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 תשואה מובטחת
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 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ
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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' 16-17

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' 12

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' 14

בעד מפלגות מקומיות, 
טרם החליטו מה להצביע

סקר 

'קו עיתונות'

בית שמש: רשימת התפקידים שדורשים ב'דגל' ו'שלומי אמונים' – כולל מועצה דתית 

והקצאות. בשלב הבא, דיון על איחוד ‘דגל' ו'אגודה' בעיר / פרסום ראשון

בני ברק: ‘דגל התורה' נערכת לרענן את שורותיה במועצת העיר: הכוחות העולים, הצעירים 

המבטיחים, הקאמבק של איש העסקים ועובדי העירייה שנמצאים בסימן שאלה / הרשימה המלאה

חיפה: יהב ל'קו עיתונות': “רוב הציבור החרדי שאני נמצא אתו בקשר יומיומי יתמוך בי” / בלעדי

ירושלים: האם השר אלקין מתנגד לבניה לחרדים בערים מעורבות? וגם: ח”כ נחמן שי בראיון בלעדי עם 

כניסתו למרוץ: “בעוד 20 שנה ירושלים תהפוך לעיר ערבית” / פרסום ראשון

ערד: משה אדרי, פעיל ליכוד מקושר ובעבר סגן ראש העיר, מתכוון להתמודד מול בן חמו / פרסום ראשון

תפרח: הקהילה הליטאית תתמוך בשי חג'ג' לראשות. מסתמן: הבחירות יבוטלו / חשיפת ‘קו עיתונות'
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ירות
לבח

יום 

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות / שטח מוניציפאלי, עמ' 18-19

עציון  גוש  ברחוב  הכנסת הספרדי  בית  באש":  "שאלי שרופה 
אם   • שקלים  אלפי  במאות  מוערכים  הנזקים  באש,  עלה 
המושבות: שריפה בקומה 11 בגלל סיגריה • מה יהיה הסוף? 

/ עמ' 6

חשד להצתה: בית 
הכנסת עלה בלהבות

תעלומה: 
מי מתנכל לשלטים 

של גרינברג?

ההופעה בוטלה, 
השמחה נותרה

שלטי  במילואים,  שהוא  בזמן 
הושחתו  גרינברג  רמי  של  בחירות 
מאויבי  נרתע  לא  שאני  “כפי   •
המדינה, לא אירתע מאותם פחדנים 

עברייניים בפ”ת” / עמ' 10

שמחה  בריקודי  חגיגיות,  בתפילות 
וברגשי רוממות: פתח תקווה ציינה 
גשמים  בגלל   • ירושלים  יום  את 
שירדו רגע לפני, ההופעה המרכזית 

עם אודי דוידי בוטלה / עמ' 6



פרשת במדבר - חג השבועותמידעון האגף לתרבות התורנית

נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

בבית הכנסת "ניגוני חיים" רחוב ויצמן 45
הרב מיכה הלוי - חייב אדם ללמד בנו תורה   24:00

עו"ד איתן אדלשטיין -   01:00 
בתוך הנגמ"ש מסע תורני הסטורי על מלחמות היהודית   

הרב דוד קלופפר - ספרית העומר או ספירת הגומר?    02:00
הרב צבי לאו - כלל חיבוב המצווה בהלכה    03:00

הראל ברגר - יש ואין בעולם הוירטואלי   04:00

בית הכנסת "הספריה" רחוב העצמאות 44 
הרב גיל דביר מצוות ביכורים - על שום מה?    23:00 

לימוד משותף הורים וילדים   
הרב צבי יהודה לאו - "זכור את יום השבת לקדשו"    24:00 

זכרהו בכניסתו וביציאתו   
הרב דוד קלופפר - החינוך שבספירת העומר   01:00

ד"ר עזגד גולד - הלכות שחיתות ציבורית    02:00
הרב גיל דביר - כיצד נחנך את ילדינו לאהבת תורה וליראת שמים?    03:00

הרב מיכה הלוי - עבדי הם- דיני עבודה על פי התורה   04:00

בית הכנסת "שלהבת" רחוב מסקין 3
הרב מנחם הבלין - מסלול המ"ט-מונים   23:00

הרב ישראל דודידוביץ - עשרת הדברות,    24:00 
שתי נוסחאות וסוד אחד  

אריאל שוגרמן - מתן תורה, הפיכת האדם לגיבור על    01:00
הרב עמיהוד סלומון - לכל איש יש שם   02:00

הרב מיכה הלוי - ועשית הישר והטוב    03:00
הרב חגי קורץ - "אנוכי ה' אלוקיך"   04:00

בבית הכנסת "רננים" רחוב אוירבך 1 
פרופ' משה קוה - המשמעות של יום העצמאות    23:00 

ויום ירושלים לדורות - לאור גדולי ההלכה  
ד"ר דרור ארליך - הוי דן כל אדם לכף זכות -    24:00 

עיון הגותי במושג החמלה   
אלי וינברג - "נצחוני בני נצחוני"   01:00

עו"ד איתן אדלשטיין בתוך הנגמ"ש-    02:00 
מסע תורני היסטורי על מלחמות היהודים   

הראל ברגר - תוכנות כופר בהלכה   03:00
ירון זאבי - וכל העם רואים את הקולות.    04:00 
הזמנה לחויה אישית של מעמד הר סיני  

בבית הכנסת "ישראל הצעיר" רחוב פלדמן 6 
 איחוד קהילות כפ"ג ישראל הצעיר, משכן ישראל, 

בינת נבונים-מונקאטש' 
הרב מיכה הלוי - עצרת תהיה לכם    23:10

הרב אליעזר שמחה וייס- לימוד תורה מרב שאינו הגון    24:00
הרב צחי הרשקוביץ - עיונים בספר המצוות לרמב"ם    01:00

הרב עו"ד יעקב חבה - מהותה של עדות במשפט העברי   02:00
ירון זאבי- וכל העם רואים את הקולות" - האמנם?    03:00 

הזמנה לחויה אישית של מעמד הר סיני   
הרב ד"ר אמיר משיח - חידוש הסמיכה   04:00

בית הכנסת "נועם" רחוב היבנר 9 
הרב ינון אמרוסי - דוד המלך   24:10

הרב מיכה הלוי - תספרו חמישים יום    01:00
הר במשה קרני - לפני עיוור לא תתן מכשול    02:00

הרב ד"ר יעקב חבה - מדבר שקר תרחק    03:00
הרב עזרא ישראלי - מקדש ישראל והזמנים דשבועות   04:00

בית הכנסת "בת גנים" בישיבת "אמית" רחוב י"ד הבנים 30 
פרופ' אבי שגיא - גיור וזהות יהודית   23:00

בבית הכנסת "עם כלביא יקום" בביה"ס אורי אורבך שולזינגר 3 
תיקון ליל שבועות    23:00

אברהם סגל - "נעשה ונשמע"    24:00
ד"ר לאטס יעקב - תפיסת המחלה ביהדות    02:00

ברוך רקנטי - אריכות ימים   04:00

בבית הכנסת "שהם" במתנ"ס עולמות רחוב שולזינגר 10 
שיעור לילדים - ד"ר שמואל פיי / מ דביר אשר    23:00

הרב ד"ר אמיר משיח - גיוס נשים לצבא    24:00
הרב הראל ברגר - סייבר והלכה    01:00

הרב משה וואלס - מודלים כלכליים בראיית חז"ל   02:00
יניב חדד - כשרות פרטית:התקדמות או נסיגה?    03:00

ד"ר איתמר רקובר - שובו של הלוחם היהודי   04:00

בית כנסת "צעירי כפר גנים" גמסקין 3
הרב ד״ר אמיר משיח - ״ויפתוהו בפיהם״-    23:00 

עיון תיאולוגי בפיתוי  
הראל ברגר - ״סייבר והלכה״-    24:00 

גניבת זהות ברשתות חברתיות לאור ההלכה  
ד"ר יעקב חבה  - עד מדינה בהלכה  01:00

הרב צחי הרשקוביץ - מהתורה הנעלמת   02:00
הרב עמיהוד סלומון - תורה ודרך ארץ   03:00
הרב צבי יהודה לאו - תוקפו של מנהג   04:00

ותן בליבנו ללמוד וללמד 
חג שבועות שמח!חג שבועות שמח!שיעורים בליל שבועות - אי"ה במוצאי שבת אור לו' סיון תשע"ח

שיעורים לנשים
בליל שבועות מוצאי שבת אור לו' סיון 

בבית הרב סטופל רחוב תורה ועבודה 15 
הרב אהוד סטופל    22:30

הרבנית הדסה סטופל    23:15
הרב יובל בדיחי    24:15

בבית כנסת "ניגוני חיים" רחוב ויצמן 45    23:00
הרבנית ד"ר לאה ויזל - משה אמת ותורתו אמת   

בבית הכנסת "נועם" רחוב סנדרוב 9   23:15
הרבנית אתי אלסטר -"זריזין מקדימים למצוות" - על מידת הזריזות 

בבית הכנסת "תפארת בנימין" רחוב לוחמי הגטו    24:00
הרבנית אתי אלסטר - מסירות ללימוד תורה    

על פי אגדת עני, עשיר ורשע  
בבית הכנסת "ע"ש הע"ג" רחוב חנה רובינא 5 

מירי וסטרייך - על שערים שאינם ננעלים לעולם-    23:00 
עיון ספרותי בתנורו של עכנאי   

ד"ר איתן פינקלשטיין - פלוני אלמוני ומי נמצא במרכז?    24:00
בית הכנסת "צעירי הדר גנים" בבית משפחת לביא רחוב משורר 20 

רעות והרב יוני לביא "רות סוף" סודה של המגילה    22:00

בחג יום ראשון ו' סיון 
בבית הכנסת "הספריה" רחוב העצמאות 44    18:00

הרבנית ד"ר לאה ויזל -" לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל    
אלא על דברים שבע"פ"  

בבית הכנסת "ארזי הלבנון" רחוב אהרון כצנלסון 5    18:00
הרבנית אתי אלסטר - מסירות ללימוד תורה    

על פי אגדת עני, עשיר ורשע  
בבית הכנסת "ישורון" רחוב חפץ חיים 17    18:15

הרב אילן אלסטר - "מי יעלה בהר ה' " אמצעים ותכלית בחיים  
מתנ"ס עמישב רחוב קהילת שיקגו 1    18:00

אפרת ג'ייקובס- שבע שבתות תמימות וחג השבועות   
אריאלה שחור צומעי - שבע ברכות   

נחמה שולמן - שבעה  נקיים   
יעל תמיר - שבעה ימי שבתא  

תיקון ליל שבועות לעולים יוצאי אתיופיה
במועדון התורני "ושבו בנים" רחוב ויסבורג 5 

 החל מהשעה 22:30 עד הנץ החמה

תיקון ליל שבועות - לילדים 
בבית הכנסת "חן הצפון" רחוב שלומציון המלכה 16 

לייבה + הומבורגר -באולם האירועים    22:30
בבית הכנסת "ניגוני חיים" רחוב ויצמן 45 

דרור מרמור -בחדר הלימוד ע"י אולם החסד   23:00
בבית הכנסת "שהם" במתנ"ס עולמות רחוב שולזינגר 10

ד"ר שמואל פיי / דביר אשר   23:00
בית הכנסת "הספריה" רחוב העצמאות 44 

 23:00   הרב גיל דביר מצוות ביכורים - על שום מה? 
לימוד משותף הורים וילדים  

קהילת "רננים" בבית משפחת קירשנבאום רחוב לאה אמסטר 5  
גלעד קירשנבאום - לימוד תורה - שרשרת הדורות    23:00

לילדי הדר גנים בבית הכנסת "היכל חנה" רחוב קראוסמן 8
אבות בנים   22:00

הרב יוני לביא - אסור לפספס   23:00
שיעורים לפי שכבות גיל    23:30

הצגה "הפתק מהאח" של תיאטרון פינצטה   00:30
בית הכנסת "קהילת בראשית" רחוב הרב משורר 10 

