עם חסה והגישו לצד כדורי גבינה ופסטו: מערבבים 
חבילת גבינת טוב טעם עם 4-5 כפות ממרח פסטו בזיליקום, מלח ופלפל שחור 

גרוס, יוצרים כדורים, מצננים במקרר ומגישים עם הסלט לצד רוטב 
ויניגרט.

 כמעט כל קיש ירקות ישמח לקבל תוספת 
של גבינת 'טוב טעם'. שלבו אותה בבצק או 

במלית ותיהנו ממנה משובחת במיוחד.
 פשטידה בלקנית: סדרו בתבנית שכבות 

של עלי פילו, תערובת קוטג', גבינה בולגרית 
וגבינות נוספות מתובלות לפי הטעם, עגבניות מיובשות וזיתים 

קצוצים דק בשמן זית ועוד כיד הדמיון הטובה עליכם, הכניסו לתנור 
ותיהנו ממנה מושכת וטעימה.

סמיפרדו טירמיסו
מפגש פסגה של שתי קלאסיקות איטלקיות מתוקות מפיק 

קינוח קפוא עשיר ויפה.
 ] תבנית אינגליש קייק בגודל 12×22 ס”מ [

 1/3 כוס אספרסו )או כף גדושה קפה נמס
 מעורבבת עם 1/3 כוס מים רותחים(

 1/3 כוס ליקר קפה
 14 בישקוטים

לקרם מסקרפונה:
 3 חלמונים מביצים גדולות

 1/2 כוס )100 גרם( סוכר
 1 מיכל )250 מ”ל( שמנת מתוקה
 1 קופסה )250 גרם( מסקרפונה

לציפוי השוקולד:
 100 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות

 1/2 מיכל )120 מ”ל( שמנת מתוקה

1. מכינים את הקרם: מקציפים חלמונים עם סוכר כ-3 דקות עד לקבלת 
תערובת תפוחה ובהירה.

 2. מקציפים בקערה אחרת שמנת מתוקה לקצפת רכה )היזהרו מהקצפת 
יתר(. מוסיפים מסקרפונה ומקציפים עוד כדקה לקרם יציב. מקפלים את קרם 

המסקרפונה לתערובת החלמונים.
3. מרכיבים את הסמיפרדו: מרפדים תבנית בניילון נצמד.

4. מערבבים בקערה אספרסו )או מים וקפה נמס( וליקר קפה.
5. טובלים בישקוטים בתערובת הקפה ומסדרים בשכבה אחת צפופה בתחתית 

התבנית.
 6. יוצקים מעל חצי מכמות הקרם ומחליקים. יוצרים כך שכבה שנייה של 
בישקוטים טבולים וקרם. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקפיא למשך 

הלילה.
7. מכינים את ציפוי השוקולד: ממיסים שוקולד במיקרוגל או על אמבט מים 

חמים )בן מארי(. מוסיפים שמנת מתוקה ומערבבים לתערובת חלקה.
8. סמוך להגשה: מחלצים את הסמיפרדו מהתבנית והופכים על צלחת הגשה. 
יוצקים את ציפוי השוקולד על הקינוח ומגישים. כדי לשמור על פרוסות יפות — 

טובלים סכין בכוס מים רותחים בין חיתוך לחיתוך.
גיוון: מי שמעדיף לא לצרוך חלמונים נאים יכול לוותר עליהם. במקרה כזה 

מקציפים את השמנת המתוקה עם 1/2 כוס סוכר, מוסיפים מסקרפונה 
ומקציפים לקרם יציב. ממשיכים לפי המתכון.

המתכון באדיבות: משפחת מחלבות גד, מתכון: שי לי ליפא, עריכה: ז’אנה 
גור, הפקה ועריכה גסטרונומית: איריס גלברט, קונספט ויזואלי וסטיילינג: 
עמית פרבר, צילום: דניאל לילה, עיצוב: ורדה עמיר, סטודיו “על השולחן”

עוגת גבינה עם פירורי שוקולד 
חג השבועות מתקרב ואת עדיין מחפשת את עוגת הגבינה המושלמת? עלית 

מקבוצת שטראוס מגישה לך מתכון לעוגה חגיגית במיוחד שתעניק הדר 
לשולחן חג מתן תורה – עוגת גבינה קלאסית, עם טוויסט של ציפוי שוקולד 

קראנצ'י, לשילוב טעמים מושלם. והכל כדי שיהיה חג שמח, וטעים במיוחד. 
עוגת גבינה מושקעת ומרשימה, שלא ישכחו לכם אותה עד השנה הבאה

זמן הכנה: יותר מ-3 שעות
רמת קושי: בינוני

כמות: תבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ

מצרכים
לתחתית ולפירורים:

175 גרם )כוס ורבע( קמח
25 גרם )2 כפות( אבקת קקאו

120 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
90 גרם )3/4 כוס( אבקת סוכר

1/2 כפית תמצית וניל
קורט מלח

1 ביצה
1 כף ברנדי או רום

לתוספת לפירורים:
150 גרם שוקולד מריר קצוץ

למלית גבינה ושוקולד לבן:
150 גרם שוקולד לבן

75 מ"ל )1/3 כוס( שמנת מתוקה
60 גרם )1/2 כוס( אבקת סוכר

1 כפית תמצית וניל
קורט מלח

225 גרם )1 מכל( גבינת שמנת 25-30% שומן
250 גרם )1 מכל( גבינה לבנה 9% שומן
80 גרם )1 קופסה( אינסטנט פודינג וניל

500 מ"ל )2 מכלים( שמנת מתוקה להקצפה

אופן ההכנה:
תחתית ופירורים: מחממים תנור ל-170 מעלות.

בקערה גדולה שמים יחד קמח, אבקת קקאו חמאה, אבקת סוכר, וניל ומלח 
ומעבדים בידיים שמתקבלת תערובת פירורית.

שלב 1: מוסיפים ביצה וברנדי וממשיכים לעבד רק עד שנוצרים פירורי בצק 
גדולים.

משטחים 2/3 מתערובת הפירורים בתוך תבנית ומהדקים לבסיס בשכבה 
אחידה.

שלב 2: את יתרת הפירורים שמים בתוך תבנית נפרדת, מרופדת בנייר אפייה.
אופים במשך 12-17 דקות, או עד שהבסיס והפירורים מזהיבים לחלוטין.

מצננים לגמרי בטמפרטורת החדר.
לתוך תערובת הפירורים מוסיפים שוקולד מריר קצוץ ומפוררים הכל יחד 

לתערובת אחידה. שומרים בקופסה סגורה עד הרכבת העוגה.
מלית גבינה ושוקולד לבן: שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

מוסיפים שמנת מתוקה וממיסים יחד במיקרוגל או על בן מארי, או עד 
שהתערובת נמסה לחלוטין.

מוסיפים לתערובת השוקולד הלבן אבקת סוכר, וניל ומלח וטורפים היטב.
מוסיפים גבינת שמנת, גבינה לבנה ואינסטנט פודינג וניל וטורפים עד 

שמתקבלת תערובת אחידה.
בקערת מיקסר נפרדת מקציפים שמנת מתוקה עד שמתקבלת קציפה יציבה.

מקפלים את קציפת השמנת לתוך תערובת הגבינה עד שמתקבלת תערובת 
אחידה.

שלב 3: יוצקים את התערובת על גבי בסיס השוקולד האפוי, מיישרים את 
החלק העליון ומקפיאים לפחות 3-4 שעות, עד שהעוגה קפואה לחלוטין.

שלב 4: מפזרים את פירורי השוקולד על גבי העוגה הקפואה ומעבירים למקרר 
להפשרה 4-5 שעות.

הטיפים שלנו:
• שומרים את העוגה במקרר עד 4-5 ימים בכלי סגור.

• אפשר להכין את העוגה אפילו שבועיים מראש ולשמור במקפיא, עטופה 
היטב, לפני פיזור הפירורים.

• אפשר לגוון את פירורי הקראמבל על ידי שימוש בשוקולד חלב או לבן.

מתכון: נטלי לוין, צילום וסטיילינג: דניה ויינר ודיאנה לינדר עבור שוקולד 
פרה - שטראוס עלית

1

הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilשבועות במטבח 

2

שבועות ידוע כחג הגבינות ואין מטבח שאינו מתפאר בעוגת גבינה 
אחת לפחות, או בקיש מעניין בחג הזה  אינספור מתכונים מוצעים 

ומה שאנחנו צריכות זה זמן והרבה  קבלו טעימה קלה ומרהיבה
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מידי לילה בתפילת ערבית אנו מברכים לפני קריאת שמע את ברכת "אהבת עולם". וכך 
ומשפטים  חוקים  ומצוות  תורה  אהבת,  עמך  ישראל  בית  עולם  "אהבת  אומרים:  אנו 
אותנו לימדת, על כן ה' אלוקינו בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך 
ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר 

ממנו לעולמים".
ברכה זו מעוררת תמיהה. מה הקשר בין חובתנו לשיח בחוקי התורה בשכבנו ובקומנו ולשמוח 
בדברי התורה לאהבת עולם של הקב"ה אלינו- בית ישראל? ומדוע בעקבות זה שנהגה בתורה יומם 

ולילה אנו מבקשים שאהבת ה' לא תסור מאתנו לעולמים?
המדרש בשיר השירים )פ"ח פרשה ז'( אומר : "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי 

יוחנן את התורה בוז יבוזו לו". מדוע? 
כדי לחדד את התמיהה נשא המגיד הגה"צ רבי שבתי יודלביץ זצ"ל את משלו ואמר: 'מגדל מגורים' 
שנושא בתואר גורד השחקים הגבוה בישראל הוצע למכירה פומבית. 68 קומות המגדל שמורכבים 
מ-235 מטרים גובה שהושקעו בהקמתו 130 מיליון דולר. כמובן שערכו רק עלה והשתבח במשך 

השנים, כך שציפו להצעות רכישה גבוהות במיוחד. 
 310 מיליון!   260 העיניים.  את  מסמאים  ההצעות  וסכומי  נפתחות,  המכרז  מעטפות  היום.  ויהי 
מתגלגל  בצחוק  הדין  עורך  פורץ  כשלפתע  נפתחת  אחת  וכדומה. מעטפה  מיליארד!  חצי  מיליון! 
נוכח הצעה חדשה: "חמישים שקלים וחמישים אגורות בלבד"! הוא מכריז בקול דרמטי את הסכום 
המגוחך וכל הנוכחים פורצים ספונטנית בקריאת "בוז!" 50 שקלים מציע על מגדל ששווה מאות 

מיליונים? "בוז יבוזו לו" והבוז, במקרה זה, בהחלט מובן!
ואיש עשיר מבקש לקבוע  יוחנן  יקרה כאשר ביום בהיר מצלצל הטלפון בביתו של רבי  אך מה 
פגישה. בשעה היעודה הוא נכנס הביתה הוא מניח את התיק על השולחן, פותח אותו ולוחש לאיטו: 
"כל ימי רדפתי אחרי הממון. עזר לי הקב"ה וצברתי רכוש בשווי 10 מיליארד דולר. עתה, נוכחתי 
לשמוע על יקרת התורה. הנה, רבי יוחנן, כאן בתיק מונח כל רכושי באומרו זאת הוא מתחיל לשפוך 
נסחי  ומניות,  חוב  אגרות  ערך,  וניירות  אשראי  כרטיסי  המחאות,  ופנקסי  דולרים  חבילות  החוצה 
טאבו, זכויות יוצרים ופטנטים רשומים... הוא מתחנן על נפשו: "את כל המיליארדים אני מבקש לתת 

לכם תמורת התורה, כי טובה היא מכל סחורה! וטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף!"
האם ייעתר רבי יוחנן להצעה? לא ולא. מי כמוהו מכיר ביקרת ערך התורה? אך מצד שני ברור שלא 
מגיעות לאותו "יהודי עשיר" שאגות בוז כפי שמגיע לאיש שהציע שקלים בודדים על המגדל הגבוה.