22:50 עינן שמעון – הלל ושמאי קיבלו מהם

תיקון ליל שבועות לנוער
 בבית הכנסת המרכזי הע"ג רחוב חנה רובינא 5 

בית המדרש לנוער "עלה הדס" 
פאנל - מה החידוש של תורת החסידות?    24:00

בהשתתפות הרב יוני לביא, הרב ישראל אלתר,   
הרב חנוך חיימוביץ, מנחה הרב מיכה כהן   

הרב חיים גוטסדינר - נתיבות לשום - חסידות שוהה לכל נפש    01:15
הרב ארי לנדא - רבי נחמן מברסלב - מי שטעם יין הונגרי    02:00

הרב ניצן ברגר - שפת אמת - תורת ה' תמימה    02:30
הרב אלי טרגין - האדמו"ר מפיטסצנה - באש ובמים    03:15
התוועדות עם אחיה פרינס )באולם ביה"כ קומה -1(   03:45

בבית הכנסת "מוריה" רחוב שולזינגר 14 
בבית המדרש הקהילתי כפר גנים 

עד תפילת ותיקין לתלמידי כיתות ג'-ח'    23:00
לימוד ושיעורים עם אברכי הכולל ורבני השכונה   
השתתפות ללא תשלום. להרשמה 054-7836865   

בבית הכנסת "חן הצפון" רחוב שלומציון המלכה 16 
הרב יעקב גוטליב - התלמוד, הקראים והרמב"ם    23:00

הרב מוטי גולדשטיין - קווים לדמותו של שלמה המלך    24:00 
בראי חז"ל   

הרב יהודה יוד - חדש אסור מן התורה?!   01:00
גילי עטרי - הכח בקבלת החלטות    02:00

הרב אהוד סטופל - קידוש ה' בחיים    03:00
הרב דוד כהן - תורה - תחילתה וסופה גמילות חסדים   04:00

בית הכנסת קהילת "מעלות קדושים" רחוב הרב אונטרמן 16
הרב מרדכי גולדשטיין    23:00

הרב יעקב גוטליב    24:00
חיים גולדשטיין    01:00

בועז פולצ'ק   02:00
חיים הוטרר   03:00

הרב אהוד סטופל   04:00
בית הכנסת "רמב"ם" רחוב הרב ריינס 13 

בשיתוף בית הכנסת "עלומים" 
הרב ישראל סלומון - מסכת ביכורים    22:40

הרב דב שמואלביץ - תלמוד תורה ותפילה    23:20
הרב יהודה יוד - מכירת עבירות    00:10

הרב ישראל קופפר - מי הרג את גוליית?    01:00
הרב אהוד סטופל - לחיות על קידשו ה'   02:05

הרב ד"ר מרדכי גולדשטיין- קביעת עיתים לתורה -    02:50 
חשיבות לימוד התורה  

הרב דוד צבי רוזנבוים - חג שבועות בתורת החסידות והקבלה   03:40
הרב צבי רוטנברג - יפיות מלכות וזמירות   04:20

בית הכנסת "עין גנים" רחוב עין גנים 23 
הרב יונתן אדואר - מלאכים כבני אדם    23:15

הרב ישראל קופר - אז מי הרג את גליית?   24:00
הרב צבי ויינשטוק- קיים אברהם אפילו עירוב תבשילים   00:55

הרב אריה אנגלמן - דמי שדכנות   01:45
שמעון טאובנר - מגילת רות    02:35

הרב ינון נקש - אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה   03:20
אילן הגר - לא התכוונתי....   04:05

בית הכנסת "בית בלומה" רחוב ברנדה 45 
הרב אריה רביץ - מה מברכים על צ'ולנט   23:00

הרב חגי קורץ - תורה תורה כמה היא עולה    24:00
הרב אייל רוזנבלום - דבקות בתורה   01:00

בית הכנסת "כנסת ישראל" רחוב מינץ 47 
הרב דוד דרוק - התורה - הרעיון הדידקטי   24:00

הרב אהרון קפלן - מי מוריד את התורה - מנהיגות יהודית    01:00
הרב אהרון לוי - בישול ביום טוב    02:00

הרב נתנאל שוהם- ישראל עם סגולה    03:00
הרב עמיהוד סלומון - לפרוש בשיא   04:00

בית הכנסת "זכור לאברהם" רחוב מנחם בגין 81 
ד"ר אבשלום וסטרייך- על יבום והפריה לאחר המוות    23:30

הרב צבי יניר - תפקידו של בית הדין לגיור    00:15
הרב גולן דיעי- המחלוקת עם הצדוקים על חג השבועות    01:15 

והשלכותיה לימינו  
הרב משה לוי - מי ישלם על הטעועיות בצ'קים?    02:00

הרב חנן שוקרון- מגילת רות - התרופה היהודית למצבי יאוש   03:15
04:00 הרב בני פרל - התעוררות - סיפורי חסידים על זריחה שלאחר שקיעה

בית הכנסת "צעירי הדר גנים" רחוב אריה בן אליעזר 18
22:45 הרב ארי לנדא - מה הקשר בין חג השבועות ליום הביכורים

23:30  הרב יוני לביא – האם יש פתרון הלכתי לסרבנות גט 
00:15 פרופ' מנחם קליין- ההלכה היהודית והמשפט הישראל – 

מתנגשים או משלימים? 
01:00 איציק מרדכי - "ספרא וסייפא" דילמות והתמודדויות מחייו של 

איש צבא מאמין 
בחג השבועות – יום ראשון 

18:00 הרב צבי יניר – פתיחות ויראת שמים- האם זה הולך יחד?
 בית הכנסת "קהילת בראשית" רחוב הרב משורר 10 

23:30 הרב פנחס לוי – שש הדפיקות של הרב י.ד. סולובייצ'יק אז 
והיום 

00:20 הרב אחיה פרינס – מבט פנימי של תרי"ג מצוות 
01:15 איתן פינקלשטיין – סוד האנטי- פראייריזם 

02:10 הרצאות קצרות בסגנון טד
         אלי אלתר, נעם זוכמן, מיכאל לאיאני, יצחקי אורגד, משה 

לינדנר
03:15 הרב בני פרל – הערמה: כיצד ממליצים חז"ללרמות את ריבונו 

של עולם
04:05 הרב יוני לביא – היתרון שבחסרון

תיקון ליל שבועות לעולי חבר העמים 
במתנ"ס רמת ורבר רחוב הפורצים 18 

הרבנית אביטל בריסק - בין גיור לקבלת מצוות שבכל יום   23:30
מיכאל חנט - אגדות יהודיות    00:30

הרב חיים בריסק - קיבלנו בסיני את כל התורה, האמנם?    01:30
מיכאל חנט - אגדות יהודיות  המשך    02:30

השיעורים יתקיימו בשפה הרוסית

תרבות יהודית, פתח תקוה באתר |  | 



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





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 





דריכות לקראת חג השבועות בצילו 
 של מנהיגה הרוחני של העיר

מרן האדמו”ר ממישקולץ שליט”א
מאת: חיים רוזנצוייג

תקווה,  בפתח  מישקולץ  חסידות  במרכז 
הולכות ונשלמות ההכנות לקראת חג השבועות 
- מתן תורה, בו מתכנסים המוני תושבי העיר 
ומחוצה לה, לחגוג את החג ולקבל את התורה 
כבוד  העיר  של  הרוחני  מנהיגה  של  בצילו 

קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א.
 במוצאי שבת הקרוב - ליל החג מתכנסים 
שבועות"  ליל  "תיקון  במסגרת  ההמונים 
והפופולארי של האדמו"ר,  לשיעורו המסורתי 
שיעור מרתק שנמשך כחמש שעות, בו מתענגים 
השומעים מהגיגיו ודברותיו של האדמו"ר בכל 

מקצועות התורה ובענייני החג והשעה.
במהלך השיעור נחשפים השומעים לידיעות 
וגילויים מדהימים בתורת הנגלה והנסתר ולא 

מבחינים כיצד הזמן חולף.
להיטהר  הציבור  יורד  השחר  עלות  עם 
הישיבה,  שבבנין  הטהרה  במקווה  ולהתקדש 
עוברים  ולאחריה  התורה,  לקבלת  כהכנה 
רצון  בעת  האדמו"ר  מאת  ולהיוושע  להתברך 

זה. 
מישקולץ,  חסידות  בחצר  החג  של  השיא   
החג  נעילת  ומעמד  המסורתי  "הטיש"  הוא 
שיערוך מרן האדמו"ר ביום ראשון הקרוב יום 
לאחר   19.00 בשעה   )20.5.18( השבועות  חג 

תפילת מנחה, בו מושמעים ניגוני רגש ונשמה 
בגודל אהבת התורה ושכרה, ע"י מקהלת חסידי 

מישקולץ עם ילדי הפלא. 
לומר  האדמו"ר  נוהג  זה  מרגש  במעמד    
נפלאים,  אגדה  דברי  בשילוב  תורני  פלפול 
כשהוא נוהג לסיים את דברות קודשו באמרתו 
התורה  בעולם  ללהיט  מכבר  שהפכה  הידועה 

והתשובה: 
כשעלה  מסופר:  פ"ח(  שבת  )מסכת  בחז"ל 
טענו  התורה,  את  לקבל  למרום  רבינו  משה 
ליתן  למה  עולם,  בורא  לפני  השרת  מלאכי 
התורה  את  תשאיר  ודם,  לבשר  התורה  את 
תחזיק  למשה  הקב"ה  אמר  אצלינו.  בשמים 
ומפרש  תשובה"...  להם  "והחזר  הכבוד  בכסא 
למה  הייתה  המלאכים  שטענת  האדמו"ר, 
ודם,  ישראל שהם בשר  לעם  התורה  לתת את 
ועלולים לעבור על מצוות התורה. אמר הקב"ה 
למשה "החזר להם תשובה"- תענה להם שיש 
בתשובה"  "חזרה  של  ישראל  עם  אצל  מושג 
הצ’אנס  את  לו  יש  חוטא  שאדם  אף  על  ולכן 
לחזור בתשובה, ולכן מגיע להם התורה בצדק. 
בכסא  "החזק  למשה  הקב"ה  אמר  גם  ולכן 
הכבוד והחזר להם תשובה", כי מכסא הכבוד, 
תשובת  את  מקבל  עולם  שבורא  הוכחה  קיים 
עם ישראל, שהרי אמרו חז"ל: "גדולה התשובה 

מרן האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר נואםשמגיעה עד כסא הכבוד"... 

לפרטים: 054-3999325

לחברת השכרת רכב   
דרושים זכיינים להקמת  
סניפים נוספים בכל הארץ 

)גם לנהגים צעירים וחדשים( 

דרושים זכיינים 

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943

תורת
המוסיקה

וביטויה בשירת הקודש, בפיוט ובתפילה

הערבית
לראשונה בפ"ת  

האגף לשירותים חברתיים מסבסד הכשרה מקצועית תעסוקתית 
במקצועות השירה והנגינה המזרחית שורשית

המוסיקלית  התאורתית  התמיכה  את  המקיפה  ללימודים  מבוא  מפגשי  סדרת 
הנדרשת על מנת להבין את שפת השיעורים ואת השפה המוסיקלית האוניברסלית

מכינה
תאורתית:

קורס
המקאם:

מגמות
ביצוע:

ובעיקר  הערבית  המוסיקה  את  המרכיבים  הליבה  נושאי  בשלל  הרצאות  סדרת 
במרכיב העיקרי שלה: המקאם

אנסמבל קולי )מקהלת שירה( אנסמבל כלי ) הרכב תזמורתי( 
הרשמה למגמות הביצוע מותנית בראיון אישי ומבחן התאמה למגמה הנדרשת

מבנה המסלול:

הלימודים מתקיימים פעם בשבוע בשעות הערב 
44 מפגשים |  3 שעות מפגש | במחיר מסובסד
כולל  3 קונצרטים שיתקיימו במהלך הקורס 

הקורס מועבר ע"י זיו יחזקאל

יוענקו תעודות גמר 
מטעם מרכז המקאם זיו יחזקאל

 והמרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט בישראל

האגף לשירותים 
חברתיים ובריאות

  לימודי מקצוע ופרנסה בכבוד

להרשמה:  המרכז לתרבות אנדלוסית- הדר: 08-8529405 

 ELL הפקות 050-2903940
054-3214242  |  03-9053060 שפרה:  נוספים:  לפרטים 
shifra@ptikva.org.il מייל:  או   |  03-7746811 פקס:  לשלוח:  ניתן  מענה  באין 