ברור שאין מה להשוות בין ערך התורה לדולרים. אך מדוע "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה 
שאהב רבי יוחנן את התורה בוז יבוזו לו", אדרבה, נכבד אותו על מסירותו לתורה. על כך שלמרות 
שבמשך עשרות שנים צבר סכומים אגדיים עד שנכנס לרשימת עשירי תבל, הוא מבקש להעניק את 

הכל אותו תמורת תורה. הרי אשריו ואשרי חלקו! מדוע בוז יבוזו לו? 
שהתורה  המחשבה  עצם  על  הוא  הבוז  הכספית.  ההצעה  על  לא  הוא  הבוז  שבתאי:  רבי  השיב 
נכס,  ימיו הורגל  איש העסקים למדוד שווי של דברים, סכום מול  הקדושה היא דבר "מדיד". כל 
השקעה מול צמיחה, וכעת הוא מנסה לצרף ל"סל הקניות" שלו גם את התורה! למיטב שיקול דעתו 

"שווה" תורתו של רבי יוחנן כסף. ועל כך בזים.
ה"בוז יבוזו לו" בו זוכה האיש נוכח הצעתו המגוחכת לרכישת המגדל, נובעת מכך שהוא הציע 
סכום נמוך מאוד ביחס לשווי העסקה. אך למרות זאת, ההצעה שלו עודנה שייכת לשפה של הסוחרים. 
זה מציע מאות מיליונים וזה עשרות שקלים- אך עדיין, מדברים בשפת הכסף. אולם הסוחר, שגה 
הלך  ל"ע  שלה  שהתינוק  שכולה  אם  לנחם  שמבקשת  לאשה  דומה  הוא  חמור.  יותר  הרבה  בדבר 
לעולמו. וכך היא אומרת לה: "תראי, התינוק שקל ארבעה קילו וארבע מאות גרם. בעלך שוקל 88 
ק"ג- זאת אומרת שבחישוב מהיר איבדת לא יותר מאשר חמישה אחוזים!... והאם פורצת בבכי: "את 
הנפשות היקרות שלי את מודדת בקילו?!" בוז יבוזו לה!... זו גם הייתה טעותו של הסוחר תורה אתה 

מנסה למדוד בכסף?! בוז יבוזו לו!
רעיון זה מסביר את הברכה שאנו מברכים מידי ערב. לימוד התורה אינו בא בגלל כדאיות, או שיש  
לו איזה שווי שניתן לקמט אותו. אלא הוא בא מאהבת ה' אלינו ומשום כך אנו שמחים בדברי התורה, 
והם חיינו ואורך ימינו, עד שאם יתן איש את כל הון ביתו עבור התורה בוז יבוזו לו. אם זו מחשבותינו 

והסתכלותנו על התורה אנו מבקשים: "ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים".

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת

בכל יהודי קיימת נשמה

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם )א, ב(. כתב רש"י ז"ל: "מתוך 
חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין 
הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר 

מנאם".
הקב"ה אוהב את עם ישראל. כל נשמה יקרה וחביבה לו, גם נשמתו של מי שהתרחק משמירת 
תורה ומצוות. לעתים רואים אנשים שהתרחקו מאוד, ונדמה שכבר לא נותר בהם כל זיק של יהדות. 
אבל האמת לאמתה אינה כן. גם אצלם נשארת תמיד איזושהי נקודה פנימית שאף פעם לא ניתן לצפות 
אם ומתי היא תתעורר. הקב"ה, ישתבח שמו, אינו מוותר על אף אחד, אוהב כל יהודי באשר הוא, 

ממתין ומצפה גם לרחוקים שיתעוררו וישובו בתשובה.
משום אהבה זו, אומר רש"י, הקב"ה מונה את ישראל שוב ושוב. אף שבוודאי הוא יודע את מספרם 
גם מבלי למנותם, "כל באי העולם נסקרין בסקירה אחת" )ראש השנה יח ע"א(, מכל מקום הוא ְּמַצֶּוה 

למנותם "מתוך חיבתן".
ִּבְפקֹד  ֶנֶגף  ָבֶהם  ִיְהֶיה  ְמִנָּיה של בני ישראל )שמות ל, יב(: "ְוֹלא  זאת ועוד, התורה מזהירה מפני 
אָֹתם", ואמרו חז"ל )יומא כב ע"ב(: "אמר רבי אלעזר: כל המונה את ישראל עובר בלאו, שנאמר 
'ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר ֹלא ִיַּמד'. רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לאוין שנאמר 

'ֹלא ִיַּמד ְוֹלא ִיָּסֵפר'". 
ִיְׂשָרֵאל" )שמואל ב כד,  ֶאת  ְמֵנה  ֵלְך  ֵלאמֹר  ָּבֶהם  ָּדִוד  ֶאת  "ַוָּיֶסת   - דוד המלך שגה בהלכה הזאת 
א(, וכתוצאה מכך מתו שבעים אלף איש מבני ישראל במכת ֶּדֶבר )שם פסוק טו(. ולמרות החומרה 

ֶׁשַּבָּדָבר, הקב"ה כן מֹוֶנה את ישראל, פעם אחר פעם, מפני חיבתן היתירה.
במניין בני ישראל טמון ענין עמוק נוסף: חז"ל )ביצה ג ע"ב( לימדונו כלל: "כל דבר שבמניין - 
לא בטיל", וזאת מפני חשיבותו. לפי זה אפשר לומר שהקב"ה מונה את בני ישראל, כדי להודיע את 
חשיבותם, וכדי להורות שמפני החשיבות הזאת הם לא יוכלו להתבטל לעולם. גם אם יחיו בין גויים, 
יד(:  יד,  ב  ויתבטלו בתוכם, וכמאמר הכתוב )שמואל  יאבדו  וילמדו, חלילה, ממעשיהם – הם לא 

"ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח". 

אלף זהובים במתנה

מקורב  שהיה  עשיר  ביהודי  מעשה  קכ"ה(  מעשה  מעשיך  )נפלאים  מביא  זצ"ל  חי"  איש  ה"בן 
למלכות. הוא התרחק מאד מן היהדות והגיע, רחמנא ליצלן, לידי כך שחילל שבת בפרהסיה ואכל 
נבלות וטריפות. הוא נהג לשבת במסיבות של מלכים ורוזנים ושקץ נפשו בכל תועבותיהם. אף מראהו 

החיצוני היה כגוי גמור לכל דבר. 
והנה פעם אחת, בעת שרכב על מרכבתו, עבר שם גוי אחד, וקרא לעברו: "יהודי!"  הוא היה המום. 

מה לו וליהדות? ואז, קפץ מעל מרכבתו, הוציא מכיסו אלף זהובים ושלשל אותם לידיו של הגוי. 

עתה הגיע תורו של הגוי להיות המום... והיהודי הסביר לו: "אני סברתי כי כבר נמחק ֵמָעַלי ֵׁשם 
קורא  אתה  והנה  הזה.  הנעלה  התואר  את  לעצמי  להשיב  האפשרות  מן  מיואש  כבר  הייתי  'יהודי'. 
לעברי 'יהודי' – הווי אומר ששם זה לא נמחק מעלי! עוררת בי את הכוחות להתחזק ביהדותי, ועל 

כך תודתי נתונה לך".
הוא אשר אמר הנביא )הושע ח, י(: "ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם", ומפרש על כך רש"י שאף על 
פי שישראל "התנו אהבים בעכו"ם" - גילו כלפיהם אהבה ונתנו להם אתנן, הקב"ה מבטיח: "עתה 

אקבצם", וגאולתם בא תבוא בקרוב.
עברו  אחד  יום  דבר.  לכל  גמור  כגוי  שהתנהג  יהודי  שם  חי  נובהרדוק.  בעיר  אירע  נוסף  מעשה 
קלגסים נוצרים בין הבתים בעיירה, חיפשו אחר יהודים, ואיימו עליהם שאם לא ישתמדו וינשקו את 

הצלב – יוציאום להריגה במיתה קשה ואכזרית. 
שלהם!  הזרה  העבודה  את  לנשק  תוקף  בכל  הלה  סירב  מומר,  יהודי  אותו  של  לביתו  כשהגיעו 
"הגעתי עד לשפל המדרגה", אמר, "אך לא עד כדי לנשק את העבודה זרה שלכם"! היהודי הזה חי 
כמו גוי, אך מת על קידוש השם. הנוצרים המיתו אותו באכזריות נוראה, אך לא הצליחו ְלַׁשּנֹות את 

דעתו: "את העבודה הזרה לא אנשק"!  
הפנימית  הנקודה  הוא".  ישראל   - שחטא  פי  על  אף  "ישראל,  אמרו:  ע"א(  מד  )סנהדרין  חז"ל 
היהודית של אותו אדם התעוררה לתחיה ברגעי חייו האחרונים, והתגלתה במלוא עוצמתה, יופייה 

והדרה.
הגלויים  הניסים  ואת  לראשינו,  הימים, את הפגזים שהתעופפו מעל  זוכר את מלחמת ששת  אני 
בו קיבלנו את הידיעה על  וחסדיו. לעולם לא אשכח את הלילה  שהקב"ה עשה עמנו ברוב רחמיו 
היו  הירדני. התמונות שהגיעו מהכותל  מידי הצבא  הכותל המערבי  ושחרור  העתיקה  העיר  כיבוש 
מדהימות: חיילים גיבורים, חסונים, הניחו ידיהם על אבני הכותל ובכו כמו ילדים קטנים. גם אלו 
"אנחנו  השיבו:  להם,  קרה  מה  אותם  כששאלו  בכו.  ומצוות  תורה  משמירת  לגמרי  רחוקים  שהיו 

מרגישים שיש כאן משהו ֶׁשְּמַדֵּבר אתנו"! 
את  הרגישו  הם  אלוקיה!  את  והרגישה  שבנשמתם  הפנימית  הנקודה  התעוררה  אמת  של  ברגע 
על הכתוב  ב(.  ב,  רבה  )שמות  בית המקדש  לאחר שנחרב  גם  זזה מהכותל המערבי  השכינה שלא 
כשהן  אף  "קדושתן  ע"א(:  כח  )מגילה  חז"ל  דרשו  ִמְקְּדֵׁשיֶכם"  ֶאת  "ַוֲהִׁשּמֹוִתי  לא(:  כו,  )ויקרא 
הקב"ה  כך  משום  ישראל.  עם  של  גדולתו  זוהי  אליהם.  ש"דיברה"  היא  הזאת  הקדושה  שוממין". 

אוהב כל אחד מהם, באשר הוא. "ישראל, אף על פי שחטא - ישראל הוא".
"ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרחֶֹרת ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש" )שיר השירים א, ו(. גם אם רואים על יהודי "ַמְרֶאה 
שחור" – זה לכלוך חיצוני בלבד, לא לכלוך פנימי, מהותי, אמתי. בכל רגע נתון הנקודה הפנימית 
שלו יכולה להתעורר, לשוב בתשובה שלימה ולהאיר באור יקרות! )"משכני אחריך במדבר עמוד 

כ"ז ואילך(.    
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנהל וממשל במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מקום. "בכל ____ את אמרת" )זבחים ט.(
4.דברים המחוברים יחד,חטיבה אחת. "ו____ של זיתים" 

)טהרות ג ב(
6.מטה,מקל,שוט לחבטה. "ו____ לגו חסר לב" )משלי י 

יג( )בלשון רבים(
8.בנוי ל____. מתנוסס ברוב הדרו. "צוארך בנוי ל____" 

)שיר השירים ד ד(
10.בקולות השופר. קול הנשמע כאילו הוא נשבר מפעם 

לפעם. "שיעור תרועה כשלשה _____" )רה"ש לד.(
12.לוח,טבלה,קרש. "____ של נחתומין שקבעו בכתל" 

)כלים טו ב(
14.לא,לאו. "למד לשונך לומר ____ יודע" )ברכות ד.(

15.רטוב,טרי ורענן,שאינו יבש. "ואכלה בך כל עץ _____ 
וכל עץ יבש" )יחזקאל כא ג(

17.מטה,מקל עבה. "וישאהו ב_____" )במדבר יג כג(
18.מנוסה. "ואם _____ לקרות קורא" )יומא א ו(

19.____ ונקי. מעט אבל טוב,קטן בכמות ורב באיכות. 
"משנת ר' אליעזר בן יעקב ____ ונקי" )יבמות מט: (

1.בשנה שעברה. "מי שלא שקל ____" )שקלים ו ה(
2.יקום,עולם. "_____ וישבי בה" )תהילים כד א(

3.היה מגושם ושמן. "____ בשרו מנער" )איוב לג כה(
4.שלם. "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים _____ אינם עומדין" 

)ברכות לד: (
5.זקן,ישיש,איש שיבה. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(

7.מאמוראי בבל,ראש ישיבת פומבדיתא. "חומא דביתהו ד____" 
)כתובות סה.( )בהיפוך אותיות(

9.עולל,יונק,פעוט. "____ בן יומו" )שבת קנא: (
11.מבחר,החלק הטוב ביותר,המשובח ביותר. "_____ שדהו ו_____ 

כרמו ישלם" )שמות כב ד(
13.נחל-מים קטן,זרם-מים. "____ יבלי מים" )ישעיה ל כה( )בלשון 

יחיד(
16.לא מבושל ולא אפוי." כל ירק ___" )ברכות מד: (

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

האחשדרפנים, מליץ, שפט, הגזבר, נגיד, אשר על הבית, המשררים, נצב, שר בית הסהר, הנתינים, נציב, 
שר האופים, הפרתמים, ספר, שר הטבחים, הרצים, סריס, שר המשקים, השליש, פחה, וסגנים, פקיד, שרי 

חמשים, ושרי עשרת, שטר, שרי מאות, טפסר, שמר, שרי מסים, יועץ, שער, שרי מקנה

ושריעשרתאמיפואהרש

ירשאעתשסנונתטפשדר

תיגרדאנתעדהרצימטג

שחדתידמצישרמירשמא
ממישגיגמאתמצששפיד
ישרתנקיאייהשירנסת

חיסינפגבמגשנדלרמו

במתטלתהתזדמצקשמיא

טנפאשלרבהחפיסמארמ

הסישעפרסנמאבנשישי

ררשרהמשקימנצבגארר

שסשרביתהסהרסירסנש

האחשדרפנימשילשהוש

1.מהם בתי חצרים?
2. איזה נביא ראה סיר נפוח?

3. מיהו אב לחמש בנות?                                                                                                            
4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. בן דוד 7. נפתלי 
8. דוד 9. פועה 10. כרם
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בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

אחיסמך

אלעד

אשדוד

באר שבע

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, 1,100,000 

ש"ח תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,140,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,700,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב אדמורי שץ, 
ק"ג, 3 חדרים עם אופציה 

ממשית לבניה על הגג 
עם הסכמת שכנים, גג 
בטון, מדרגות קיימות, 

מתאים לטאבו משותף או 
יחידות, 1,820,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, 
גדולה, משופצת, יחידת הורים, 
מטבח חדש ודלתות חדשות, 

052-3995465)17-20(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מגרש 
לבנית בנין בן 6 קומות, 

4,500,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-20ל(050-4102467

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

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

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-20ל(מלכה, 055-8820912

 הדירה כי זולה באשדוד 
ברובע ג', 89 מ"ר, משופצת, 

למגורים או למשקיעים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7648890

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, 
מיקום מעולה, ענקית 

+ גינה וחניה + אופציה 
ליחידות, 5,500,000 

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 דירת גן 4 חד', גד', 3 
כ"א + חצר ענקית + מחסן 

משופצת מהיסוד, ב"ב, 
050-4190250)17-20(_____________________________________________

 מכירה/השכרה, 4 חד', 
ק'ב, 3 כ"א + אופציה 80 
מטר, מיידי, 4,300 ש"ח, 

1,540,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(058-5892020

 בט' מול ז', דופלקס 
5.5 חד' + מרפסת סוכה 

בהזדמנות, 2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22(050-9012993, פינוי מיידי

 בשיכון ו', 2 חד', ק"ק + 
אופציה לבניה, לל"ת. 

שלמה, 050-4171759. 
_____________________________________________)19-20ל(משה, 052-7201904

 בשכונת "אור החיים" 
5 חד', 120 מ"ר, ק"ג + 

מעלית + מחסן. 
_____________________________________________)19-20ל(תיווך, 050-9223988

 דירת גן 4 חדרים )שכטר( 
הבניה בעיצומה, 

052-7692792)20-21(_____________________________________________

 בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 
חד' גדולים, שמורה + חצר 

+ מחסן וחניה, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)20-23ל(054-3977553

 שכונה ב', דירה מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור, מושכר 

4,300 ש"ח במחיר מציאה. 
_____________________________________________)20-20(משה אלוש, 054-3255667

 רחבת יותם, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 

משכרת 4,400 ש"ח במחיר 
מציאה. משה אלוש, 

054-3255667)20-20(_____________________________________________

 שכונה יא דירה מחולקת 
מושכרת, 4,000 ש"ח ל- 2 
יחידות דיור, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)20-20(משה אלוש, 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור, מושכרת 5,300 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור מושכרת 4,500 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
שפויים למכירה בבאר שבע, 
דימונה וירוחם, התקשרו עוד 

היום. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירה מחולקת שכונה א', 
3 יחידות, מושכרת 3,300 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלים 
נכסים ביד רמה למשקיעים 

העובדים איתה באמונה. משה 
_____________________________________________)20-20(אלוש, 054-3255667

 בבלעדיות בעקיבא-
סוקולוב, ק"ק, 94 מ', 

מחולק, ל- 2 דירות איכותיות 
ומרוהטות, 1,920,000 ש"ח. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)20-20(_____________________________________________

 באזור אדמור- מגור!! 
120 מ"ר, מטופחת, ק"א, 

עורף, 2,500,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באהרון 
דב, ק"א, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

1,490,000 ש"ח, גמיש. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 אל תגידו לא שמענו! 
בברוט, ק"ק מחולקת ל- 
3, שכירות 6,200 ש"ח, 

ב- 1,280,000 ש"ח, 
גמיש! 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
השומר, ק"ב, עורף, 

63מ', שמורה מאוד! 
רק ב- 1,250,000 ש"ח 

לסגירה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)20-20(בועז' 058-3200078

 פרסמו דירתכם 
למכירה בחינם והצטרפו 

גם אתם להצלחת מכירת 
הבלעדיות של 'אפיקי 

_____________________________________________)20-20(נדלן בועז' 050-4156080

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד' יפות החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מ', מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 במקובר, 8 חד', חדשה 
מקבלן, אופציה לחלוקה, 

3,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 

חד' מפוארות וגדולות, חזית, 
3 כ"א, החל מ- 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי, מתאימה 
לטאבו-משותף, מרווחת, 

2,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
מציאה!!! 4 חד' + 

מעלית + חניה! + סוכה! 
שקטה! **בקרבת 

מוהליבר, 5 חד' מפוארת 
ביותר + המון תוספות! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)20-20(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)20-20(_____________________________________________

 באזור רש"י ק"ק, 3 
חד', מחלקת ל- 2 יחד' 

דיור, הכל חדש, רק 
1,180,000 ש"ח לעסקת 

מזומן, תשואה יפה. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)20-20(_____________________________________________

 בבבלעדיות בבירנבוים, 
60 מ"ר, קומה 1/1, 

אופציה ממשית לבניה 
על הגג + אופציה לצד 

33 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. ישראל, 
052-7741000)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בחנה 
סנש, דירת גן, 2.5 חד', 

משופצת עם אופציה 
להוספה של 100 מ"ר 

עם חצר ענקית ומפנקת 
פלוס יחידה, 2,800,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בגולומב בבניה פנטהאוז 
יחיד בקומה, 2,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 
היוקרתי דירות פנטהאוז 

בסיום שלד + מפרט 
גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 בשיכון ג', דירת גן, 5 
חד', מטופחת מאוד + 2 

מרפסות שמש גדולות 
+ חזית, רק 2,950 מליון 

ש"ח. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)20-20(_____________________________________________

 ברח' התנאים, דירת 
גן 4 חד', 116 מ"ר +חצר 
76 מ"ר, דירה משודרגת 

בבנין חדש, 
2,790,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ"ר, משופצת ויפה 

+ 2 יחי' מושכרות ב- 
5,500 ש"ח, 3,350,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 ללא תיווך ברחוב 
ירושלים, דופלקס 

מושקעת מאד, כ- 10 
חד', חזית + מעלית + 
נוף מרהיב + מרפסת 

שמש ענקית, ניתן 
לחלוקה/טאבו משותף, 

050-2044100)20-20(_____________________________________________

 באזור העיריה, 
דופלקס ענקית, כ- 250 

מ"ר, משופצת, יפה 
+ מעלית +אופציה 

לחלוקה קלה + חניה, רק 
3,280,000 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
050-9777755)20-20(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה, דופלקס 8 

חד', 220 מ"ר, קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה, 
3,390,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בברויאר 2 דיירים 
בבנין, קומה 2/2, דירת 
גג, 200 מ"ר + אופצי' 

90 מ"ר, 2 חניות בטאבו, 
3,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(ישראל, 052-7741000

 בהר-שלום, דופלקס, 
מטופח, 220 מ"ר, ק"א + 

נוף! 3,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל- 4 חד' + יחידת דיור, 
ק"ג, חזית, מאווררת, חדשה 

+ פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, 2,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 דופלקס 6 חדרים + 
מרפסת שמש )ענקית( + 

מחסן + 2 חניות )בטאבו(, 
_____________________________________________)20-23(לפרטים: 052-8323324, אפי

 באדמו"רי אלכסנדר, 10 
חד', ק' 3, 200 מ"ר, דופלקס, 

מחולקות, בכניסות נפרדות. 
רי/מקס - משה דסקל, 

050-5926021)20-20(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה 
בהרב-קוק, דירת-גג 

)דופלקס(, 170 מ"ר, 
ק"ד + מעלית + חניה 

בטאבו, 2,550,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, 
קומה א' ואחרונה, 

150 מ"ר, 5 חדרים, 
מושקעת ברמה גבוהה 

+ 150 מ"ר גג ענק 
פתוח )ניתנת לחלוקה 
ליחידות(, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס( חזית, ק"ג 
)ללא(, 3 חדרים, 100 
מ"ר, ניתן להפוך ל- 5 
חדרים + למעלה 100 
מ"ר מחולק ליחידה + 
אופציה מוכנה ליחידה 

נוספת + 2 סוכות 
גדולות, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי ברמת אהרון 
אזור הוילות, דירת גג, 

דופלקס 210 מ"ר, ק"ב, 
5 חדרים + גג ענק, חזית, 

מושקעת ברמה גבוהה 
+ חניה, 3,900,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ דופלקס כל 
קומה בנוי 65 מטר+מעלית 
1,800,000 מפתחות במשרד

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)20-20(_____________________________________________

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו, דופלקס, כ- 105 

מ"ר, 3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן-הקריה,

050-3000121)20-20(_____________________________________________

 בגבעת רוקח! דירת 
גג! כ- 160 מ"ר + מעילת 

+ חניה ***בסוקולוב! 
דירת גג כ- 90 מ"ר )2 
מפלסים( במצב מצוין 
**בצייטלין! 3 )כ- 60 

מ"ר( + אפשרות בניה 
על הגג! "אלוני נכסים" 

052-7610603)20-20(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5 חד', גדולה, 
ק"ב, חזית + מעלית, 

2,290,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בויז'ניץ במיקום מעולה!! 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 

2,550,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ג' במיקום מעולה, 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 

חדשה, מיידי!! 2,500,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בהר השלום בבנין 
חדש, 5 חד', 220 מ"ר, בנוי 
130, השאר מעטפת, ק"ב 
+ מעלית + חניה, חזית, 

3,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בפרויקט אדירים 
המפואר בקרית הרצוג! 

5 חד', משודרגת, 
רק 1,800,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010  בלעדי! בשלמה בן 
יוסף, 5 חד', 95 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ברמה 
גבוהה ל- 3 חד', 65 

מ' ויחידה 2 חד' 30מ' 
מושכרת לחרדים. 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 באביעד, 5 חד', 
יפיפיה, ענקית, 120 

מ', משופצת ברמות, 
מרפסת שמש/סוכה 

בחזית, רק ב- 1,900,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בגן הזית, 5 חדרים, 
קומה 5, דירה חדשה מקבלן, 

1,830,000 ש"ח )גמיש(, 
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בלעדי במימון-במברגר, 
5 חדרים, מושקעת, 

קומת-קרקע, כ- 150 מ"ר 
+ חצר 100 מ"ר, כניסה 
פרטית, מתאימה לנכה 
+ יחידה מפוארת, ניתן 

לחבר לדירה, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בקרית הרצוג אזור 

פרמישליאן 5 חדרים 
קומה ראשונה חזית! 
בניין איכותי ומפואר ב 
2.000.000 ש"ח להב 
_____________________________________________)20-20(נכסים 050-4177750

 בהזדמנות במרים-הנביא, 
דירה ענקית, ק"א, מיידית, 

בנין חדש, 3,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 5 
חד', ק"ב, כ- 95 מ"ר, 

מטופחת מאוד + אופציה 
לעוד כ- 17 מ"ר + 

מעלית, רק 2,050,000 
ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)20-20(_____________________________________________

 בהשלושה, 6 חד', 125 
מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, 
4 כ"א, מאווררת, שמורה, 

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 הר השלום, 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 
לים. רי/מקס - משה דסקל, 

050-5926021)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בקרית הרצוג - בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר 

+ מרפסת שמש, ק"ב, 6 
דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת 

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל 
חדר, פרקטים בחדרים, צנרת 
חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

מרכזי + דוד שמש, מחסן + 
חניה, 1,730,000 ש"ח, 

מיידי - ללא תיווך, 
050-4343474)18-21(_____________________________________________