תאריך אחרון להרשמה 27.5.18

סבסוד 
גבוה 

לנרשמים 
הראשונים
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בפ"ת  הדתיות  המפלגות  של  הפוליטיים  המנהיגים 
החצוף  הרעיון  כי  יען  הזה,  המאמר  את  יאהבו  לא 
הכלול בו יגרום להם להזיע ולהתפתל. אבל אם יש בהם 
אומץ וחזון, הם חייבים לקבל את המהפכה בהתלהבות 

ובאנרגיות חיוביות.
לשלב  העת  הגיע  המהפכני:  רעיוני  תמצית  להלן 
נציגים חילוניים ברשימת המפלגות הדתיות בבחירות 

המוניציפאליות של 2018.
אלקטוראלי,   – מחשבתי  במהפך  מדובר  נכון, 
שמחייב את העסקנים הדתיים להתרומם מעל חישובי 
פוליטיקה קטנה, אולם אם יש בהם האומץ לשנות, ואם 
שנפערה  הניכור  תהום  את  מלראות  עיניהם  טחו  לא 
בין הקהילה החילונית לקהילה הדתית בעיר, אזי הגיע 
להמריא  בעיר  הדתיות  הפוליטיות  הסיעות  של  שעתן 

לכיוונים חדשים.
רבים מתושבי העיר הם חילוניים מצד הדתיות אבל 
ואינם  כיפות  חובשי  אינם  החילוניות.  מצד  דתיים 
על  ביותר  מקפידים  אבל  המצוות  בתרי"ג  מקפידים 
מייחסים  הם  בעיקר  היהודי.  העם  הליבה של  מסורות 
משמעות רבה למאמרו של רבי עקיבא: "ואהבת לרעך 

כמוך".
הם רוצים לראות כאן שבת יהודית של שלווה ושלום 
ולא שבת של ריב ומדון. ובעיקר, רוצים לראות כאן עיר 
של חינוך ברוח הערכים הנעלים של תורת ישראל ומוסר 

הנביאים שלה. כן, אפילו וגם בבתי הספר החילוניים.
לסוג  כולל  מענה  נותנות  אינן  החילוניות  המפלגות 

אינן  הדתיות  המפלגות  ולצערי,  התושבים  של  הזה 
טעות  וזאת  "משלנו".  קהילה  האלו  בתושבים  רואות 
גדולה יען כי סוג התושבים "המוזר" הזה יכול לתמוך 
במפלגה פוליטית דתית ובכך להגדיל את מספר חבריה 
להיות  הוא מצפה  באופן מרשים, אבל  העיר  במועצת 

גם חלק מההנהגה שלה.
את  ימשוך  הדתיות  ברשימות  חילוניים  שילוב 
חילוניים  בעניינים  גם  להתעסק  הדתיות  הסיעות 
'משעממים', כמו למשל הקמת מתנ"סים ואוניברסיטה 
שהמפלגות  העת  הגיע  כנסת.  ובבתי  מקוואות  לצד 
הדתיות יהוו כתובת לשירות ואכפתיות לכלל התושבים 

ולא רק לאוכלוסיית המגזר.
למהלך  בשלות  אינן  החרדיות  המפלגות  נכון, 
דרמטי כזה, אולם זה בהחלט הגיוני וריאלי אצל 'הבית 
היהודי'. והלא נפתלי בנט הבין זאת מכבר וצירף אליו 
את איילת שקד, ינון מגל, אלי אוחנה וחילוניים אחרים.

בית  ייתנו  הדתיות  שהרשימות  סיכוי  ישנו  האם 
בספק  אני  אבל  תקווה  כולי  לחילוניים?  גם  פוליטי 
תגרום  ויצירתית  רחבה  דתית  רשימה  כי  יען  גדול, 
לאוליגרכיה הפוליטית כאבי ראש, בעוד הם מחפשים 

מנוחה פוליטית. הלוואי ואתבדה.
חג מתן תורה שמח.

המחבר הוא ד"ר לסוציולוגיה פוליטית, תושב הדר 
גנים, "חילוני למהדרין"

משה אברהמי

בכפר  חסידים'  'קהל  קהילת  חברי 
גנים ג', התכנסו במוצאי שבת האחרונה 
לערב גיבוש מיוחד, לציון עשור להקמת 
הקהילה שהפכה לאבן שואבת ולקבוצה 
האנושי  ובמגוון  באיכותה  נדירה 

המרכיב את חבריה.
חוגגת  העבר,  על  ההתרפקות  לצד 
להקמת  חדשה  הקצאה  קבלת  הקהילה 
התגוללו  בהן  שנים  אחרי  הכנסת,  בית 

המתפללים בין קרוואנים שונים.
את האירוע פתח חבר הוועד המנהל, 

י  א נ ו ת י ע ה
קוק,  שלמה 
ם  ד י ק ש
את  בברכה 
המועצה  חבר 
ברוכי.  אליהו 
לו  הודה  הוא 
על  עמוקות 
המרכזי  חלקו 
משכן  בהשגת 

קבע לבית ה'.
רב הקהילה, 
רבי  הגאון 

של  איכותה  על  עמד  לאו,  יהודה  צבי 
וטובים  רבים  אליה  המושכת  הקהילה 
בה  שמוצאים  תקווה,  פתח  מתושבי 
את  המלווה  רוחני  ומבצר  חברתי  בית 
הרחק  נמצאים  כשהם  גם  חייהם,  כל 

מגבולות בית המדרש.
ר'  סיפק  משובחים,  קומיים  רגעים 
ברכת  את  "הביא"  שאף  טורצקי  אבא 
הרב הראשי ישראל מאיר לאו, נגד עיניו 
משם  הקהילה.  רב  בנו,  של  הפעורות 
המשיך בסדרת חיקויים מתובלים בדברי 

חכמה וכיבושין.

דתיים, פתחו את המפלגות לחילונים

קהילת 'קהל חסידים' 
חגגה הקצאה

האם אחרי ש'הבית היהודי' שילבו חילונים בכנסת, הגיע הזמן שרשימות דתיות ישלבו חילונים גם 
בפתח תקווה? והאם מהלך פורץ דרך שכזה ישנה את תמונת הגושים?  "ובאו כולם" - טור דעה

נדודים,  תקופת  ולאחר  שהוקמה  לאחר  בדיוק  עשור 
כיכבו    חדשה  לדרך  יוצאת  חסידים'  'קהל  קהילת 

באירוע הגיבוש: הרב, העיתונאי והדרשן

ד"ר שלמה צדוק

הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031



שכולו אומר כבוד בסימן ובאו כולם בברית אחת.
 ארגון ”יביע אומר“  מזמין את הציבור הרחב בני ק"ק עדת תימן לערב 

שי ציבור.
שכונות, רבני בתי הכנסת, גבאים ואי

במעמד גדולי תורה, דיינים, רבני 

הזמר ישראל גברא ותזמורתו
בתוכנית האומנותית:

ובהשתתפות מרנן ורבנן רבותינו שליט"א

של מו"ר ועט"ר מרן הגאון הגדול 
שלימה 

הכנס לרפואתו ה
שון. אמן.

שיחזור לאיתנו הרא
שלמה בן יחיא 

שליט"א ר' 
שלמה קרח 

הרב 
ש"ח בלבד! 

בעלות 20 

בטל‘ 050-3222108

המעמד בהפרדה מלאה
שעה 20:00

תפילת ערבית ב

לק“י
052-3593801זה רעיון אילן ירימי

ם 
טי

פר
ל

ם 
סי

טי
ת כר

מכיר
ו

ש 
א

מר
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מאת: שרית אסרף

ארגון 'יביע אומר' פ''ת יקיים באולם 'שרת' 
ביום שלישי ט''ו סיוון כנס ענק ''איחוד והקמת 
ק''ק  לעדת  הכנסת  בתי  ומתפללי  גבאי  ועד 
תימן'', במעמד גדולי התורה ופוסקי עדת תימן 

שליט''א. 
עומסי ראש  אורי  הרב  ייערך ברשות  הכנס 
של  היסטורית  אחדות  עצרת  ויהווה  הארגון, 
''ועד  והקמת  יסוד  לציון  תימן  קהילות  בני 
גוף  התימנים'',  הכנסת  בתי  ומתפללי  גבאים 
אשר יאחד את כל בתי הכנסת ואלפי מתפלליו 
ימות  כל  במהלך  הרחבים  צרכיו  על  ויעמוד 

השנה ולקראת החגים הבעל''ט. 
רבני  הישיבות,  ראשי  ורבנן  מרנן  במעמד 
ובראשם  דיינים  הכנסת,  בתי  רבני  שכונות, 
ובהשתתפות  תימן.  עדת  ורבני  התורה  גדולי 

מחפוד גאב''ד  רבי שלמה  הגדול  הגאון  מרן 
הרב עזריה  הגדול  הגאון  דעה,  יורה  בד''צ 
הגדול  הגאון  העין,  ראש  העיר  בסיס רב 
ב''ב,  הלכה  שערי  ק''ק  קורח רב  הרב פנחס 

הגאון הגדול הרב יפת טיירי ר''י שדה חמד.
הדים רבים ותכונה רבה לקראת הכנס, אשר 
ובשעה  הרחב,  לציבור   19:30 בשעה  ייפתח 
מיועד  הכנס  עם,  ברוב  ערבית  תפילת   20:00

לגברים ולנשים בהפרדה מלאה ובקדושה. 
את  המספרת  מרגשת  מצגת  תוצג  בערב 
היום,  ועד  מאז  תימן  יהודי  של  חייהם  סיפור 
הזמר  אומנותי  בקטע  ילווה  הערב  כן  כמו 

ישראל גברא ותזמורתו. 
על  שמחים  אנו   0503222108  לכרטיסים: 
וקוראים  אמת  שותפות  ייצור  אשר  החיבור 

לכלל הציבור להצטרף למען שינוי אמיתי".

אאאאאא דריכות לקראת כנס 
של עדת תימן פתח תקוה

הכנס בשנה שעברה

מאת: משה אברהמי

המועמד  של  בחירות  שלטי  קורה:  זה  שוב 
קריית  שנתלו  גרינברג,  רמי  העיר  לראשות 
זועמים  גרינברג  והושחתו. במטה  נקרעו  אלון, 

ומשוכנעים שמדובר בהתנכלות סדרתית.
מקרים  לשורת  המצטרף   – הנוכחי  המקרה 
שהתרחשו בחודשים האחרונים – אירע ברחוב 
רמז, בו נתלו שלטי תמיכה בגרינברג על גדרות 
מניעה  כל  אין  בהן  פרטיים  מקומות  וקירות, 

חוקית.
בחורים  צמד  נצפו  באזור  הטענות,  פי  על 
כשהם נוסעים על קטנוע ללא לוחיות זיהוי, והם 

אלו החשודים במעשה.
כשהוא  גרינברג  את  'תפסה'  התקרית 
במילואים, אי שם בגבול הצפון. בשיחה נזעמת, 

מגיב:  הוא 
"בזמן שאני 
ם  לואי במי
את  משרת 
 , ה נ י ד מ ה
מקבל  אני 
ם  י נ ו כ ד ע

מועמד  ע"י  שנשלחו  שעבריינים  מהשטח 
בבחירות קורעים את שלטי הבחירות שלי.

מאס  שהציבור  שמבינים  בפחדנים  "מדובר 
מאבדים  והם  הקלוקלת  ובהתנהלותם  בהם 
שלי  בדרך  שהתמיכה  מהעובדה  עשתונות 
שאני  כפי  אז  בעיר.  מקום  בכל  תאוצה  צוברת 
לא נרתע מאויבי המדינה במילואים, אנחנו לא 
זמנם  בפ"ת.  עברייניים  פחדנים  מאותם  נרתע 

עבר".

מאת: משה אברהמי

עיריית פתח תקוה החליטה על פירוק הגשר 
העירייה  רחבת  בין  מחבר  אשר  הרגל  להולכי 
לבין קניון תפארת ישראל ברחוב שפיגל, אשר 

נבנה בתחילת שנות ה-90.
בראשית  רק  קצר  לזמן  פעיל  היה  הגשר 
הקמתו וכעת משהגשר עומד ללא שימוש כבר 
מהווה  הוא  כי  הוחלט  ניכר,  בו  והבלאי  שנים 

מפגע בטיחותי וחזותי והוחלט להסירו.
השבוע.  כבר  יחלו  הגשר  להסרת  העבודות 

כל  והסרת  פירוק  עבודות  יתבצעו  תחילה 
ואביזרי  ריצופים  כולל  והכיסויים,  הקרויים 
מערכות החשמל ולאחר מכן יוזמן מנוף שיפרק 

את הגשר בשני חלקים.
השבועיים  במהלך  יתבצעו  העבודות 
 ,7:00-23:00 השעות  בין   ,14-30/5 הקרובים 
תקופת  בכל  פעיל  יהיה  לא  העירייה  חניון 
העבודות, כלומר בשבועיים הקרובים. הכניסה 
תתאפשר  לגשר  הסמוכים  הציבור  למוסדות 

בהתאם להנחיות שיפורסמו בסמוך.

תעלומה: מי מתנכל לשלטים של גרינברג?

מוריד הגשר

 "כפי  גרינברג הושחתו  בזמן שהוא במילואים, שלטי בחירות של רמי 
שאני לא נרתע מאויבי המדינה, לא אירתע מאותם פחדנים עברייניים בפ"ת"

החלו עבודות הריסת הגשר להולכי רגל, שחיבר 
בין רחבת העירייה לבין קניון תפארת ישראל

ר 
וב

הד
ת 

שכ
 ל

ם:
לו

צי
 

לכבוד חג מתן תורה כל ילד/ה 
שיקבלו על עצמם קבלה טובה 
)כגון כיבוד הורים, מעשה טוב, 

ברכת המזון מהכתב וכדו’....(

יזכו במופע מרהיב

יש לשלוח את הפרטים 
במלואם בכתב קריא 

לאגף השכונות רח’ שפרינצק 39
עד י”ז בסיוון תשע”ח 1.5.18

טל: 03-9327301
פקס: 03-9327296

shchunot@ptikva.org.il



גם בפתח תקווה
שותפים לקצב 

החיים שלך

ההטבות )למעט המענק( יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי ( ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות •*ההטבות הינן ללקוח בעל חשבון קיים בבנק. ההחזר הכספי 
יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון, בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון הלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע 
ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ש"ח ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור" ו- "בלון" **אין לראות בפרסום זה משום הסכמה 
או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה 
לפועל ***מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע • הייעוץ הכלכלי יינתן ע"י גורם חיצוני ואין הבנק 
אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות • ייעוץ פנסיוני מותנה בחתימה על הסכם ייעוץ • ההצטרפות לתכנית/למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק 

• ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק • ההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד • הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת.

050-2252562 לקביעת פגישה

שדרוג בקצב שלך

בחשבון בו מופקדות 2 משכורות
     בסך 10,000 ₪ ומעלה **

הלוואה עד  100,000 ₪
בריבית אטרקטיבית  וגם

קריירה בקצב שלך

בחשבון משותף בו מופקדות  2 משכורות * *

הלוואה עד 30,000 ₪
ללא ריבית וגם

דירה בקצב שלך

תשלום ראשון ע״ח הבנק*גם

משכנתא

ייעוץ בקצב שלך

ייעוץ פיננסי חינם
ע״י  יועץ כלכלי מומחה

 למשפחות בנות 5 נפשות ומעלה

וגם
תכנון בקצב שלך

פגישה עם יועץ פנסיוני 
ללא עלות

ללקוחות מעל גיל 35 וגם
פנסיה בקצב שלך

ובנוסף, פטור 

מעמלת ערוץ ישיר 

ועמלת מינימום

ל – 10 שנים ***
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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

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר לשבת
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק פירות יבשים

 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב עגבניות

 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

כזה דבר עו לא ראיתם, מעל 100 סוגים של מנות 
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה

הרב שך 3 בני ברק )מול ביה”כ איצקוביץ( 
בכל יום שישי מהשעה 8:00 בבוקר

להזמנות
052-809-8880

רח' הרב ש"ך 6 )צמוד לאיציקוביץ( | טל: 03-5799991

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( 
03-5799991 טלפון: 

פשטידות, פסטות מוקרמות 

בטעמים, קישים ולזניות 

עבודת יד! מדהימים!

שוק 
הפרחים
הכי גדול בעיר

כל המאפים החלביים 29.90 לק"ג 

בקניה מעל ק"ג 

גלידות, מגוון עוגות 

שמנת/שמנת ברוניז

שמנת אגוזים/ריבת 

חלב/מקופלת ועוד

מגוון פטיפורים 

בלינצע'סים 

בטעמים מיוחדים

פחזניות ואקלרים

עוגת גבינה 

מבית שלוימלה

1 ב- 22&
2 ב- 40&

עוגת גבינה אישית 

מבית שלוימלה 

1 ב- 12&
2 ב- 20&

כדורי גבינה

1 ב- 5&
3 ב- 12&

שבועות 
של מבצעים



מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת

מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת

מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת

מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת

מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת

רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק

מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת

וכשרות
איכות,

טריות,
שפע,

בשר | עופות | דגים | סלטים | קפואים | אוכל מוכן
רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק טל: 03-6196874

חדש!!!
לתושבי פתח תקוה ואלעד והסביבה 

משלוחים עד הבית!

של עופות הודו ובשר  מפורקים וארוזים 
צמודה ובהשגחה  הלקוח  דרישת  לפי 
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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   24% ישראל,  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%
 38% "תופעה מבורכת, הם דואגים לתושבים באמת", לעומתם, 
'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



היחידה לחינוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל

'עמלינו' 
מזמין את ההורים והילדים

ללימוד משותף של
אבות עם בנים
בליל מתן תורה

בית הכנסת
"אבי עזרי" 

רח' ארלוזרוב 3 
 23:00-24:00

 בית הכנסת
"בית אהרון" 

רח רוטשילד 108
 23:00-24:00

 בית הכנסת
"דגל ראובן" 

רח רוטשילד 87
23:00-24:00

בית הכנסת
צאנז 

רח' היסמין 5 
 23:15-24:15

בית הכנסת
חתם סופר 

רח' איכלוב 21
19:30-20:30 

בית הכנסת
קהל חסידים 
כפר גנים רח' שלוזינגר 3

22:15-23:15 

בית הכנסת
חברון 
רח' סלמון 12
23:00-24:00

בית הכנסת
בני הישיבות  

רחוב סלומון 12
 23:00-24:00 

בית הכנסת
חניכי חברון 

רח' בגין 102
23:00-24:00 

בית הכנסת
בני הישיבות 

רח' בגין 125
23:00-24:00 

בית הכנסת
בית אבא 

רח' סלומון 12
23:00-24:30 

בית הכנסת
קהל חסידים 
רח' בן אליעזר 15-17

23:30-24:30

היחידה לחנוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל

ד ח א כ ו  ר מ א ע  מ ש נ ו ה  ש ע נ

בית הכנסת
חניכי הישיבות   

רחוב מוסטבוי 11 
 23:00-24:00

בית הכנסת
שירת מרים 
רח' אור יחזקאל 4

 23:00-24:00 
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התורה

קבלת

מנחם שורץ
שליט"א

שיעור מפי הרב

השיעור יתקיים
בית "לב המושבה" רחוב סלומון 12קומה ב׳

בליל חג השבועות בשעה 12:00בלילה

כמו"כ יתקימו במקום שיעורים נוספים ולימודים בחברותות
הציבור מוזמן להשתתף

כיבוד במקום

בנושא: חוה רות – רחל ולאה
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התורה

קבלת

מנחם שורץ
שליט"א

שיעור מפי הרב

השיעור יתקיים
בית "לב המושבה" רחוב סלומון 12קומה ב׳

בליל חג השבועות בשעה 12:00בלילה

כמו"כ יתקימו במקום שיעורים נוספים ולימודים בחברותות
הציבור מוזמן להשתתף

כיבוד במקום

בנושא: חוה רות – רחל ולאה

במרכז תכלית

הינכם מוזמנים 

שיתקיים
אי"ה

ללימוד

רח׳ סלמון 12, קומה 2, פתח תקוה

במרכז תכלית

ספר מרתק לכל משתתף!                        כיבוד ושתיה כיד המלך

בשעה 23:15

בשעה 24:00

הרב מנחם שוורץ שליט"א
בנושא: עין הרע למי? ולמה?

לימוד בקבוצות עם אברכים

בשעה 01:15

בשעה 02:15

מרצה אורח

סיום הלימוד

בשורה משמחת 
הננו להזמין את אברכי הכוללים ותלמידי הישיבות 

גדולות וקטנות תושבי פ"ת 

להשתתף במיזם המיוחד כתבם על לוח ליבך 

         על לוח    כתבם
       ליבך

המיזם בהכוונתם של חברי ועדת הנשיאות 
הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א - ראש הישיבה הגדולה אור ישראל 
הגאון רבי דוד סלומון שליט"א - ראש ישיבת נחלת דוד הגדולה

הגאון רבי שאול גרונר שליט"א - כולל לומזא

על האברכים לשלוח חבורות באורך 8 עמודים, תלמידי יש"ג 6 עמודים, תלמידי יש"ק 4 עמודים 
כל החבורות חיבים להגיע מוקלדים במחשב 

5 חבורות של האברכים המובחרות

יקבלו מילגות עד 2000& 
15 חבורות של תלמידי הישיבות

יקבלו מילגות עד 1200&

במעמד מרנן ורבנן ראשי הישיבות ורבני העיר 
לאחר חג הסוכות

את החבורות יש להכניס לתא הדואר עד ר"ח אלול 
מרכז העיר: בית לב המושבה, רחוב סלומון 12 | גני הדר: מרכז קהילתי הדרים, רחוב קהילות יעקב 8

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה 

היחידה לחנוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל
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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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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

למרות הקלון: רוכברגר מתמודד

"לא תענוג להיות ראש עיר"

רחובות

רמת השרון

ראש העין

חריש  השבוע  עשה  ישי  אלי  'יחד'  יו"ר 
פעולה  שיתופי  ובחן  רחובות  בעיר  עמוק 
למעונו  נכנס  ישי  הבחירות.  לקראת  אפשריים 
של  לביתו  ועלה  מקרעטשניף  האדמו"ר  של 
מענדל  מנחם  רבי  הגאון  חב"ד  קהילת  רב 

גלוכובסקי.
תזזיות  יודעת  ברחובות  הדתית  הפוליטיקה 
רבות ונכון לכעת, יד כולם בכולם. מלכתחילה 
אך  היהודי',  'הבית  עם  ללכת  בחב"ד  תכננו 
וחב"ד  שרטון  על  עלו  הצדדים  בין  היחסים 
קרעטשניף,  חסידות  חדש.  בית  אחר  מחפשת 
שבבחירות האחרונות רצה במשותף עם 'הבית 
מטריית  תחת  עצמאית  לדרך  יצאה  היהודי', 
בקרב  מסיבי  בקמפיין  ופתחה  ישראל'  'אגודת 
קהל  את  לעבות  מנת  על  החילוני  הציבור 
מצביעה. כרגע נבחנים חיבורים – ביחד ולחוד 
קרעטשניף  וחסידות  ישי  אלי  חב"ד,  בין   -

וההכרעה צפויה ליפול בימים הקרובים.

ראש  רוכברגר,  איציק  היה:  לא  עוד  כזה 
במרמה  שהורשע  לשעבר  השרון  רמת  עיריית 
ובהפרת אמונים, ריצה עונש של עבודות שירות 
ושילם קנס כספי, הודיע השבוע פומבית כי הוא 
מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות לראשות, 

חרף אות הקלון שהטיל עליו בית המשפט.
על מנת להתגבר על האתגר המשפטי, הגיש 
רוכברגר בקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית 
לא  הדבר  כי  השיב  זה  אך  לרוץ,  לו  לאשר 
בסמכותו והפנה אותו לפקיד הבחירות, תפקיד 
פרקליטיו,  טענות  פי  על  אויש.  טרם  כה  שעד 
משפטית  מניעה  אין  בכלא,  ישב  ואינו  מאחר 

בהתמודדותו.
ובשל  ותושביה  השרון  לרמת  אהבתי  "בשל 
להציג  ממני  המבקשים  מתושבים  רבות  פניות 
מועמדותי לראשות העיריה בבחירות הקרובות, 
אלו  בימים  כי  אתכם  לעדכן  חובה  חש  אני 
ממש, בכוונתי להודיע על התמודדותי, בהתאם 
לשוב  כוונה  ומתוך  והפסיקה  החוק  להוראות 
 12 במהלך  שעשיתי  כפי  נאמנה  אתכם  ולשרת 

שנות כהונתי כראש העיריה שלכם", כתב.