 בלעדי! בהשלושה 
בבנין-חדש, 4 חדרים, 

כ- 100 מ"ר, חזית, 
ק"ג, מושקעת, 3 כ"א 
+ מעלית, 1,950,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפרויקט 
חדש ביוחנן הסנדלר 

)מרכז-בעלי-מלאכה(, 
4 חדרים, חזית, קומה 

נוחה, 1,450,000 ש"ח 
)תוכניות במשרד(. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן, 
4.5 חדרים, מפוארת 

ומשוקעת, קומה 5, חזית 
לגינת הזית, נוף מדהים 

+ מעלית, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בקריית הרצוג 4 חד 
ענקית כ 115 מ"ר + 

אופציה 50 מ"ר קומה 
ראשונה עורפית פתוחה 

רק 1.850.000 ש"ח 
להב נכסים 

050-4177750)20-20(_____________________________________________

 באזור רש"י דירות אחרונות 
4 חדרים 2,100,000 דופלקס 
ענק 220 מ' בנוי + 140 עם 

אפשרות בניה 3,900,000 
ש"ח. תיווך B.D.A, טל: 

054-8449423)20-20(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

ק"א, חזית + מרופסת סוכה 
פתוחה, משופצת, ניתנת 

לחלוקה בקלות, 2,050,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

חניה + מרפסת שמש, חזית, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________



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

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 בבגנו, קומה א' חזית, 
80 מ', 3 חד', 1,700,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,880,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בחנקין, 4 חד', ק"2, 
חזית, משופצת, כ-100 
מ', 1,850,000, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, סלון 
גדול וחד' גדולים, חזית, 

מעלית, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 מיוחדת! 4 חד' ברח' 
יגאל, שקטה, ק"א,   

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
גמיש, תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,480,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בחפץ חיים, דירה 
70 מ"ר, קומה א', 

עורפית משופצת חלקי, 
1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי אליעזר, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף 

פתוח, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-24ל(052-7651162

 ברחוב הלוחמים קרוב 
לרחוב רמבם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים גדולים 
ומשופצים מחדש עם 

נוף, קומה ג' עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

קומה, 1,670,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברוזנהיים ק"א, 
עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר 

+ אופ' לתוספת של 45 
מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בן זכאי, 92 מ', קומה 
1, משופץ חלקי, חזית, 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 באברבנאל 20, 4 חד', 
חדשה, משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 5 + 
מעלית, מיידי, 1,830,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-4466654

 ברח' דסלר, 3 חד' + 
יחידה מושכרת, קא', חדשה 
ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך, 054-8561750

 לל"ת ברב קוק, 4 חד' + 
חניה, מעלית, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

2,050,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7661363

 בצייטלין, כ- 4 חד', 
מציאה, 4 כ"א, משופצת 

לחלוטין, 1,880,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(גמיש, לל"ת, 058-4122244

 באביעד, 4 חדרים, 
110 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,790,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-18(_____________________________________________

 3 חד', שמורה, באזור 
השלושה/הרב שך, 

חזית, ק"ב עם מחסן, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 בדוד מחלוף, 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, אופציה להרחבה 

+ גג בטון, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7684978

 בשדרות גרשטנקורן, 3 
חדרים עם מרפסות, 80 
מ"ר, חזית, ק"א, חניה 

צמודה, 1,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)18-18(_____________________________________________

ב’-ד’  בסיון  תשע”ח  16-18/5/2018

 תיווך בהזדמנות, דירת 4 
חדרים, קומה ב', כ- 97 מ"ר 

+ אופציה, שמורה, באזור 
המכבים, 1.6 מליון, גמיש, 

03-5444815/054-7477054)20-20(_____________________________________________

 בנורוק, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, בבנין המבוקש!! 
חזית, מעלית, חניה!! 

בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 מבחר דירות! 4,5 
חד' בתחילת בניה/בגמר 

בניה! באזור רמב"ם! 
רמז! ריינס!! ואלישע! 

תוכניות במשרד! "אביחי 
_____________________________________________)20-20(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! בנורוק, 
4.5 ח', 118 מ', ק"א, 
מטבח גדול, מרפסת/

שמש סוכה גדולה, ב- 
1,800,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 הכי חם בשוק! 
בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, 

חזית, 95 מ"ר במחיר 
מפתיע! 1,750,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים, קומה 1, חזית, 2 כיווני 

אוויר צפון/מערב, משופצת 
כחדשה, 1,600,000 )גמיש(, 

055-6789653)20-20(_____________________________________________

 ברב-קוק, 4.5 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 
אופ', 1,940,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)20-20(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב, מפוארת + סוכה, 

1,950,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)20-20(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בבניה! בשיכון ג', 4 חד', 
אחרונה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה חדשה, 4 חד' + יחידה 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברמת-אלחנן, כ- 4 חד', 
חזיתית, ק"א + אופציה, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', יפהפייה 
בבנין חדש + מחסן, 

2,050,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בשלמה בן 
יוסף 14, 4 חדרים, קומה ד', 
חזית, מרווחת ושמורה. דוד 

_____________________________________________)20-20(גרוס, רי/מקס, 050-4122744

 בלעדי! באזור העיריה, 
רחוב שקט, 4 חד', דופלקס, 
90 מ"ר, ק"א, חזית, שמורה, 
1,890,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא-בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

חניה, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבניה ברח' הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בעזרא/בן יעקב, 4 חד', 
ענקית ומרווחת, מיקום מצוין, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בהרב שך - ז'בוטינסקי, כ- 
4 חד', משופצת, 1,475,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 4 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 דופלקס בר' עקיבא 
בבנין פנימי, 4 חד' גדולים, 

2 מרפסות גדולות, 2 
שרותים ואמבטיה + מזגנים, 

2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(03-6164675, 058-3274646

 בלעדי! באזור הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חד' + יחידה, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 

+ סוכה גדולה. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 ברב קוק קרוב לר' עקיבא, 
3.5 חד', 70 מ"ר, ק"א, 

משופצת כחדשה + סוכה, 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

משופצת, פינתית, 1,550,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בעזרא, 3 חדרים + 
יח"ד )משוכרת(, ק"א, 

חזית, 85 מ"ר, משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)20-20(_____________________________________________

 בוינברג, 3 חד', 70 
מ"ר + סוכה 13 מ"ר, 
ק"ב, חזית, משופצת 

ויפיפיה, ממש מציאה. 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)20-20(_____________________________________________

 בדנגור/המכבים, 3 
חדרים, קומה 3, חזית, 

משופצת, 1,230,000 ש"ח, 
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת 
חדשה + נוף + מעלית, 

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בדסלר! 3 ח', משופצת + 
יחידה מושכרת, קומה נוחה, 

2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51, דירת 3 חדרים גדולה 

ומרווחת, קומה 2, חזית, 
75 מ"ר + 2 מרפסות )ניתן 

להפוך לחדר נוסף(. דוד גרוס 
_____________________________________________)20-20(רי/מקס, 050-4122744

 באזור הרב קוק, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ג + גג בטון + רשיון 

ל- 55 מ"ר, חזית + חניה, 
1,770,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בדוב הוז, 3 חד', ק"א, 
ענקית, חזית, 75 מ"ר, 

1,400,000 ש"ח גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בפלמח במקום מנצח, 
3 חד,' ק"א, משופצת 

כחדשה, אופציה, 
1,350,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בדנגור חדשה בשוק! 
ק"ב, 3 חד,' כ- 60 מ' 

+ אופציה 30 מ' מחיר 
לחטוף, הקודם זוכה! 

1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 ברחוב חברון, דירת 
3 חדרים, 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,500,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
)הרב שך(, 3 חדרים, 

משופצת מהיסוד, 
70 מ"ר עורפית, 
ק"א, 1,330,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת ומשוקעת, ק"ג 
)גג-בטון(, 1,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חדרים, 
מטופחת, ק"ד, חזית, 

אופ' לבניה בגג )שכנים-
בנו(, 1,390,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בסמטת אז"ר, 3 חד' 
גדולים, קומה ב, 80 מר', 
052-7604375 1,680,000)20-23(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מרווחת 
באבוחצירא בניין אברכים 

קומה ד' גג בטון חזית 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + מעלית + חניה, 
סוכה, חזית, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)20-20(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' בפ"כ 
במתחרדים קומה ג' גג בטון 

חזית 80 מטר 1,550,000
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה 4 ח' 

2,100,000 ג' 3ח' 1,600,000 
דירת גן+חצר 2,650,000. 

תיווך B.D.A, טל: 
054-8449423)20-20(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד ב"ב, 
3 חד,' כ- 80 מ"ר, ק"ג 

ואחרונה, משופצת + אופציה, 
1,350,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)20-20(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד', גדולה 
+ אופציה ממשית, 1,950,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 באלישע, 3.5 חד', 
חזיתית, משופצת ויפה + 

1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 מציאה! בגולומב, 3.5 חד' 
בבניה, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות! בגולומב, 
דירת-גן, 3.5 חד' + גינה 
גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בצייטלין, 3.5 חד', 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 3.5 חד', 
משופצת + היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בקאליש, 3 חד', 
חזית, בנין חדיש + מעלית, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בטאבו משותף 
בפרדס כץ, 3.5 חד', בבניין 

חדש, ק"ד + מעלית, 74 מ"ר 
+ סוכה, 1,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
92 מ"ר + אופציה להרחבה 

45 מ"ר, משופצת, ק"א, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בדב גרונר! 3 חד', 
קב', מסודרת, בנין 
קטן על מגרש גדול 

ומדורג! בהליך תמ"א 
- יש חתימות שכנים! 

1,300,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)20-20(- מתווכים" 03-5701010

 בר"ע, מרכזי ביותר!! 
דירת מגורים מחולקת, 
למגורים/עסק, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 אין דברים כאלה! 
בז'בוטינסקי עורפי, 65 
מ"ר, 3 חד' ומרפסת, 
ק"א, ב- 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בבית-יוסף, דירת-נכה, 
3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בשבזי, 3 חד', חדשה, 
ק"א, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 בנויפלד, 3.5 + סוכה, 
קומה ג', חזית! משופצת 

חלקית, ללא תיווך, 
052-7652065)20-21(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 
ח', ק"א, כ- 95 מ"ר, 

מושקעת ביותר, חזית + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 1,750,000 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

גבעת שמואל

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

חיפה

 בארלוזורוב החרדי, 4 
חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 890,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 050-4167200

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות א', דירת גן, 5 

חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + אפש' להוספת חדר 

+ מחסן, קרובה לאוטובוס 
ובי"כ, 2,750,000 ש"ח,

_____________________________________________)20-23ל(054-2228828

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג', משופצת במחיר 

מצוין + א' להרחבה! תיווך 
_____________________________________________)19-21(מהודר - בלעדי, 050-5671199

 באזור אדמור מגור!! 
2 חד', ק"ב + מרפסות, 

מיידי, רק 1,350,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירת 
2.5 חדרים, קומה ב )אחרונה(, 

כ- 55 מ"ר, משופצת באזור 
השניים + אופציה גדולה, 

1.3 מליון, גמיש, 
03-5444815/054-7477054)20-20(_____________________________________________

 במחיר מדהים בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות, 
1,220,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 

לסוכה, רק 1,230,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

054-8474843)20-20(_____________________________________________

 בחיד"א, 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בנתניהו, ברמת הדר, 
4 או 5 חדרים. 

רי/מקס - משה דסקל, 
050-5926021)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים
 וילה מחולקת ל- 4, 
הכנסה כ- 17,000 ש"ח 

לחודש, 3,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בגבעת שאול, גבול 
קרית משה, מיקום מעולה, 

מוארת מאוד, 3 כ"א, לשיפוץ, 
למשקיעים/מגורים, קומה 
נוחה, מ.סוכה, 1,690,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח "ביתא", 050-5770820

 בגבעת שאול גבול קרית 
משה, דירת 4.5 חד', גדולה + 

מחסן, מוארת מאוד, מיקום 
מעולה, מעלית, מרפסות 

סוכה, חניה, 2,790,000 ש"ח 
_____________________________________________)20-20("ביתא", 050-5770820

 בבית וגן, רחוב בית וגן, 
מיקום שקט ומבוקש מאוד, 
דירת 4 חד', מוארת, 3 כ"א, 
במחיר מציאה, 2,190,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. "ביתא" 050-5770820

2-2.5 חדרים
 בקרית משה, רח' אליעזר 
הלוי, דירת 2.5 חד', מרפסת, 

מוארת, מצויינת להשקעה, 
1,480,000 ש"ח. "בייתא" 

050-5770820)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

 3 חד', 69 מ"ר, ק"א, 
בטרומפלדור, שמורה, 

מרווחת + חניה במיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-8259700

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 
אברהם קוטג', משופץ כחדש. 

6 חד'+ מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)20-20(חניות. 0522-656825

 דירת גן, 5.5 חד' ביהודה 
הנשיא עם מחסן ענק, אופציה 

ליחידת דיור. FOX נדל"ן, 
050-6925400)20-20(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש 
מיני פנטהאוז 7 חדרים ענקית, 

4 כיוונים, סוכה, 2 חניות, 
מפרט-גבוה, ללא תיווך, 

055-9385311)20-20(_____________________________________________

 בשפירא בבנין חדש, 
פנטהאוז 5 חדרים, מרפסת 

60 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 
2,500,000 ש"ח. ללא-תיווך, 

055-9385311)20-20(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז-הירוקה צמוד לגבעת 

שמואל. דירת 4 חד' 135 מ"ר 
סלון ומטבח 50 מ"ר, חדשה 

_____________________________________________)20-20(ומושקעת. 0522-656825

 ברח' השלושה )כפר 
אברהם( 4 ח' + מעלית + 

חניה מקורה גדולה ומסודרת 
1,540,000 ש"ח

050-4811122)20-20(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט גבוה 

1,850,000 ש"ח. ללא תיווך, 
055-9385311)20-20(_____________________________________________

 ברח' רוטשילד -מעלית 
שבת+סוכה+מטבח 

חדיש+סלון ענק כ100 מ"ר 
052-5520309)20-23(_____________________________________________

 העסקה הטובה בפ"ת 
השבחה של דירה, רווח 

מובטח למגורים והשקעה 
_____________________________________________)20-21ל(055-9363914

 בהזדמנות! בבלעדיות! 
בהאורים השקט! דירת 3.5 
חדרים גדולה! 3 כיווני אוויר 
מלאים ופתוחים!! מרפסת 
סוכה, קומה שנייה, חנייה 

בשפע. לפרטים נוספים: רם 
_____________________________________________)20-20(נכסים 054-5566145

 בכ"ץ השקט! בתהליכי 
תמ"א בחלק שללא מוצא ליד 

טרומפלדור! דירת 3 חדרים 
גדולה, אפשרות להוסיף חצי 

חדר, 3 כיווני אוויר מלאים 
ופתוחים, במצב שמור מאוד, 
חנייה בטאבו. רק 1.410.000 
לפרטים נוספים: רם נכסים 

054-5566145

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8474843)20-20(_____________________________________________
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דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)15-19ל(054-8425580

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 
מטבח נפרד 2,300 ש"ח, מיידי

_____________________________________________)17-20ל(050-4122080

 בק.הרצוג - גני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

4,700 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-23(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(054-5634160

 בארלוזורוב, דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-20(חזיתית, טל': 054-8418243

קריית ים

 2.5 חד', ק"א לכל מטרה, 
ממוזגת במצב מצוין, מטבח 

נפרד, מרוהטת למשרד בהרב 
_____________________________________________)16-19(קוק, 054-6804376

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)16-19(3,000 ש"ח, 054-4797080

 2 יח' מפוארות + 2 
חדרים + 3 חדרים, חדש 

מהקבלן, לל"ת - ממוזגות,
052-7685333 ,052-7662669)17-21(_____________________________________________

 ברזיאל, חדשה, 4 חד', 
4,400 ש"ח בפנקס, יחידה 25 

מ"ר, מתאימה גם למשרד, 
_____________________________________________)17-20ל(2,100 ש"ח, 050-4444667

 בק.הרצוג 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-6969961

 2.5 חד', כ- 3, 88 מ"ר 
+ 2 מרפסות גדולות, מטבח 

חדש, מזגנים, ריהוט חלקי, 
050-5219692)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 בפנקס 5 ח', משופצת, 
מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. 
_____________________________________________)18-22ל(לתווח ארוך, 052-8316333

 ברמת אלחנן, דירת 
2 חד', ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, מרפסת, שקטה 
_____________________________________________)18-21(ונקיה, 052-7684789

 דירת 2 חד' מושקעת 
ברח' צירלזון בב"ב, כניסה 
באוגוסט, להתקשר בערב, 

052-4491995)18-21(_____________________________________________

 ליד העירייה, יפיפייה 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(0544-520649, 0547-342396

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

מא' סיוון, רק 2,250 ש"ח, 
052-7658517)18-21(_____________________________________________

 2 חד' בהאדמו"ר 
מקוצק 47, ק"ג, יפה + 
מעלית, מרוהטת )ללא 
מכונת כביסה(, 2,800 

_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-3333802

 באמרי חיים יחידה לזו"צ, 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)18-21(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 דירת סטודיו מקסימה, 
מרוהטת קומפלט!!! 

2,750 לחוש, כולל חשמל 
_____________________________________________)18-21(ותשלומים!!! 050-6876587

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)20-23ל(054-8597986

 יח"ד, חדשה, מרוהטת, 
ברוזנהיים, ק"ב, כ- 30 מ"ר, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-712595)18-21(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ק"א 
בסמיכות לת"ת שארית-

_____________________________________________)18-20ל(ישראל, מיידי. 052-2336680

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

2-2.5 חדרים

 דירה מחולקת, מצוינת 
להשקעה, משופצת עם 

תשואה גבוהה, 920,000 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-6655309

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 להשכרה קומה 
שלמה, שטח גדול, 

במיוחד למשפחה גדולה 
או כפנימיה לבנות 

מהמגזר החרדי, מטבח 
ענק, 4 כוו"א, ק"ג בלי, 
לתקופה ארוכה, באזור 

רח' יהושע, המפתח 
בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 4 חד', ק"ג + 
מעלית + מ.שמש + מחסן, 

דירה חדשה, 4,200 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(050-5775654

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, קב', ממוזגת, 
052-7161685)19-22(_____________________________________________

 הרב שך רד"ק, 2.5 חד', 
קב', משופצת חלקית, מזגן, 

דו"ש, מיידי, מ- 15:00, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7161475

 2.5 חדרים גדולים 
ומשופצים!! ברחוב 
הרצוג קרוב לרחוב 

טבריה, ק"ב, חזית, 
3,700 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק, יח"ד 
מרוהטת, משופצת, ממוזגת, 

מיידי, מתאים ליחיד, 1,700 
_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-5634160

גבעת שמואל

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)19-20ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש חדר מכניסת שבת 
עד יציאת שבת בב"ב, תמורת 

200 ש"ח, ל- 10 שבתות, 
050-4140373)19-20(_____________________________________________

 למכירה מכולת בפונוביז' 
)מהרש"ל 16(, מרוויחה 
ופעילה, 160,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-22(לרצינים בלבד! 052-7712484

 דירה בקומה א' מעל 
הקרקע, פינתית, אופציה 

להרחבה, מושכרת ב- 
2,100 ש"ח, טווח ארוך, 

מחיר מציאה שלא יחזור, 
470,000 ש"ח. 

תיווך גולד השקעות, 
054-5818486)19-22(_____________________________________________

 דירות מגורים להשקעה 
בנתניה, החל מ- 800,000 

ש"ח, הדירות מושכרות כעת, 
050-5766979. נתי המתווך 

_____________________________________________)19-20(לציבור הדתי

 בשפירא 2.5 ח' ק"ק 
גדולה משופצת! רק 

1,235,000 ש'
050-4811122)20-20(_____________________________________________

 תיווך, דרושים בדחיפות 
לשוכרים טובים, דירות 

להשכרה באזור שיכון ה' ושיכון 
ו', כניסה מיידית, 

054-7477054 ,03-5444815)20-20(_____________________________________________

 בלעדי נדירה בפדרמן-
פנטהאוז 5 חדרים + 2 
מרפסות שמש גדולות, 

קומה 7, חזית לגינת 
הזית, נוף מדהים + 
מעלית-חניה, 5,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלוין פנטהאוז 5 חד', חדש 
ומפואר, מיידי, 9,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 
דירת גג, 160 מ"ר, 
5 חדרים + גג גדול 

פתוח, מושקעת, חזית, 
ק"ג )ללא( + חניה 

צמודה, מיידי, 6,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס, 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת 2 חד', 

9,900 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן, 
חדשה, 5 חדרים + 

מרפסת שמש, קומה 5 
+ מעלית, 4,500 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בבנין חדש בפ"כ! 
4 חדרים, חזית, סוכה 

ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 באזור עמק יזרעאל, 
4 חד', חדשה לגמרי 
מהקבלן + מיזוג + 

סורגים + חניה פרטית, 
רק 5,000 ש"ח 

לממושכת. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)20-20(_____________________________________________

 ברח' אברבנאל, דירה 
גדולה, משופצת ברמה גבוהה, 
מרווחת, קומה 3, 4,500 ש"ח, 

050-4154427)20-21(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב 
גניחובסקי 22, 3 חדרים, 65 

מ"ר, קומה שניה, עורפית 
ושקטה. דוד גרוס רי/מקס, 

050-4122744)20-20(_____________________________________________

 3 חדרים )90 מטר( 
מפוארים וגדולים ברחוב 

יהודית, ק"א, חזית, 3 
כ"א, 4,300 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר 
3חד'בבנין חדש ק"ב 

ממוזגת+מעלית 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק, 3.5 
חד', משופצת, ממוזגת, 

90 מ"ר, ק"ג, 3,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 ביהודית 3.5 חדרים 
ענקית 90 מ"ר חזית ק"א 

משופצת מיידי 4,400 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)20-21(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', ק"ב, 
משופצת כחדשה + מרפסת, 

3,200 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)20-20(_____________________________________________

 באנילביץ 2.5 חד' + 
חצר פרטית, ממוזגת, מיקום 

מעולה, 3,500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(054-5908821

 ליד העיריה, 35 מ"ר, קב', 
חזית, מרוהט לממושכת, 
מ- 1.6.18, 2,850 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ל(050-4161068

 באבוחצירא, 2.5 חד' 
גדולים, מאווררת, ממוזגת, 
מסורגת + מטבח חדש + 

גינה גדולה, 3,400 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(050-4127701

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)20-23(3,000 ש"ח, 054-4797080

 בסמטת רחל, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה 
ג', מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,200 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת

054-7413041)20-20(_____________________________________________

 באמרי חיים יח"ד לזוג, 
יפיפיה, חדשה, מרוהטת 

וממוזגת, קד' ללא + סוכה, 
_____________________________________________)20-23ל(052-7178480

 להשכרה יחידת דיור 
מרוהטת וממוזגת בקרית 

_____________________________________________)20-23(הרצוג. 050-2352359/4

 בגני-גד, יח"ד, 32, יפה 
מאוד, רק 2,200 ש"ח. נדל"ן-

_____________________________________________)20-20(הקריה, 050-3000121

 בוותיקה, 3 חד' ובנתניהו, 
ברמת הדר, 5 חדרים. 

רי/מקס - משה דסקל, 
050-5926021)20-20(_____________________________________________

 בדגל ראובן, 5 חד', ק"ב 
+ מעלית, מושקעת וממוזגת, 
3 שרותים + ארונות + חניה, 

_____________________________________________)20-21ל(050-5562866

 בחיים כהן/בן יהודה 4 
ח' + מעלית + חניה מקורה 
- דוד"ש + מזגנים - מיידית!! 