)בנגה( בית אור, הוא חבר מועצת העיר  בני 
מקומו  ממלא  שנה  לפני  עד  שהיה  העין,  ראש 
ויד ימינו של ראש העיר שלום בן משה. השבוע, 
הכריז בנגה כי יתמודד בעצמו על ראשות העיר, 

באמצעות סיעת 'מהפך בראש'.
הפוליטיקה  את  בנגה  הדהים  שנה,  לפני 
המקומית, כאשר עזב בטריקת דלת את תפקידו 
כממלא מקום, פרם את הברית האיתנה שהייתה 
הוא  לאופוזיציה.  ופרש  העיר  ראש  עם  לו 
ולאדריכל  בעיר  וחזקה  אהודה  לדמות  נחשב 
הדירות החדשות  הלא רשמי של עשרות אלפי 

המתוכננות בעיר.
בראיונות שהעניק בעת פרישתו, אמר בית אור 
פוליטיות  להרפתקאות  לצאת  בכוונתו  אין  כי 
וכי "זה לא כזה תענוג גדול להיות ראש עיר". 
כעת, למרות הדברים, יבקש את אמון התושבים 
וצפוי לנהל קרב צמוד בבחירות מול ראש העיר 

המכהן.

ערד לקראת מהפך? 'הליכוד' מסתער על ערד
אחרי שניסן בו חמו )'יש עתיד'( ביצר את שלטונו בדרך לקדנציה נוספת, נכנסת מפלגת השלטון 

ומשנה את התמונה • המועמד: משה אדרי, פעיל ליכוד מקושר ובעבר סגן ראש העיר • 
כל הפרטים והתגובות

צפויה  בערד,  הקרובה  הבחירות  מערכת 
להיות גועשת וסוערת, בניגוד מוחלט לשלווה 
 5 אחרי  רחובותיה.  את  שאופפת  הפסטורלית 
ידעה  בעיר  החרדית  ההתיישבות  בהן  שנים 
הכותרות  לראש  העפילו  שאף  קשים  אתגרים 
הארציות, נראה שקרן האור מגיעה ממקום לא 
לראשות  מועמד  תציב  'הליכוד'  מפלגת  צפוי: 
ראש  את  להדיח  מנת  על  הכל  ותעשה  העיר 

העיר המכהן ניסן בו חמו.
הראשות  על  'הליכוד'  מטעם  שיתמודד  מי 
במפלגה  וותיק  מרכז  חבר  אדרי,  משה  הוא 
הצפויים  ובכיריה,  שריה  לכל  היטב  ומקושר 
להעניק לו רוח גבית ולהעמיד לרשותו משאבים 

ניכרים לקמפיין הבחירות.
רחוק  אדרי  הארצית,  בזירה  קשריו  מלבד 
כיהן  בעבר  הערדית.  בזירה  אנונימי  מלהיות 
כיהן  ובשיאו  'הליכוד'  מטעם  מועצה  כחבר 
לזכות  בעבר  גם  ניסה  הוא  העיר.  ראש  כסגן 
פחות  לא  היו  בהן  בבחירות  העיר  בראשות 
התנועה  זכתה  הטובים  בימיה  מועמדים.  מ-8 
לארבעה מנדטים בעיר, אך בבחירות האחרונות 

נמחקה לחלוטין.

בבחירות המיוחדות שנערכו לפני שלש שנים 
של  פרישתה  לאחר   – העיר  ראשות  על  בדיוק 
ולד  זה  היה   – הכנסת  לטובת  פלוסקוב  טלי 
סנדלרסקי שהתמודד מטעם 'הליכוד' מול ניסן 
בן חמו אך נחל תבוסה צורבת, כאשר היחידים 
החרדית,  הקהילה  אנשי  היו  עבורו  שהצביעו 

שהעניקו לו את קולם מחוסר אלטרנטיבה.
מאשר  עיתונות',  'קו  עם  ראשונה  בשיחה 
בהצלחתו:  ביטחון  ומביע  הפרטים  את  אדרי 
"אני לוקח את ערד לשלטון 'הליכוד', יש לי את 
תמיכת ראש הממשלה וכל צמרת הליכוד, מה 
צריך יותר מזה? ערד נמצאת היום בקיפאון היא 
מקווה  אני  הנשמה.  לה  לעשות  צריך  מדממת, 
ולא  הממשל  נציג  צריך  שהוא  יבין  שהציבור 
נציג הפקולטה, פעם מגיע ד"ר, פעם עו"ס, כל 
יש  לי  ניסיון,  לו  אין  אבל  תארים  לו  יש  אחד 
ניסיון בלי תארים שקשורים לפוליטיקה. יש לי 

ידע אמיתי בתחום המוניציפאלי".
כזכור, בשנים האחרונות עלו יחסי החרדים-

בלתי  עימותים  בשל  לכותרות,  בערד  חילונים 
פוסקים בין הקהילה החסידית בעיר לבין ראש 
למרות  עתיד'.  'יש  נציג  חמו,  בן  ניסן  העיר 

ונהירת  החסידית  הקהילה  של  התפתחותה 
כי  היה  נראה  כה,  עד  לעיר,  משפחות  מאות 
המאבק מול בן חמו אבוד וכי הוא יצליח לנצח 

את הבחירות הקרובות בקלות.
בין  הלהבות  הונמכו  האחרונים  בחודשים 
החרדים וראש העיר, בשל סדרת הבנות שקטה 
למסלול  היחסים  את  להכניס  ניסיון  ומתוך 
תקין. במקביל, בן חמו מתמודד עם אופוזיציה 
פנימית הולכת ומתרחבת, שהתבטאה בין היתר 

בפרישת שניים מחברי סיעתו לאופוזיציה.
למגרש  'הליכוד'  של  כניסתה  עם  כעת, 
תעמוד  החרדים  בפני  כי  נראה  המקומי, 
אלטרנטיבה ראויה והם עשויים להעניק לאדרי 
מהפך  שתחולל  הקריטית  הקולות  מסת  את 

בעיר.
כי  אישרו  ישראל'  ב'אגודת  בכירים  גורמים 
קיבלו פנייה ממפלגת 'הליכוד' בגישוש ראשוני 
החרדים  תמיכת  ולהבאת  משותף  גוש  להקמת 

במשה אדרי.
מסיעת הליכוד טרם נמסרה תגובה לדברים.

אלי ישי חורש את העיר
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תפרח למרות התחלה צולעת: הקהילה תומכת, הבחירות יבוטלו
מעניקה  תפרח  ביישוב  הליטאית  הקהילה 
את תמיכתה לראש המועצה המכהן שי חג'ג', 
הקרובות  בבחירות  יחיד  כמועמד  שמסתמן 
ובשל כך הן צפויות להתבטל. התמיכה החרדית 
שהקהילה  אחרי  ומגיעה  מאליה  מובנת  לא 
למרות  האחרונות.  בבחירות  ביריבו  תמכה 
עלו  הצדדים  בין  היחסים  הצולעת,  ההתחלה 
המפלגות  ראשי  בתמיכת  חיובי,  מסלול  על 

החרדיות בכנסת.
על  חולשת  מרחבים  האזורית  המועצה 
מתגוררים  בהם  הצפוני,  בנגב  מושבים   15
הגדולים  היישובים  אחד  תושבים.  כ-13,000 
בה הוא תפרח, שם מתגוררים כ-300 משפחות 
ליטאיות המונות כ-2,000 נפשות. היישוב מוכר 
גם בזכות הישיבה המפורסמת בה לומדים קרוב 

ל-1,000 תלמידים.
חג'ג',  שי  התמודד  האחרונות,  בבחירות 
המכהן  המועצה  ראש  מול  גילת,  מושב  תושב 

במורי  תמכה  הליטאית  הקהילה  מורי.  אבנר 
ויחסיה עם ראש המועצה המנצח התחילו ברגל 

שמאל.
שונים,  מתחים  ליוו  הנוכחית  הקדנציה  את 
דתית.  מועצה  יו"ר  מינוי  סביב  נסובו  חלקם 
הקהילה בתפרח לא הייתה שבעת רצון מהמינוי 

וגם ראשי המפלגות החרדיות בחשו בו.
הקהילה  בין  היחסים  הדברים,  למרות  אך 
וכיום  תקין  מסלול  עלו  העיר  לראש  בתפרח 
הצדדים עובדים בשיתוף פעולה. כפי המסתמן 
כעת, אין אף לא תושב אחד מתחומי המועצה 
כל  ובשל  מועמדות  להגיש  שמתכוון  האזורית 

הבחירות יתבטלו.
האזורית  המועצה  את  המועצה,  ראש  מלבד 
מאיישים 15 חברים, נציגי כל אחד מהיישובים 
שנמצאים בתחומיה. במרבית היישובים הוועד 
המקומי בוחר בהסכמה את הנציג למועצה אך 
פנימיות  בחירות  מתקיימות  חריגים,  במקרים 

בתוך היישוב על התפקיד.
המועצה  כחבר  ארוכות  שנים  שמשמש  מי 
ברוך  ר'  הוא  תפרח,  היישוב  מטעם  האזורית 

גנוט, שצפוי להמשיך בתפקידו.
תמיכה  גנוט  מביע  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
הקרעים:  איחוי  על  ומדבר  המועצה  בראש 
לכל  אתו  רץ  אני  ביחד,  הרבה  עובדים  "אנחנו 
גפני,  משה  ח"כ  אצל  דלתות  לו  פותח  מקום, 
הולכים  אנחנו  מאופקים.  עוד  מכיר  אני  אותו 

לפתח את כל התשתיות ביישוב".
שעולות  מהמתיחויות  מתעלם  לא  גנוט 
שם  דברים  "הרבה  ואומר:  הדתית  במועצה 
גר  הדתית  המועצה  יו"ר  רצוננו,  לשביעות  לא 
יישוב של ראש המועצה  גילת, באותו  במושב 
חג'ג', יכול להיות שהוא משמש לו עזר וגב, אני 
לא יכול ללכת ראש בראש אלא לנסות לעבוד 

באופן אישי ולהשפיע".

אחרי שהימרו בבחירות האחרונות על המועמד המפסיד ולמרות מתיחויות במועצה הדתית, הקהילה 
הליטאית של תפרח תתמוך בשי חג'ג' לראשות • מסתמן: הבחירות יבוטלו

בני ברק
ריענון שורות ב'דגל': בורסת השמות 

אם יש דבר שמונח בכיסה של 'דגל התורה' 
התורה  עיר  ראשות  שהיא  הרי  המוניציפלית, 
שוקטים  לא  בתנועה  אך  ברק.  בני  והחסידות 
חברי  מרבית  להחלפת  ונערכים  השמרים  על 
ריענון  של  יסודי  ממהלך  כחלק  המועצה 

שורות.
בשבעה  התורה'  'דגל  מחזיקה  להיום,  נכון 
הדברים  הנוכחי,  בשלב  במועצה.  חברים 
אך  סגורה,  רשימה  לכדי  מבשילים  לא  עדיין 
פורחת  המקומית  התורה'  'דגל  במסדרונות 
לתפקיד  ראויים  מועמדים  של  שמות  בורסת 
את  מוניציפאלי' משרטט  'שטח  מועצה.  חבר 

מפת השמות החדשים והחמים:
הישיבה  ראש  מרן  ממקורבי   – ויזל  יצחק 
בעשייה  מוכר  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל 

העירונית מתפקידו כמנהל גני ילדים.
ונצורות  גדולות  פועל   - רוטנברג  ישעיהו 

למתחזקים.  ישיבה  ומייסד  נושר  נוער  עם 
מקורב למשפחת הגר"ח גריינמן זצ"ל ולחוגי 

סלבודקה.
כץ  פרדס  שכונות  איש   – פורנברג  עידו 
וקריית הרצוג, שהביא מספר הישגם נאים, בין 

היתר בהסדרת תחבורה ציבורית.
יותר  הוותיקה  מהשדרה   – הבר  יהודה 
כבר  ומי שכיהן  מפורסם  תיווך  בעל  בתנועה, 

בעבר בתפקיד חבר מועצה.
היותר  מהצעירים   – יוטקובסקי  לייזר 
במסגרת  בעיקר  הציבורית,  בעשייה  מעורבים 
ארגון 'אנחנו וצאצאנו' ומסגרות 'אבות ובנים'.

'קופת העיר' ומנהל  קובי קוליץ – ממנהלי 
חברת בנייה בתל ציון. בעבר כיהן כרל"ש ראש 

העיר לשעבר, יעקב אשר.
אך  השולחן,  על  עולים  נוספים  שמות  שני 
בשל היותם עובדי עירייה, יהא עליהם לעזוב 

את משרתם ולאבד משכורת, מה שמפחית את 

הסיכויים לכך:

מהשדרה  הוא  אף   – קורלנסקי  ראובן 

היותר  האנשים  ואחד  במפלגה  הוותיקה 

מתפקידו  העירייה,  במסדרונות  מוערכים 

במחלקת תרבות.

לילדים  המחלקה  מנהל   - קשש  שמעון 

ולנוער בסיכון בעירייה, ואחיו של זאבי קשש, 

מנכ"ל עיריית אלעד.

בכירים ב'דגל התורה' מגיבים ל'קו עיתונות' 

כי "מוקדם מכדי לחרוץ גורלות, כולם אהובים 

על  נשב  אלול  בחודש  רק  אבל  וברורים 

במועצת  החברים  זהות  את  ונקבע  המדוכה 

העיר שיעמדו לרשות התושבים".

אחרי שנים של נמנום, 'דגל התורה' נערכת לרענן את שורותיה במועצת העיר • הכוחות 
העולים, הצעירים המבטיחים, הקאמבק של איש העסקים ועובדי העירייה שנמצאים בסימן שאלה
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מרבית העצורים שוחררו

2 קדנציות, לא יותר

ש"ס

בית שמש

ימי הגבלה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

בהכנותיה  הילוך  מעלה  ש"ס  מפלגת 
מכל  ש"ס  ופעילי  נציגי  המקומיות:  לבחירות 
ערי צפון הארץ, הוזמנו לכינוס מפלגתי שייערך 
שייערך  כינוס  אתא,  בקריית  שלישי  ביום 
מזכ"ל  התנועה,  של  הכנסת  חברי  בראשות 

המפלגה ובכיריה.
מזכ"ל  חתום  עליה   – לכינוס  בהזמנה 
הנציגים  התבקשו   – ביטון  חיים  המפלגה 
מרכזיים  פעילים   10 לפחות  "לצרף  בעיריות 
מעירכם". הנציגים מדורבנים להגיע עם המסר: 

"השתתפותכם חובה להצלחת המערכה".

מנסה  עדיין  שמש  בבית  החרדית  העסקונה 
לעכל את הפרשייה החדשה שהתנפצה בשבוע 
חבר  של  מעצרו  עם  גדול,  רעש  בקול  שעבר 
המועצה ואחראי תיק תכנון ובנייה משה מונטג 

ואתו שורת מאכערים, קבלנים ואדריכלים.
למעצר  מונטג  שוחרר  שלישי,  יום  בצהרי 
שניהלו  משפטי  מיני-קרב  לאחר  זאת  בית, 
יום קודם לכן הובא לבית המשפט,  פרקליטיו. 
מעצרו  את  להאריך  המשטרה  ביקשה  שם 
הבקשה.  את  דחה  השופט  אך   - נוסף  בשבוע 
התקיים  למחרת,  ורק  ערער  הגישה  המשטרה 
דיון נוסף בבית המשפט המחוזי בו נדחתה שוב 

דרישת המשטרה והוא שוחרר למעצר בית.
הם  גם  שוחררו  בפרשה  המעורבים  יתר 
שמעצרו  העסקנים  אחד  מלבד  בית,  למעצר 
הוארך עד ליום חמישי. במסגרת תנאי השחרור, 
גבוהים.  ערבות  דמי  להפקיד  מונטג  נדרש 
בנוסף, הוצא לו צו הרחקה מהעירייה למשך 60 

יום וצו איסור יציאה מהארץ למשך 180 יום.

את  להגביל  מבקשת  חדשה  חוק  הצעת 
כהונתם של ראשי ערים לשתי קדנציות בלבד. 
על שולחנה  פי ההצעה, שהועלתה השבוע  על 
של וועדת השרים לענייני חקיקה, במידה וראש 
שנים(,   10( רצופות  קדנציות  בשתי  כיהן  עיר 
לפני  שנים   4 של  צינון  בתקופת  יחויב  הוא 

שיוכלו להתמודד שוב לראשות העיר.
כסגן  ומי שכיהן  מגיש ההצעה  גילאון,  ח"כ 
השחיתויות  "מפת  נימק:  אשדוד,  עיריית  ראש 
הכהונה  משך  מתפשטת.  המקומיות  ברשויות 
של  בשחיתות  במעורבות  מרכזי  מרכיב  הוא 
ראשי הערים החולשים על העיריות ועל הכסף 
מספר  הגבלת  ברחובות.  שמתגלגל  הגדול 
ובטווח  ורגולציה  פיקוח  תאפשר  הקדנציות 
שנמצאת  במערכת,  האמון  את  תחזיר  הארוך 

בירידה מתמדת".
מי שהעלה בעבר את הסוגיה ותמך בכל לב 
משה  שמש  בית  עיריית  ראש  היה  בהגבלה, 
עיר  שראש  הראוי  "מן  כי  שאמר  אבוטבול, 
יותר משתי קדנציות". בהמשך, שינה  יכהן  לא 
שיורו  במה  להתרכז  ועבר  הטון  את  אבוטבול 
אותו הרבנים. הסוף – של הצעת החוק, כמו גם 

מצבו של אבוטבול - ידוע.

ירושלים

ערד
מבקש את תמיכת החרדים, אבל לא רוצה שיגורו בעיר

מה חושב השר זאב אלקין על בנייה לחרדים? • ח"כ נחמן שי בראיון סוער, עם כניסתו למרוץ: על 
הניסיון עם טדי קולק, הריצה ללא 'המחנה הציוני' וגם, "בעוד 20 שנה ירושלים תהפוך לעיר ערבית"

מנועים  מחמם  אלקין  זאב  שהשר  בזמן 
ירושלים,  בדרך להתמודדות על ראשות העיר 
ובעודו מנהל מגעים עם חברי הכנסת החרדים 
במטרה לקבל את תמיכתם, צצים ועולים מעל 
פני השטח אמירות חדשות-ישנות שלו בנוגע 
שעשויים  דברים  החרדית,  הבנייה  לעתיד 

לעמוד לו לרועץ ביום פקודה.
לפני  שנערכו  אינטנסיביים  דיונים  במסגרת 
מצוקת  בסוגיית  הדיור,  בקבינט  וחצי  כשנה 
מספר  הקבינט  לחברי  הוצגו  החרדית,  הדיור 
בערים  חרדיות  שכונות  בניית  בהן  תכניות, 
לבנות  הוחלט  המתווה,  פי  על  מעורבות. 
לחרדים רק בערים בהן הם אינם יותר מ-15% 
מהאוכלוסייה, בכדי לא להביא ל"השתלטות", 

דוגמת מה שהתרחש בבית שמש.
על פי אתר 'מחל נט', השר זאב אלקין התנגד 
שכונות  לבנות  או  שכונות  להרחיב  לתכניות 
בהן  החרדית  שהאוכלוסייה  בערים  חדשות 
גבוהה מ-15% אך נמוכה מ-50%. לפי תיאורו 
השרים  ראו  כאשר  ברנע,  נחום  העיתונאי  של 
הבנייה  תכניות  את  לנדבר  וסופה  אלקין  זאב 
באשדוד, הם "קפצו מכיסאותיהם". באשדוד, 
להם,  שאושר  ממה  במעט  החרדים  "חורגים" 
והם מונים כ-17-20% מתושבי העיר. בהצבעה 
השר  סוער,  דיון  אותו  של  בסופו  שהתקיימה 

אלקין בחר להימנע.
יש  אם  החרדים,  ירושלים  תושבי  מבחינת 
נושא שבוער להם מכל הוא ללא ספק מצוקת 
מ-15%  יותר  מונים  והחרדים  בהיות  הדיור. 
ופחות מ-50% מאוכלוסיית העיר, נדמה שעל 
לזכות  צפויים  לא  הם  לראשות,  המועמד  פי 

לדירות נוספות בעיר הקודש.

מלשכת השר אלקין נמסר בתגובה: "הסיפור 
שהתקיים  בדיון  מדובר  מסולף,  באור  הוצג 
בקבינט הדיור לבניית שכונות חרדיות גדולות 
גבוה  ריכוז  עם  אחרים  ביישובים  או  באשדוד 
הובילה  דיון  באותו  חרדית.  אוכלוסיה  של 
מפלגת ישראל ביתנו התנגדות לבחירת אשדוד. 
זה חכם  הדיון תמה השר אלקין האם  במהלך 
השונות  הקבוצות  בין  המתחים  את  להגדיל 
נוספות  אופציות  כמה  הוצגו  כאשר  באשדוד, 
לבניה של אותה כמות יחידות דיור במקומות 
נוספים. בהמשך הדיון, לאור בקשת השר גלנט 
השר  החליט  הדיור  בקבינט  החרדים  ונציגי 
של  להתנגדות  להצטרף  לא  דבר  של  בסופו 

ישראל ביתנו ונמנע בהצבעה. 
"במשך כל כהונתו השר תמך בכל הזדמנות 
לאוכלוסיה  חדשות  שכונות  בניית  בקידום 
יהודית בירושלים מכלל המגזרים, השר אלקין 
תכנון  לקדם  שחייבים  עקבי  באופן  סבור  היה 
ובניה בירושלים באופן מסיבי כדי לעצור את 
כלל  של  מהעיר  היהודית  השלילית  ההגירה 
טען שבניה משמעותית של  ואפילו  המגזרים, 
מתחים  תקטין  גם  חרדית  לאוכלוסיה  שכונות 
בעיר בין הקבוצות השונות בשכונות הוותיקות. 
"לכן כל ניסיון לייחס לשר אלקין התנגדות 
לבניה בירושלים עבור חרדים זה שקר מוחלט 
והעמדה הפומבית והעקבית של השר הפוכה".

)'המחנה  שי  נחמן  הכנסת  חבר  כך,  בתוך 
על  להתמודד  החליט  כי  הודיע  הציוני'( 
ראשות העיר. שי, ירושלמי במקורו ובהווייתו, 
כתובתו  את  יעביר  ציון,  מבשרת  תושב  וכיום 
פתח  וכבר  לירושלים  הקרובים  בשבועות 
במגעים עם נציגי הסיעות בכנסת – בהם נציגי 

החרדים - לגיוס תמיכה בו. 
שי  היה  שנה,   25 לפני  כי  ע יצוין  ס פ

של  בסיעתו   2 כמספר  העיר מלהצטרף  ראש 
המנוח טדי קולק, אך הדבר לא יצא לפועל.

הוא  כי  שי  מדגיש  עיתונות',  ל'קו  בראיון 
"מפלגה  עצמאית,  ברשימה  לרוץ  מתכוון 
ציבורית-חברתית של אנשים שחרדים לעתידה 
מתגיות  להתנער  מבקש  שי  ירושלים".  של 

חרדים-חילונים, ומשיוך למחנות פוליטיים.
אינך חושש שהריצה שלך תפצל את קולות 

ה'פלורליסטים' בירושלים?
"מי אמר שאני מייצג את הרוב הפלורליסטי? 
ארצה להיות ראש עיר של כולם, לא של כאלה 
ולא של אחרים, אני לא רואה את עצמי בראש 
מחנה מסוים. הכנסת והזירה המקומית הם שני 
נוטים  ירושלים  על  תוכן. כשמדברים  עולמות 
להציג אותה כהצבעה מחנאית, אבל בסופו של 

דבר התושבים יחליטו מה טוב להם".
איזה דבר היית משנה בירושלים?

הופכת  מודאג מאד מהעובדה שהעיר  "אני 
תושביה  רוב  את  ומאבדת  לאומית  דו  להיות 
היהודים. בעוד 20 שנה 'תזכה' לראות פה עיר 
ערבית. צריך להפוך את ירושלים לאטרקטיבית 

לבנות בה ולחזק את מקורות התעסוקה".
היית מרוצה מתפקודו של ניר ברקת?