_____________________________________________)20-20(4500 ש' 050-4811122

 דירת 4 חד' מרווחת, 
מעלית וחניה, יהודה הנשיא 
בחזון עובדיה. FOX נדל"ן, 

050-6925400)20-20(_____________________________________________

 בכפר אברהם, 2.5 
חד', מטבח נפרד, אמבטיה 
ממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. 
_____________________________________________)FOX)20-20 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירה לקניה באזור 
המרכז והסביבה במחיר 

1,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(050-6651365

 דרוש להשכרה דירת חדר 
באזור זכרון מאיר 

לתקופת הקיץ 
_____________________________________________)20-21ח(054-8537490

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק / קרית 

_____________________________________________)20-21ח(הרצוג, לל"ת 052-7396092

 ברבי-עקיבא, הרב-קוק, 
חנות להשכרה, 20 מ"ר, חזית, 
4,500 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 למבינים! עסקה 
משתלמת, למכירה 

בבנין משרדים באזור 
בסר קרוב לב"ב משרד 

60 מ"ר, מחולק ל- 3 
חדרים, משופץ, תשואה 
של 3,000 ש"ח בחודש, 

אפשרות למימון של 
50%, 600,000 ש"ח, 

_____________________________________________)20-20(ללא תיווך, 03-6199323

 למבינים עסקה 
משתלמת בבנין משרדים 

קרוב לב"ב ע"י בסר, 
משרד 20 מ"ר, מושכר ב- 
1,000 ש"ח לחודש, חוזה 

לתווך ארוך, אפשרות 
למימון 50% רק 220,000 

ש"ח, ללא תיווך, 
03-6199323)20-20(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-25/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,04-9969141
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

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

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי, בריכה 

וטרמפולינה, 400 ש"ח ללילה, 
_____________________________________________)12-12/19ל(אפשרות לוילה, 050-4157897

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 מחסן/מעבדה, מיידי 
ברח' הרצל ב"ב, 65 מ"ר, 

חדש! שירותים, ריצוף, תאורה, 
_____________________________________________)17-20ל(052-7127207

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-20/18(וחצר, 052-7703470

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7140101

 להשכרה משרד יפה 
ומטופח, 55 מ"ר, 2 חד', ק"א 
+ מטבחון ושירותים, במתחם 

BBC ב"ב, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7631104

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

מבנים

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
חנות 20מ' ברח' בן 

גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)02-02(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 להשכרה: *בגאולה 20 
מ"ר + גלריה. *בר' עקיבא 

24 מ"ר, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)18-21ל(לל"ת, 050-2899019

בהזדמנות להשכרה

050-4115510
מקום מפואר וממוזג

חנות + ציוד מתאים 
לביגדי ילדים ונשים 

 חנות במרכז הסואן 
רבי עקיבא/סוקולוב, 35 
מ"ר, חזית עם שירותים, 

פרטים בתיווך אשכנזי, 
03-5791770)19-20(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
פינת רח' ירושלים, 33 
מ"ר, משופצת, יפה, 
חזית, פרטים בתיווך 

_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 חנות באזור קוקה 
קולה, שטח 250 מ"ר, 

חזית, חדשה ויפה, 
מיידית, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
בסוקולוב, גישה לרכב, חשמל 

_____________________________________________)19-22ל(ומים, 050-4163546

 להשכרה מחסן במתחם 
אוסם ב"ב, 6 מ"ר, רק 550 

_____________________________________________)19-20ל(ש"ח, 052-7696074

 יזם? עצמאי? במרכז 
אחים בב"ב, תהנה 

מסביבת עבודה חרדית, 
גברים בלבד! + שירותי 

משרד מלאים ברמה 
אחרת, החל מ- 990 ש"ח 
לחודש וללא התחייבות! 

_____________________________________________)19-22ל(1-700-705-507

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
חנות 21 מ +גלריה של 
21 מ, ברחוב רבי טרפון 
ליד רבי עקיבא מידי!! 

1,080,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)20-20(_____________________________________________

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע מתחם דובק 30 מטר 

5,500 שח 
R.B 20-20(052-6224648 תיווך(_____________________________________________

 בב"ב באזור אוסם 
להשכרה לביכנ"ס וכד', כ- 

200 מ"ר ק"ק. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)20-20(_____________________________________________

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 באזור קוקה-קולה קומת 
משרדים מפוארת, 450 מ"ר, 

2 מעליות. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)20-20(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות. 
גישה להעמסה. במיקום מצוין. 

0522-656825)20-20(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________



ב’-ד’  בסיון  תשע”ח  416-18/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-20/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-20/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

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

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/18(מים מהדרין. 054-5742965

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 דירה מרוהטת ומרווחת 

למשפחה לתקופת הפסח, נוף 
_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

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

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-22/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)19-30(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל

 "הצימר במושבה" - 3 
יחידות מאובזרות כהלכה, 

בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 
_____________________________________________)10-22(הנחה לחתנים, 050-4121042

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-22/18(_____________________________________________

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-08/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 סוויטה במרכז קרית 
שמואל, 7 דק' מהכינרת 
חדשה ומסודרת + ג'קוזי 

_____________________________________________)17-20ל(מתאים לזוג, 050-4100477

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מרווחת, 
נוף מדהים לכינרת, לימים/

שבתות/חופשות במחיר 
מיוחד, לפרטים: 

058-7797817)18-21(_____________________________________________

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מאובזרות במרכז 
העיר וצמוד לחוף הים, 

מחירים מיוחדים,
_____________________________________________)18-21ל(054-6388082

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-21(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)20-23(_____________________________________________

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

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח בטבריה, החל מ- 
150 ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג ידך, 

מבצעים מיוחדים לשבתות 
חתן וסמינרים, החל מ- 85 

ש"ח לאדם, ניתן להיכנס 
barasaga.co.il :19-23(לאתר(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________

 חדש בקרית שמואל, 
דירת נופש מפוארת, 3 חד' 

ברמה גבוהה מאוד, נוף מדהים 
_____________________________________________)20-23ל(לכינרת, 050-6285999

 צימרים יוקרתיים ברמה 
אירופאית לזוגות ומשפחות 

סמוך לכינרת, לפרטים: 
050-6377843)20-45(_____________________________________________

 במושבה מגדל, וילה 
מפוארת + יחידה, בריכה. 

לסופי שבוע. נופש משפחות. 
_____________________________________________)20-20(טל: 050-8743574

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

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

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

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

סובארו

מכירת רכבים

הסעות

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלוואות ומשכנתאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

מאזדה

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

סאניונג

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 הלוואות לעסקים בתנאים 
מצויינים מגוון אפשרויות 
לפיתוח/הקמה/ופעילות 

שותפת, לפרטים: 
052-6584473)17-20(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 מאזדה 5, 82,000 קמ', 
שנת 2011, מצב מצוין, 

שמורה, גמיש, 050-4448665, 
_____________________________________________)18-22ל(053-5579384

 אימפרזה 2007 שניה 
177,00 קמ', מצוינת שמורה, 

טסט לשנה, 11,000 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(055-6780082

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-20/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

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

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 לשבועות ולשבתות, 
דירת 5 חד', במאור חיים 

חדשה, יפהפיה ונוחה, מרווחת 
וממוזגת, קומת כניסה + 

_____________________________________________)17-20(מרפסת, 058-3249856

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 סאנגיונג רודיוס 2011 
שלישית 7 מקומות מרווח 

חסכוני, מטופל, 
_____________________________________________)19-22ל(050-8834873

טכנאי מחשבים
 טכנאי מחשבים - טיפול 

בכל בעיות המחשב, התקנות, 
שידרוגים, תוכנות ומשחקים, 

_____________________________________________)19-22ל(055-6651237

 אבחון אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה לשבתות 
וחגים בלב העתיקה לזוגות/

משפחה נוף להרים.
054-5259470)20-23(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

קיה
 קאיה קרניבל 2007 

בנזין 165,000 ק'מ מטופלת, 
שמורה, 30,000 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ל(050-6290888

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

 רכב על 6 מקומות - חדש 
- 2017, לכל רחבי הארץ, 

053-3148062)20-32(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 

חסידים לטאים, ספרדים 
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות. 054-8422105 
03-6189388)13-39(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

צילום

אבידות

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

מחשבים
■ 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)29-30/18(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים/דת"ל, חרדים, בנות 

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

 
 

058-3233987

גמ“ח תרופות ומוצרים

טיפות הפלא - בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

כשרות מהודרת

שלמות הבית פתרונות מעולים!•

ברשיון משרד הבריאות

מקלות ב. •

רפואה משלימה

 אברך חרדי מוסמך עושה 
מסאז'ים רפואיים וקלאסים, 

בבני-ברק, לגברים בלבד! 
_____________________________________________)19-22(יחזקאל, 052-7122279

 נמצאה שקית בגדים 
חדשים לפני פסח שנפלה 

_____________________________________________)19-20ח(מאופנוע בב"ב, 052-7108573

 נמצאו בחנות "ברמן" 
בבני-ברק, רח' ר' עקיבא 54, 

משקפי ראיה עם מסגרת 
שחורה ופס זהב, לפרטים: 

_____________________________________________)19-20ח(053-3101666

 לפני כחדוש וחצי נאבדו 
תפילין חדשות )רש"י( ע"ש 

_____________________________________________)19-20ל(דוד, 050-4141776

 נמצאה טבעת ביום 
חמישי לג' בעומר באוטובוס 

ממירון לב"ב - אגד, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7157122

 דרוש בתרומה אורגן ללא 
_____________________________________________)19-20ח(עלות, 054-8414412

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 דרוש תורם לצורך הדפסת 
והוצאת ספרים. 

_____________________________________________)19-20ח(ישראל, 054-8539997

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)19-20ח(סמלי, 054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)19-20ח(תורה, 052-7396092

 לישיבה בבת ים דרוש 
בתרומה תנור + גז, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7189933

לימוד שפות
 החל מחודש אייר יפתח 

אי"ה בב"ב קורס אינטנסיבי 
לנשים ובנות ללימוד שפת 

האידיש! לפרטים: 
053-3100975 ,03-5706256)18-21(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

 מומחה בכל סוגי המאסז' 
+ אבחון נפשי ורגשי לגברים 

_____________________________________________)20-20(וילדים, לתיאום, 054-8449423

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

ריהוט

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 ארונות מטבח כולל שיש 
6 מ"ר + עליון במצב מצוין 

_____________________________________________)18-21(בב"ב, 053-3100605

 כורסת הריקליין בז'/מוקה 
כחדשה באחריות, 2,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ל(050-4187800

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידי יום, 050-5274348, 
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 "אסתוש" מכירה 
של ה.אישית, פיג'מות, 
כותנות ומטפחות, ברח' 

ביאליק 9 בבני-ברק, ימים 
א' ב' וד', בנין השעות 

 ,20:00-22:00
052-7133153)19-22(_____________________________________________

 נמצאו משקפי שמש 
במתחם הבורסה בר"ג 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 אבד צמיד קשיח משובץ 
לפני חצי שנה בב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 נמצא מטען נייד ביום לג' 
_____________________________________________)20-21ח(בעומר במירון, 052-7161414

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח ברח' השומר בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8450355

 נמצאו משקפים באוטובוס 
מירושלים לב"ב, אפשר 

לקבלם ע"פ סימנים, 
054-8519435)20-20(_____________________________________________

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)19-20ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 דרושה בתרומה עגלת 
טיולון במצב מצוין, למשפחת 

אברך בבני-ברק, 
_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 דרושה בתרומה ספה 
במצב מצוין למשפחת אברך 

_____________________________________________)20-21ח(בבני-ברק, 050-4167987

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4160457

 מחפש לקנות אוסף עטים 
_____________________________________________)20-21ח(ישנים נובעים, 058-7648702

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)20-21ח(חילוף, 050-6651365

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במחיר סמלי בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8437747

 דרוש פל' נוקיה 208 כשר 
לקניה עד 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7190054

 מעונין לקנות אופניים 
חשמליות במצב טוב בשעות 

_____________________________________________)20-21ח(הערב 052-7671681

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי\תרומה 

_____________________________________________)20-21ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תישמח לקבלו 
_____________________________________________)20-21ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________))20-21ח(052-7396092

 דרוש מיני בר לישיבה 
_____________________________________________)20-21ח(במחיר סמלי, 054-8591418

 בירושלים מקפיא טוב 6 
מגירות 450 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-6256846

 בירושלים מייבש כביסה 
כחדש 8 ק"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-6256846

 מזגן ג'וניור מצב מצוין 300 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-6776841

 מחשב נייח XP במצב 
_____________________________________________)20-21ח(מצוין 150 ש"ח 052-2421622

 מסך דק למחשב 180 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-2421622

 מצנן נייד תריסים 
מתכווננים אפשרות לקרח + 
טיימר מצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7651383

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7651383

 טאבלט איכותי 10 אינץ' 
חדש כולל נרתיק 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7561146

DVD  נייד 9 אינץ 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 250 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-7561146

 מיקרוגל מצויין בשרי 190 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-9089110

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים 054-8453370

 מיחם חשמלי לשב"ק 
8 ליטר עם הקופסא )היה 

בשימוש 3 פעמים( 110 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים 052-7690080

 מדיח כלים  
BLOMBERG במצב מעולה 
במחיר נוח במיוחד )בני ברק( 

_____________________________________________)20-21ח(450 ש"ח בלבד 054-7216671

 טוסטר אובן )היה בשימוש 
פסח אחד( כשר לפסח כחדש 

לגמרי, רק 120 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-3329999

 מקרר אמקור במצב תקין 
לגמרי 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-9340317

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)20-21ח(הלוגן 100 ש"ח 052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 טאבלט חדש באריזה עם 
אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8542205

 מחשב שולחני 
מצוין+תוכנות ללא תקלות 

בהזמנות 400 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(053-3346080

 מיקסר קנווד מיגור כל 
החלקים + מטחנת בשר 400 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-2437292

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 מצלמת ניקון מעולה 
תקלה בתריס סגירה 150ש"ח 

+ מטען 
_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 שואב אבק חזק ומצויין 
110 שח בלבד בהזמנות 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 שח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח("סאואטר" 052-5737813

 מקרר קטן לרכב מצוין 
לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-2252171