"הוא עשה עבודה טובה, יש תהליכים שהוא 
לא הצליח לבלום אותם אבל הוא השתדל".

ואחרון מירושלים: חבר הכנסת דודי אמסלם 
מועמד  ספורים  ימים  לפני  עד  )'הליכוד'( 
בעצמו לראשות העיר, הודיע על תמיכתו ביוסי 
ברמה',  ל'קול  בראיון  העיר.  לראשות  דייטש 

אמר אמסלם כי דייטש ראוי בעיניו לתפקיד.

ושוב: הנציגים מתכנסים

בית שמש המו"מ נפתח: "סל דרישות מינימאלי והגיוני"

דגל  בין  המו"מ  להיפתח  צפוי  )ד'(  הבוקר 
התורה ושלומי אמונים ובין ראש העיר המכהן 
שמש,  בבית  ש"ס  וסיעת  אבוטבול  משה 
שבסופו ייקבע האם 'דגל' תריץ מועמד משלה 
באבוטבול  תמיכה  תביע  או  העיר  לראשות 

לקדנציה שלישית.
הסיעות  שתי  נציגי  בכנסת  נפגשו  אתמול 
לקבל  כדי  שלהן,  הכנסת  חברי  עם  במועצה 
עיתונות'  ל'קו  וקווים מנחים למו"מ.  הוראות 
נודע בפרסום ראשון כי הדרישות הן כדלקמן: 
התיקים  שכל  כך  מצב,  צילום  ראשית, 
שתי  בידי  הזו  בקדנציה  שנתונים  והתפקידים 

הסיעות יישארו בידיהן.
השוואת  דורשים  אמונים  בשלומי  בנוסף, 

'אגודת ישראל', מאחר  תנאים לסיעה האחות 
ושתי הסיעות קיבלו בבחירות האחרונות שני 
כל  אין  כי  אמונים'  ב'שלומי  טוענים  נציגים, 
סיבה לקפח אותם, וכי אם למשל תקבל אגודה 
תפקיד של סגן ראש עיר, מגיע תפקיד כזה גם 

לשלומי אמונים.
כחמישה  לקבל  צפויים  שם  התורה,  בדגל 
שני  כלומר  כוח,  הכפלת  דורשים  נציגים, 
תפקידי סגן ראש עיר, ומגוון תיקים. כשבמקרה 
אחת,  בסגנות  להסתפק  הסיעה  תיאלץ  בו 
התיקים,  בכמות  פיצוי  בתמורה  תדרוש  היא 
)שכבר  ובניה  התכנון  תיקי  את  השאר  ובין 
ההקצאות  ועדת  ראשות  החינוך,  בידיה(, 
רב  לתפקיד  בנוגע  הדתית.  במועצה  ושליטה 

בדגל  מבהירים  הפגישה העיר,  כי 
יידון  הנושא  אולם  בכך,  לא תעסוק  הנוכחית 

בהמשך. 
סיבה  "אין  אמונים',  ב'שלומי  גורם  לדברי 
שהעניינים לא יסתיימו בתוך שבוע שבועיים, 
אנחנו באים עם סל דרישות מינימאלי והגיוני, 
טוב  רצון  עם  בא  אבוטבול  שגם  ובהנחה 
יסתיים  הכל  ומהיר,  מסודר  הסכם  להשיג 

בשלום ובאחווה".
לאחר  מיד  כי  עיתונות',  ל'קו  נודע  עוד 
השגת הסכמות אם וכאשר, צפויים נציגי דגל 
הרשימות  איחוד  של  באפשרות  לדון  ואגודה 
ליעד של עשרה  למועצה, בתקווה להגיע עד 

נציגים מתוך 21 חברי המועצה.

נציגי 'דגל' ו'שלומי אמונים' ייפגשו עם אבוטבול ויציבו את רשימת התפקידים והתיקים שהם 
דורשים   כולל מועצה דתית וועדת ההקצאות • בשלב הבא, דיון על איחוד הרשימות של 'דגל' 

ו'אגודה' בעיר, היעד: 10 נציגים

חיפה תעתועי הסקרים: יונה יהב חוזר להוביל
באחרונה  הופתעה  החיפאית  הפוליטיקה 
המועמדת  של  התחזקותה  על  שלימד  מסקר 
לה  ושהעניק  רותם  קליש  עינת  העיר  לראשות 
שנערך  חדש  מסקר  אך  במרוץ,  מובהק  יתרון 
המצב  תמונת  כי  עולה  סקרים  מסדרת  כחלק 

בעיר עדיין רחוקה מלהשתנות.
גבע  ומנו  צמח  מינה  שערכו  סקר  פי  על 
היום,  נערכות  היו  לו הבחירות  חיפה',  ל'רדיו 
הרי שראש העיר המכהן יונה יהב מנצח בפער 
ניכר את מתחרתו; 41% ליהב מול 32% לקליש 

רותם.
במקרה של ריבוי מועמדים, הרי שהתוצאה 
המתקבלת היא: יונה יהב - 34% )עליה של 4% 
 19% רותם-קאליש  עינת  קודם(,  סקר  לעומת 

)עליה של אחוז מהסקר הקודם(, עציוני - 8% 
)עליה של 3% מסקר קודם( וישראל סביון עם 
הנסקרים, 30% טרם החליטו במי  2%. מקרב 

יתמכו.
 52% האישית,  להצבעתם  קשר  בלי 
מי  דבר,  של  בסופו  כי  העריכו  מהנשאלים 
שיהיה ראש העיר הבא הוא יונה יהב. בשאלת 
שביעות הרצון מתפקודו של יהב עולה כי 48% 

מרוצים מאד לעומת 43% שאינם מרוצים.
מסדרת  חלק  הינו  הנוכחי  הסקר  כי  יצוין 
ונערכת  האחרון  באוקטובר  שהחלה  סקרים 
מדי שלשה חודשים. במטה יהב מצביעים על 
שהבחירות  ככל  לפיו  מבחינתם,  מעודד  נתון 
יורדת  המתלבטים  עקומת  וקרבות,  הולכות 

במקביל לעליית עקומת התמיכה ביהב.
ל'קו  מסר  יהב  יונה  חיפה  עיריית  ראש 
עיתונות' בתגובה: "הסקר מוכיח את מה שכבר 
מלא  אמון  מביעים  חיפה  תושבי  אצלי.  ידוע 
הציבור  של  רובו  שגם  בטוח  אני  בתפקודי. 
בקשר  פרנסיו  ועם  אתו  נמצא  שאני  החרדי 
הזה  הציבור  של  בבעיות  לטיפול  יומיומי 

ומוסדותיו יתמכו בי".
עם  האחרון  בחודש  "נפגשתי  הוסיף:  יהב 
בחיפה  הקהילות  את  המנהיגים  האדמו"רים 
שתומכים בי. ומביעים את הכרת הטוב שלהם 

כלפי העשייה שלי עבור הציבור החרדי".

ראש עיריית חיפה חוזר להוביל בסקרים וגורף את מרבית המתלבטים • "רוב החרדים יתמכו בי"
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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 ְּכחוֹל ַ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 מוֶֹנה 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 ַבּגוִֹים ַ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 ְלַׁשּנוֹת 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  "ַוֲהִׁשּמוִֹתי  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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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

מילפיי- קרם שניט וניל 

טיפים

רכיבים:
1 חבילה בצק עלים

אבקת סוכר- לפי הטעם 

מלית קרם שניט:
200 מ"ל )1כוס( חלב

200 מ"ל )1 כוס( שמנת מתוקה
1 חבילה פודינג וניל מאסטר שף עם 

גרגירי וניל אמיתי

טעימה

חד וחלק!
סכין היא כלי מרכזי וראשוני בתהליך הבישול, יש הטוענים 

שהיא אפילו השקעה, הרי כמעט לכל פעולה במטבח 
נדרשת סכין טובה. 'סולתם' מעניקה טיפים איך לשמור 
על אצבעותיכם במטבח ועוזרת לכם בבחירה נכונה של 

סכין לחוויית שימוש טובה יותר.

סכין חדה יותר = סכין בטוחה יותר 
סכין חדה יותר מבצעת את פעולות השימוש בקלות 

יתר, החיתוך בה עדין ומדויק יותר ובכך מוריד את הסיכון 
להיפגע ולהיפצע. בנוסף, סכין חדה משפרת ומעצימה את 
הביצועים ואת חווית ההכנה והבישול. חשוב להשתמש בה 

בזהירות יתר!

התאמת הסכין ליעודה 
לכל סכין שימוש אחר, חשוב לשים לב ולהתאים את הסכין 

לייעודה וזאת על מנת לייעל את מטרתה, לדוגמא: סכין 
בשר, סכין לחם, סכין ירקות. התאמה נכונה של סכין תקל 

על הפעולה ותאריך ימים לפריט.

שימרו על הסכינים שלכם
 רוב סכיני המטבח עשויות מפלדה ומכהות לאחר 

שימוש, לכן רצוי לבצע "חידוד תקופתי" בעזרת כלי השחזה. 
חידוד עוזר לשמור על סכין חדה ואיכותית לאורך זמן.

 בזמן הכנת המזון מצטברים על סכין חומציות ומלחים 
שגורמים לו להחליד. לכן, מומלץ! לשטוף את הסכין מיד 

לאחר השימוש ולייבשה. עדיפות לא להכניסה למדיח 
הכלים, )המים החמים פוגעים בלהב ובביצועי הסכין 

והחומרים הכימיים שבמדיח פוגעים באיכות הפלדה(.
 על מנת לשמור על הסכין חדה ויציבה בזמן פעולת 

החיתוך, רצוי לחתוך על משטח יציב ועמיד כגון: קרש חיתוך 
מעץ\פלסטיק וכו' ...

כללי זהירות 
 אל תנסו לתפוס סכין נופלת, אתם עלולים להיפצע 

ולגרום נזק.
 את חדות הלהב יש לבדוק על פריט מזון ולא בהעברת 

האצבע על גבי הלהב.
 בעת החיתוך התרכזו בפעולה על מנת לא לגרום נזק. 
ביד המובילה אחזו בסכין וביד החלשה בפריט המזון אותו 

אתם חותכים.
 פתרונות אחסון כמו בלוק, מגנט או מתלה יעזרו למנוע 

תקלות ולהגדיל את אריכות הימים של הסכינים.

סוגי סכינים שחשוב שיהיו אצלכם במטבח לשימוש 
יומיומי: 

 סכין שף בעלת להב ארוך, משמשת למגוון משימות 
חיתוך: בשר, דגים וכו' 

 סכין פריסה בעלת להב משונן ארוך וחזק, מתאימה 
לחיתוך לחם, מאפים ומוצרים קריספים.

 סכין פריסה בעלת להב חד, ארוך, צר וגמיש, מתאימה 
לביצוע משימות קיצוץ, חיתוך וקילוף של ירקות, פירות 

ועשבי תיבול.
 סכין רב תכליתית, המיועדת כמעט לכל מטרה יומיומית, 

בזמן האוכל, למריחה ועוד.

הכנה:
1. מחממים תנור ל-200 מעלות.

2. מכינים את הבצק: מרדדים בצק עלים לעובי 3 מ"מ.
3. חותכים מהבצק מלבן בגודל  30*32 

4. מכניסים את הבצק לתנור ואופים במשך 10 דקות. מורידים את החום 
ל-180 מעלות ואופים 15 דקות נוספות.

5. מוציאים את הבצק מהתנור, מפזרים שכבה דקה של אבקת סוכר. 
מעלים את החום ל-250 מעלות ואופים עוד 2-3 דקות, עד שהסוכר 

מתקרמל. מוציאים מהתנור ומצננים. 
6. לאחר שהבצק מתקרר, חותכים את הבצק ל-3 מלבנים שווים.

7. מכינים את המלית: בקערה גדולה מקציפים שמנת, חלב ופודינג. 
מעבירים למקרר עד הרכבת המנה.

8. מרכיבים את המנה: מעבירים את המלית לשק זילוף עם צנתר בקוטר 
10 מ"מ. 

9. מניחים מלבן בצק על צלחת הגשה ומזלפים כיפות צפופות. מניחים 
מלבן בצק נוסף ומזלפים שוב כיפות צפופות. מניחים את יחידת הבצק 

האחרונה ומפדרים באבקת סוכר. 
10. מומלץ ליצור צורת קישוט עם אבקת הסוכר. 