 מכונית ממונעת מתאימה 
לנהיגה עצמאית של ילד קטן 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-4980062

 גיטרה חשמלית גונסון. 
רמקול מוגבר. סאז תורכי 350 

_____________________________________________)20-21ח(שח 052-2913522 משה

 מיחם שבת לימה 5 ליטר 
_____________________________________________)20-21ח(תקין 130 ש"ח 052-7169771

 מכונת תספורת בראון 
HC5050. שתי חלקים חדשים 

_____________________________________________)20-21ח(25 ש"ח 052-7169771

 מיקרוגל יד שניה של 
pilot מצויין כמו חדש- בשרי 

_____________________________________________)20-21ח(רק ב 100 ש"ח 054-8452961

 מחליק שיער טוב וחזק רק 
_____________________________________________)20-21ח(ב- 25 ש"ח 054-8452961

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8412903

 פלש למצלמה 150 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8412903

 מקרר אמקור במצב 
מעולה! 500 שח  

_____________________________________________)20-21ח(053-9946517

 מקרר מקפיא עליון 
סמסונג עובד מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-3979201

 מטען ובטריה של מצלמת 
פוג'י בייתית, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 חלקים למגהץ קיטור 
טאפל, 420 גרם, 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 רדיאטור 8 צלעות/מכשיר 
אנילציה קטן 100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 מכשיר אדים קרים - 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 052-7612293

 למסירה בחינם מכונת 
כביסה דגם קונסטרוקטה 
עובדת טוב, פתח-תקוה, 

_____________________________________________)20-21ח(052-3946733

 קצבים מיוחדים לאורגניות 
 pax4-pa600 קורג לדגמים

_____________________________________________)20-21ח(ליחידה, 053-3136982

 מציאה, נברשת 
קריסטלית יפיפיה בהזדמנות, 

בב"ב, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 מדיח כלים גדול כחדש 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח טל: 03-6196572

 שואב אבק חזק ומצויין 
110 ש"ח בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצויין 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 052-7396092

 כיריים גז מצב מעולה 
130 ש"ח בלבד
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מקרר מצב מצויין 500 
שח בלבד 052-5737813 

_____________________________________________)20-21ח(בני ברק

 שואב אבק חזק ומצויין 
110 שח בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 תנור חד תאי בילדאין 
איטלקי-מכני מעולה+אחריות 

_____________________________________________)20-21ח(450 ש"ח 054-4514210

 אורגן ימאהה דגם 
.PSR-240

.PSR-150 אורגן ימאהה דגם
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 054-2252171

 מיטת עץ מלא + אמבט 
לתינוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-8380655

 ארון 3 דלתות, 500 ש"ח, 
גמיש, פורמיקה, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 ספריה כפולה לחדר ילדים, 
מצב מעולה, כחדשה, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 050-7428764

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)20-21ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שולחן כתיבה לסת"ם, 
מצב מצוין במחיר 350 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 054-8459012

 שידת איפור עם מראה, 
כחדשה מעץ מלא, 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(גמיש, 050-4131550

 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(פלאפון: 050-9089110

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 כורסת לובי במצב מצוין 
)וונגה(, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(03-5781470

 2 כורסאות ישיבה ושולחן 
)מתכת(, חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)20-21ח(כ"א, 03-5781470

 למסירה מספר ארונות 
מטבח בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 שולחן פינת אוכל נפתח 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח בלבד 0525737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק חזק ויציב 110 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצויין 260 
ש"ח בלבד

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות 100 שח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצויין 260 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
_____________________________________________)20-21ח(120 שח בלבד 052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 130 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 מזרון שינה מצב מעולה 
רק 90 שח נוח ואיכותי 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 חדר שינה 2 מיטות 
נפרדות 380 ש"ח בלבד

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מזרון יחיד 60 ש"ח מצב 
אורטופדי מצויין בני ברק

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 103*2.25 למרפסת 

כחדש במחיר מציאה 
_____________________________________________)20-21ח(054-4514210

 מציאה! ספה פינתית 3 
חלקים מעור אמיתי אלגנטית 

מצב טוב 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4514210

 מיטת טיפולים ומסאג' 
מסיבית, מתכווננת 

ומתרוממת במצב טוב 650 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 02-5868095

 מיטה זוגית מעץ מלא 
גודל 1.40*1.90 חדשה, 
מגירות ואיחסון+ מיזרן 

אורתופדי 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4980062

 שולחן + 6/8 כסאות, 
אפשרות לשולחן או כיסאות 

לבד. *ספה מעור איטלקי, 
3+2, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)20-23ח(052-4227714

 עגלת שכיבה מאמס 
פאפס במצב מצויין בז', 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 050-4177471

 מיטת עץ מלא + אמבט 
לתינוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-8380655

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172778

 משאבת אוונט ידני, 
חדשה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7676969

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 עגלה לתינוק כמעט 
חדשה, חב' BIBA, צבע 

סגול/שחור, גלגלים גדולים, 
_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח, 03-9307308

 ABC מציאה עגלת דיזיין 
אמבטיה וטיולון, שחורה ויפה, 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח, 058-3245685

 עגלת אנגלזינה במצב 
טוב, צבע תכלת, 500 ש"ח 

בהזדמנות, פ"ת, 
_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 מטרנות ללא שלבים, 
מהדרין, 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 טיולון תאומים של חברת 
אייה בייבי 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-35395314

 טיולון אינפינטי 120 שח 
בלבד מצב מצויין 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
חזקות ומצב חדש 220 שח 

_____________________________________________)20-21ח(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטייה "צ'יקו" כל דבר 

180 שח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
 maxi cosi חברת

_____________________________________________)20-21ח(80 ש"ח 054-5385013 ב"ב

 עגלת פג במצב טוב צבע 
סגול בהיר פ"ת 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 תיק לעגלה צבע אפור 
כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 טיולון איכותי "אינפיטי" 
כמו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "צ'יקו" כל דבר 

200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)20-21ח(תקין 150 ש"ח 052-7169771

 מטרנה חלבית ללא 
שלבים 700 ג' סגור תוקף 

ארוך 3 ב 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7169771

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)20-21ח(תקין 150 ש"ח 052-7169771

 כורסת נדנדה להנקה, 
_____________________________________________)20-23ח(052-4227714

 עגלת בוגבו במצב טוב 
דרוש תיקון 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676856

 סימילאק 900 גר', שלב 
1 ושלב 2, במחיר שווה - 60 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8410051

 משאבת חלב חדשה 
 ,Rel bob באריזה דו צדדית
_____________________________________________)20-21ח(רק 200 ש"ח, 058-3245685

 לול פלסטיק מצב מצוין, 
מזרון וגלגלים חדשים 
בבני-ברק, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7655653/2

 כסא אוכל לתינוק, 60 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 058-3245685

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-2421622

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4783220

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 שקל 

_____________________________________________)20-21ח(054-8484675

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE-5933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7966786

 5 פנימיות מידה 20 
לאופניים חשמליות ב- 50 שח 

_____________________________________________)20-21ח(058-3243140

 bmx 14 אופני הילוכים 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-5385013 ב"ב

 מזוודה מצויינת וחזקה 
70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שעון סייקו צלילה 200 מ' 
אוטומטי כחדש 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 052-7671681

 אופניים מתקפלות 
כחדשות בהזדמנות מגיל 8 

400 ש"ח גמיש פ"ת
_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 חליפות לבנים לחג 3 
חלקים כחדות בהזדמנות 
)בכמה צבעים( 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 שטר 20 ש"ח 60 שנה 
למדינת ישראל ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(050-4135223

 נעלי עבודה לגבר חברת  
redba-tk מידה 8 חדש 

באריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-8427600

 אקוריום )סדק קל( 50 
ס"מ כולל הכל 200 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-8427600

 תחפושת משה רבנו חדש 
באריזה מידה 4 40 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676856

 אדניות, עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים 8 שח לקילו 
_____________________________________________)20-21ח(054-8412903

 אופניים לילדים 
מידה 14,16 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676806

 אדניות גדולות מפלסטיק 
_____________________________________________)20-21ח(10ש"ח כ"א 052-7676556

 כל החומר הלימודי הדרוש          
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 052-3463482

 מעיל צמר חדש מס' 42 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח 050-4131038

 חלון חדש מס' 42, 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-4131038

 עליונית פייטים שחורה 
זהב נשים מס' 40, 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(058-3289108

 שטר של 20 ש"ח עם 
כיתוב 60 שנה למדינת ישראל 

_____________________________________________)20-21ח(058-4160244

 מזוודה מצויינת וחזקה 
70 שח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7966786

 2 כיורים מנירוסטה 
למטבח כל אחד 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7672268

 נעלי אולסטאר חדשות 
בצבע שחור\לבן מידה 40 

בהזדמנות 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(050-8683340

 תריס גלילה מאלומיניום כ 
2.60 מ' על 2 מ' כחדש - לא 

היה בשימוש 300 ש"ח תא 
_____________________________________________)20-21ח(קולי 02-5868095

 מדף לדלת מקרר 
 AT:560 לבקבוקים" לאמקור"

אפילו תמורת תשלום! 
_____________________________________________)20-21ח(02-5868095

 BMX אופניים לילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-9340317



ב’-ד’ בסיון  תשע”ח  616-18/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 תיק צד שחור קשיח 
גדול, יפה וקלאסי מחולקת 
ומסודרת, חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7169771

 סוכת ברזלים הייתה 
בשימוש רק פעם אחת 

נפתחת 4*4 רק ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8452961

 מטפחות יד שניה חדשות 
ממש מהממות מתאימות 

לאירועים רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8452961

 אופניים כושר חזקים רק ב 
_____________________________________________)20-21ח(100- ש"ח 054-8452961

 מציאה! קופסאות איחסון 
)פלסטיק קשיח( יפיפיות כולל 

_____________________________________________)20-21ח(מכסה, נייד: 052-3073826

 תיק למחשב נייד, 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 058-3245685

 אופני BMX גדולות 
חדשות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 מעיל עם פרווה יפה, 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 052-7612293

 תיק שחור יפה לאישה, 
חדשה + ארנק, 128 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 קסדת ילדה הלו קיטי ורוד, 
_____________________________________________)20-21ח(30 ש"ח, 03-5781470

 15 כרכים של "יתד שלנו" 
כחדש, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 נעלי סאקוני שחור גברים, 
39, חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 זיכוי ע"ס 400 ש"ח לקניה 
בחנות אופניים בב"ב ב- 370, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6786451

 למסירה בגדים לילדה עד 
גיל 4, באזור ר"ג, 

_____________________________________________)20-21ח(054-5920011

 בירושלים, פראק חתנים 
חדש באריזה, מידה 42, 350 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8415306

 בירושלים-ק.ספר, שלוש 
שמלות ערב מקסי מהממות, 

בהירות, 400 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)20-21ח(054-8415306

 וילונות חוטים לבן נצנץ 
מהמם, זוג ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 קסדה מקצועית ואיכותית 
לאופנוע לילד כחדשה לגמרי 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-3329999

 בושם לגבר טוסקני חדש 
לגמרי 100 מ"ל רק 170 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-3329999

 מנעול הגה כחדש 
+ 2 מפתחות 80 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(0533121020

 מזוודה מצויינת וחזקה 70 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 0525737813

 אופני הילוכים )הרים( 
לנערים מידה 24" במצב 

מצוין! 350 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-9340317

 תלת אופן עם מוט לילד 
קטן 80 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-4980062

 כלוב גדול ויפה לציפורים 
עם מגש נשלף ויפה 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(תא קולי 02-5868095

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ 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 - ייעו 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

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

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(050-5245338

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7236748

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

052-7626309/10

למעון חרדי 
בשיכון ה‘ בני ברק

למ. מלאה כיתת בוגרים

דרושה 
מטפלת מצויינת

 מנהל/ת חנות,
קופאים/ות ועובדים/ות 

כלליים, לרשת מזון בב"ב, 
עבודה במשמרות, שכר 

_____________________________________________)17-20(ותנאים מעולים 052-7582183

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 לפנימיה חרדית לבנות 
בפ"ת, דרושות מדריכות 
חינוכיות ועובדת מטבח, 

לפרטים: 03-6148211, קו"ח:
po@shtilim.org)19-22ל(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לאולטרה קופי בב"ב, 
דרוש/ה עובד/ת, ידע 

במחשבים חובה, גרפיקה 
יתרון לשעות 17:00-22:00, 

_____________________________________________)17-20ל(050-7620118

 לחברה לשיווק מוסדי 
באזור ב"ב, דרוש נהג חלוקה 

לדוקאטו, קו"ח למייל: 
gmail.com@9721185)17-20(_____________________________________________

 לחנות אופטיקה, דרושים/
ות אנשי/ות מכירות לעבודה 

במשמרות, קו"ח לפקס: 
03-6189930, במייל:

drushimoptic@gmail.com)17-20ל(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
מלאה לשנה הבאה לגן 

_____________________________________________)18-21(בשכונת בבלי, 052-5456295

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה אחראית 

ונמרצת בין השעות 
8:00-20:00, לפרטים: 

054-5424005)18-20(_____________________________________________

 לחנות טמבור בת"א, דרוש 
שליח אחראי, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)18-21ל(03-5100899, 053-5223828

 אין לך אפשרות לתת 
עוד שעות? מכירת מוצרים 

מהבית, רווחי מאוד, 
052-7661565)18-29(_____________________________________________

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מיכפל, וורד, קו"ח ל: 
ml2460@partner.net.il)18-21ל(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

052-7121858)18-21(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)18-21(_____________________________________________

 דרוש נהג מחסנאי לרשת 
בית המיזוג ב"ב, רשיון משנת 

2007/ג', קו"ח ל:
bnebrak@rafiandrafi.co.il

_____________________________________________)17-20(טל': 03-5416602/3

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאלים מעולים, 
050-6857584)17-20(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר המתמחה במתן 

שירותם לעמותות ורשיויות 
מקומיות, דרוה רואת חשבון 
עם נסיון בתחום, קו"ח למייל:

ZY@ZYCPA.CO.IL
_____________________________________________)18-21(או לפקס: 03-6183345

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט משעות 
הצהרים, מלאה/חלקית, 5 
_____________________________________________)18-21(ימים בשבוע, 054-7708222

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

קו עיתונות דתית / 8167861 /

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495
מעל שנה רשיון - חובה 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

• נהג/ת חלוקה
• מחסנאי/ת

רשיון ב' / ג' / 4 טון

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)19-22(_____________________________________________

 עובד נקיון לשעות הלילה 
לישיבה בת"א, שכר נאה, 

_____________________________________________)19-22ל(לפרטים: 050-4195145

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

050-6964424)19-22(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)19-22(_____________________________________________

 דרוש מלגזן צעיר ונמרץ 
לעבודה בב"ב, נסיון חובה, 

עדיפות למגורים, ב"ב,
_____________________________________________)19-22ל(03-5709972

 למשרד עו"ד דתי בפ"ת, 
דרושה מזכירה קבועה! 

מיידי! קו"ח: 
office@hmb-law.co.il)19-22(_____________________________________________

 למעון בת"א דרושה סייעת 
לגננת למשרה מלאה + מ"מ, 

תנאים מעולים. אודליה, 
_____________________________________________)19-20ל(050-40188034

 למעון פרטי בג.שמואל, 
דרושה מטפלת עם נסיון. 

_____________________________________________)19-22ל(ניקול, 050-7250631

 דרושה גננת/מטפלת 
עם נסיון לשנה הבאה, 
לפעוטון בוגרים, תנאים 

מעולים! צוות חרדי, 
_____________________________________________)19-22(אסתר - 052-8750036

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)19-20(וימי שישי, 050-4119104

 לחברה פיננסית 
דרושה תותחית מכירות 
לתאום פגישות עסקיות 

ותגמול הולם, 
052-8884977

devorab@geva1.co.il)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה בחורה/אישה 
לשמירה על נערה עם בעיות 

רגשיות בשעות הצהריים/ערב, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8121258

 למוסד חינוכי דרושה 
מזכירה, ראש גדול, ידע 

בתוכנות האופיס, ק"ח למייל: 
attix36@gmail.com)19-19(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימים, 
 ,052-6391018
052-3391017)19-22(_____________________________________________

 מורות לביה"ס יסודי 
ספרדי במרכז, נסיון מוכח 
חובה, ריכוז חשבון, ריכוז 

אנגלית, מורות מ"מ, 
מטפחת בלבד. קו"ח:
MORAKOROT@

GMAIL.COM)19-22(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים, 

055-9474416)19-22(_____________________________________________

 לרשת שוק העיר ב"ב 
דרושים קופאים/יות עבודה 
במשמרות, תנאים טובים 
_____________________________________________)19-22(למתאימים, 050-4144808

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי/

פנוי להצעות נוספות, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 לגן חובה בפ"ת סייעת
13:00-16:00/17:00

החל מה-12/06 תנאים טובים, 
אפשרות לקידום בהמשך 

050-7877853)20-21(_____________________________________________

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

 לקופת חולים בירושלים 
מזכיר\ה רפואי\ת, אפשרות 

גם ללא תעודה של מזכירות 
רפואית, שעות נוחות. קריירה 

072-22-222-62)20-20(_____________________________________________

 למרכז רפואי קטן באיזור 
בני-ברק פקיד\ה לזימון תורים, 

שעות נוחות, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(קריירה 072-22-222-62

 פקיד\ה לעבודה מהבית 
לתיאום פגישות, 2-3 ביום, 50 

ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)20-20(_____________________________________________

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)20-23(_____________________________________________

 דרושים עובדים וקושרים 
לשמעיה ***להשכרה דירת 2 

_____________________________________________)20-23ל(חד' בבית וגן 052-6242872

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת סביבה חרדית. 

קו"ח למייל 
office@malam-gemel.

com
_____________________________________________)20-23(או לפקס 03-9205309

 לגן מיוחד במינו בראש 
העין, דרושות נשות צוות 

חרוצות ואוהבות 
052-5634920)20-23(_____________________________________________

 גזרן למפעל כיפות בין 
השעות 15:30-21:00, הדרכה 

במקום, להתקשר 9.00-13:00, 
_____________________________________________)20-21ל(03-5781152

 לקונדוטוריה בגאולה 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 

*עובדי יצור מעל גיל 24, 
ת.טובים למתאימים, 

053-313344)20-22(_____________________________________________

 עוזרת מנה"ח למשרה 
חלקית, אנגלית גבוהה, ר"ג 

אזור הבורסה, קוח:
lironk@financemagnates.com)20-23ל(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לחנות 
בב"ב לעבודה במשמרות, 
אפשרות למשמרות בוקר, 

_____________________________________________)20-21ל(052-4497222

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון, 40 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ל(לשעה, טל': 052-7165234

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)20-21(וימי שישי, 050-4119104

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)20-23(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 

בוקר/אחה"צ, ת.טובים מאוד 
_____________________________________________)20-22(למתאימות, 054-7694963

 למעון יום במרכז ב"ב, 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים! 
03-5703853)20-20(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)20-21(לשעה 054-3607420

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סייעות וגננות! תנאים טובים 

למתאימות 
050-4140298 - חדווה 
_____________________________________________)20-23(054-9770395 - מרים

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות למ. מלאה בעלת 

_____________________________________________)20-23(נסיון 054-4445755

 קופאים/ות
 מלקטים/ות

 קצבים/ות
 עובדים/ות מחלקת             

ירקות
 מנהל/ת מחלקת 

ירקות
 עובדים/ות מחלקת 

מאפית ומעדניה
 עובדים/ות כלליים

 התפנה טבח מנהל מטבח 
_____________________________________________)20-21ח(עם ידע ונסיון, 052-2935219

 מעונין לעבוד כעוזר טבח 
בשעות אחה"צ/ערב, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7191083

 לחברה פיננסית במגדל 
בסר עובדת חרוצה, איכותי 

למחלקת עמלות וגבייה, 
אפשרות למשרה מלאה/חצי 

משרה
Riki@tpl-ins.co.il)20-21(_____________________________________________

 לאולם מצליח בב"ב עובד 
מטבח לשעות הערב, שכר 

_____________________________________________)20-23(נאה, 052-7183803

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה סייעת למשרה/חלקית, 

_____________________________________________)20-23(פרטים: 03-5707575

 עובד חרדי לסופר שכונתי 
בב"ב, 15:00-21:00, כולל 

שישי מ- 7:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימים, 

050-4927000)20-23(_____________________________________________

 לחנות פלאפונים בבני 
ברק דרושים עובדים בונוסים 

_____________________________________________)20-21(טובים 054-7729581

 2 מוטות פוגו לקפיצה 
- 100 ש"ח לשניהם נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 2 סקייטבורדים מקצועיים 
- 200 ש"ח לשניהם, 

_____________________________________________)19-20ח(נייד: 054-4980062

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4783220

 אופנים מתקפלות 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8, 

400 ש"ח, גמיש, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים, כחדשות בהזדמנות 
)בכמה צבעים(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 סט אינציקלופדיה ממש 
חדשה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 058-3276981

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 גריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 45 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 אטמי אוזנים צבע כתום, 
50 יחידות ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8481456

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 כובע פנתר מידה 53 
במחיר 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 ספרי אוצרות ההלכה 
דינים ועדות - 40 ש"ח. איסור 

והיתר - 35 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 מעיל צמר חדש, מס' 42 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
מס' 40 אלגנטית, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס ספיריט 
נשים, מס' 37.5, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3289108

 חליפה חדשה - צמר - 
עבודת יד - שלושה חלקים, 

_____________________________________________)19-20ח(380 ש"ח, 050-6658234

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)19-20ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449
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ז'-י"א בסיון21-25.5.18

עד שישימבצעים בימי שני

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית 
הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | 
רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: 
הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 רח’ שמעיה 
 |  6899718-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8
רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

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

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

   

צלחות גדולות 2 ב-   
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
ליפתניות 4 ב-

פנטסטיק לניקוי כללי חמישיית טישוחיתולי האגיס רביעיית מגבוני 
האגיס

מאגדת לייט

רסק עגבניות 'מעולה'

בייגלה

גליל אשפתון

חמישיית מסטיק
מאסט

אפונת גינה/אפונה וגזר/
חומוס/תירס/ שעועית ברוטב

עגבניות/רסק עגבניות 22%

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

שלישיית פריכיות עוגיות מן

3 ב-

שמפו פנטן
מידות: 3-6

100 גר'

נסטלה

סוגים שונים
שטראוס/נגה

קוד: 566023
90*75

550-580 גר'
שימורי 'מעולה'

'מעולה'
6*50 גר'

B&D
300 גר'

סוגים שונים
לא כולל ללא סוכר וגרנולה

צבעוני 'מעולה'

במבה שוש/צ'יטוס/
תפוצ'יפס קידס

מארזי עלית

עוגיות גטניו/קמח כוסמין
מיני רוליקס גלילית 100%/70%

1 ק"ג
סוגים שוניםרובינפלד

החסדלקנות  בנתיב

שניצל תירס קמחטחינה

6 ק"ג
רגיל/מלא

500 גר'
אחוה

750 גר'
זוגלובק

1 ק"ג
הטחנות

ממרח שוקולד פרה/צנצנת זיתים/חרוזיתמטרנה מהדרין/שלבים
ממרחית 500 גר'/
פסק זמן 350 גר'

קוסקוס 350 גר'/
300-400 גר'700 גר'פתיתים 500 גר' 'מעולה'

סוגים שונים
B&B/מאיר&בייגל

קוד:463438 -זית ירוק-17-19
463575 -זית ירוק-בטעם שום

463445 -זית ירוק-חרוזית
700 גר'

בית השיטה
עלית

סוגים שונים סוגים שונים

3990

24-25
י'-י"א בסיון

500 מ"ל רגיל-קוד: 5033312
400 גר'

4*1.5 ליטר
מיץ לימון 'מעולה' רביעיית ארסי פירורי לחם 'מעולה' שלוקים 'מעולה'

אבקת כביסה
אריאל רגיל/קולור

590

1590

שני עד רביעי
21-23.5.18
 ז'-ט' בסיון

3 ב-
10

2 ב-790
35

סוגים שונים
4 ליטר

1490

5 ב-
10

רסק תפו"ע 
ללא סוכר ויטה /

שעועית צהובה/
ירוקה 'מעולה'/

ריבת דובדבן אלסקה

2 ב-
10

4 ב-
10

1390
3 ב-

למארז 1790ליח'

רביעיית טונה 'מעולה'
בשמן צמחי/במים

4*140 גר'

2 ב-
10

שלגון לה פרוטה/
שלגון אבטיח/

שלגון סולרו

ליח'

ליח'

ליח'

מחפוד
עוף שלם קפוא

2190 1090
לק"ג

נאפה
לאחר 
הפסח

סוגים שונים
600 מ"ל

2 ב-
1290

169010

1090

10

1990

1390

3 ב-

2 ב-3 ב-
20

2 ב- 10

ג'אמפ/סבן אפ/
פפסי/מרינדה

סוגים שונים
ללא מקס
1.5 ליטר

5 ב-
20

8 ב-
10

1790

990

890 2 ב-
70

390

2 ב-
90

3 ב-
20

1690

9
3 ב-
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