המותג "מאסטר שף" מציע לכבוד חג השבועות מתכון של מילפיי – קרם שניט וניל )הידועה גם בשמה 
האפייה  כוהנת  הכינה  אותו  העלים,   1,000 בעלת  האהובה  הצרפתית  העוגה  נפוליון"(,  "עוגת  העממי 

הגדולה אסטלה, בעלת בית הספר לאפייה "אסטלה כיתת אומן לקונדיטוריה"  
- 9X259 -

בירה לחיים בריאים יותר

אפשר לומר שהיום בירה היא כמעט מוצר צריכה בסיסי, כולם שותים בירה ואוהבים 
בירה. אבל רבים לא יודעים שאפשר לשדרג את הבירה המוכרת ואפילו לתבל 

אותה. אבי ציטרשפילר, עשבונאי, הרבליסט קליני ובעלי "חוות דרך התבלינים" 
מסביר מה הסגולות של הבירה וכיצד אפשר להוסיף תבלינים ושדרוגים בריאים 

לבירה המסורתית.

האם הבירה בריאה?
הבירה נוצרת ע"י גרעיני דגן )לרוב שעורה( ובשמם הכולל "לתת". ללתת מוסיפים 

את צמח הכשותנית אשר תורם מרירות לטעמה של הבירה. אבל למעט הטעם 
המריר, רבים אינם יודעים )ביניהם אפילו חלק מיצרני הבירה(, שלצמח הלכשותנית 

סגולות בריאותיות רבות; היא בעלת השפעה מרגיעה וממתנת מתח ונזקי מתח, 
כמו מעי רגיז. בבירה פיטואסטרוגנים שהם רכיבים שנמצאים בצמחים ודומים 

להורמון האסטרוגן.

אם כך, שתיית בירה, במידה כמובן, מסדרת את הראש. מרירותה של הבירה 
מבורכת ומסייעת למערכת העיכול לשפר תוצאותיה לספיגה טובה, הזנת הגוף 
בזמן ארוחה בצורה אופטימלית וניקוי הכבד משומנים. אם אתם אוהבים בירה 

אבל רגילים לטעמה הקבוע, 
באמצעות הכלים הנדרשים, 
יש באפשרותכם ליצור בירה 

ביתית ואפילו לתבל אותה. 
בזמן הרתחת הלתת, אפשר 

להוסיף לבירה תבלינים, 
לצורך טעמים, וצמחי מרפא, 

לטובת בריאות. 

זרעי גדילן – לבירה בריאה
בזמן בישול הלתת ניתן 

להוסיף ל-10 ליטר מיצוי 
לתת 200 גרם של זרעי 

גדילן )בתוך שקית סינון( 
למשך 10 דקות. בזרעי 
הגדילן שעכשיו מהווים 
חלק מהבירה שנשתה, 

ניתן למצוא רכיבים פעילים 
שנקראים סילימארנים 

הידועים כמסייעים לכבד 
לתפקד כאיבר סינון ופינוי 

יעיל. בישול הגדילן עם 

הבירה יגרום למצב של שתיית בירה המתפנה מהר יותר מהגוף ובכך נסייע להגנה 
על הכבד מפני נזקי אלכוהול, יחד עם השפעה לטובה על ערנות, תפקוד ובעיקר על 

האפשרות לנהוג תוך כמה שעות. 

תבלינים – לבירה טעימה
בזמן בישול הבירה, ניתן להוסיף לבירה תבלינים על פי טעם אישי. את התבלינים 

נוסיף בצורתם השלמה ונבשל למשך רבע שעה עם הלתת. התבלינים המומלצים 
ביותר הם: זרעי שומר שיוסיפו טעם של ערק לבירה, שורשי ג'ינג'ר שייקחו את 
הבירה להיות בעלת השפעה מחזקת ומחממת, זוטא לבנה שתיקח את הבירה 

לטעם מנטולי אבל גם תסייע למי שסובל מגזים ונפיחות בבטן, ופירות של סמבוק 
שיהפכו את הבירה לפירותית וגם מסייעת לטיפול בווירוסים. 

בעיקרון ניתן לשלב בבירה כל תבלין, פרי, ירק וגרגרים המוסיפים ומשנים את טעם 
הבירה. כמובן שיש לחטא את התוספות לפני הכנסתם, על מנת למנוע חדירת 

בקטריות לא רצויות. התבלינים צריכים להיות טחונים והפירות מבושלים קמעה, 
אך לא יותר מדי כדי שלא יתפוררו וארומתם תתנדף. כמובן, שלמעט תיבול הבירה, 

אפשר גם מהכיוון ההפוך – לתבל את האוכל באמצעות שילוב בירה בבישול.

חג השבועות הוא חג בו קוצרים במדינתנו את החיטה ויבולי השדות הרבים, אז למה שלא נציין את 
החג בשתיית בירה?  כולם שותים בירה ואוהבים בירה. אבל רבים לא יודעים שאפשר לשדרג את 

הבירה המוכרת ואפילו לתבל אותה
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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

12
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עודפים במציאה
חנות העודפים 

הארצית של רשת 
מחסני חשמל (המכונה 

גם "חנות המציאות") 
ממוקמת בראשון 
לציון מערב בתוך 
מתחם אלקטרה. 
בחנות העודפים 

אפשר למצוא: מסכים, מקררים, מכונות 
כביסה, מדיחי כלים, תנורים, כיריים, 

מזגנים, מוצרים קטנים, מייבשי כביסה 
ועוד בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. 
רוב המוצרים הינם מוצרים עם שריטות 
ופגיעות קטנות חיצוניות ואפילו חדשים 

לחלוטין כעודפי יבוא של חברות ש"נתקעו" 
עם סחורה. ניתן למצוא בחנות מוצרים 
במחירים שלא ניתן למצוא בשום מקום 

בארץ, לדוגמא: מקרר הפוך של סמסונג 
שנמכר ב-3990, בגלל שריטה קטנה 

קדמית, נמכר ללקוח ב-1990, הפרשי 
המחירים ביחס לכל החנויות מטורפים. את 

החנות מנהל ליעד שוהם ודואג להתאים 
לכל לקוח את המוצר שמתאים עבורו, 

ולאספקה מהירה ומחיר "מציאה" שבאמת 
לא ניתן לקבל בשום מקום בארץ. מומלץ 

בכל רגע נתון לקפוץ לחנות העודפים 
הארצית של רשת מחסני חשמל. שעות 

הפתיחה: ימים ראשון עד חמישי בשעות 
10:00-19:00 וביום שישי בשעות -09:00

14:00, במוצ"ש סגור.



טרה חוגגת את חג השבועות
לאור 

ההצלחה 
של סדרת 

גבינות 
קרם שמנת 

5% שומן, טרה משיקה 2 טעמים חדשים: 
'בצל קלוי' ו'ציזיקי', גבינות קרם שמנת 
מ-100% רכיבים טבעיים וללא חומרים 

משמרים. לאחר השקת הטעמים החדשים 
תכלול סדרת גבינות קרם שמנת טרה 

את הטעמים: טבעי, זיתים, פלפלים, שום 
שמיר והטעמים החדשים בצל קלוי וציזיקי, 

בכשרות בד"צ העדה החרדית



טכנולוגיית בישום חדשה  
בדין, מותג מרככי הכביסה 

האהוב מבית יוניליוור, 
שהביא לישראל את בשורת 
המרככים המרוכזים – הדור 
החדש של מרככי הכביסה, 

ממשיך לחדש ומציג 
 Perfume את סדרת
Collection. מרככי 

הכביסה החדשים פותחו 
על ידי מומחי בישום, בהשראת הטרנדים 

המובילים בעולם הבישום: בדין אקסטרה  
Glamour- חווית הניחוח נוצרה מחיבור 
ניחוחות פרח הברגמוט, הסיגלית וניחוח 

מאסק. ובדין אקסטרה Elegance – חווית 
הניחוח נוצרה מחיבור ניחוחות ורדים, 

פרחי היסמין והפצ'ולי. הניחוח העוצמתי 
מאי פעם, בזכות מיקרו קפסולות עם 

פעולה כפולה לאפקט בישום מיידי 
ומתמשך. ניתן להשיג ברשתות השיווק 

והפארם.



הגנה אישית 
הם עוקצים, הם 

מטרידים, כשהיתושים 
בשטח אתם מוכרחים 
הגנה אישית צמודה... 

סדרת מוצרי סנו 
די מעניקה לכם 

את ההגנה האישית 
הטובה בישראל מפני יתושים, הנחשב 

לדוחה היתושים הטוב ביותר שקיים. סנו 
די יעיל למשך מספר שעות גם בתנאי 

אקלים קשים במיוחד, נוח למריחה ודוחה 
את המעופפים מוצצי הדם עוד לפני שהם 

נוגעים בעור. בסדרה: תרסיס בבקבוק 
זכוכית- מצויד במשאבת ריסוס להתזה 
מבוקרת, תרסיס באריזת אירוסול, רול 

און – למריחה נוחה על  הגוף ורול און פלוס 
אלוורה- בתוספת תמצית אלוורה.

טעים ובריא
בסדרת 

מוצרי 
השימורים 

של 'מעולה' 
תמצאו את 

פטריות 
השמפיניון, במשקל 290 גר'. הפטריות 

מושלמות עבור תוספות פיצה, מנות 
פסטה, חביתות, מרקים, תבשילים 

ומליות. בנוסף לטעם המיוחד שלהן, הן 
מהוות מקור נהדר של סיבים, ברזל, אבץ, 

ויטמינים ומינרלים. שימורי הפטריות 
של 'מעולה' בהשגחת הבד"ץ של העדה 

החרדית, מגיעים באריזת שלישיה 
חסכונית במיוחד, מיוצרים מחומרים 

איכותיים ועוברים בקרת איכות ומבחני 
טעם מוקפדים כדי שתקבלו מוצר מעולה! 

להשיג ברשתות השיווק המובחרות.



על תינוקות רגישים ללקטוז
בזמן שרובנו נסב סביב שולחן חג גדוש 

ונתענג על מאכלי 
החלב, ישנם כאלו 

שחלבון החלב 
דווקא עושה 
להם רע – או 

כאלה הרגישים 
ללקטוז (סוכר החלב). רגישות ללקטוז 

מאופיינת בחוסר יכולת לעכל לקטוז 
בצורה מיטבית. העיכול החלקי עלול לגרור 
תגובה של מערכת העיכול כמו כאבי בטן, 

גזים, שלשול ועוד. אף על פי שרגישות 
זו מתפתחת מגיל העשרה ומעלה, עם 

הירידה בכמות האנזים המפרק את 
הלקטוז, ישנם אף תינוקות העשויים לסבול 

מתופעה זו.
כיצד נוכל לזהות רגישות ללקטוז או 

לחלבון החלב אצל תינוקות?
רונית דוייב, מנהלת מדעית אבוט יצרנית 

סימילאק איזומיל מסבירה: תינוקות 
רבים עשויים לגלות חוסר שקט בשבועות 
הראשונים לחייהם. מערכות הגוף השונות 

של התינוק עדינות מאד וזקוקות לזמן 
כדי להסתגל למזון, כך שלא כל תגובה 

של בכי ממושך, רוגז וחוסר נוחות מעידה 
על רגישות ללקטוז. לעתים התינוק פשוט 

סובל מקוליק מציק, לפעמים המעבר 
מהנקה לפורמולה מקשה על מערכת 

העיכול. 
לכן חשוב מאוד להתאזר בסבלנות עד 

שהתינוק יתרגל לשינוי בתזונה, ולא 
למהר ולהחליף את הפורמולה החלבית 

בפורמולה צמחית ללא תקופת ניסיון. אבל 
אם חוסר השקט והבכי מלווים בפריחה 
על העור, שלשול חריף והפרעות בשינה 

למשך זמן ממושך, ייתכן כי התינוק סובל 
מרגישות לחלבון החלב. 

במיוחד עבור הצרכים התזונתיים של 
תינוקות אלו פיתחה אבוט את סימילאק 

איזומיל – הדור הבא של פורמולה 
לתינוקות המיוצר על בסיס חלבון סויה, 

הנותן מענה לתינוקות רגישים לחלב, 
מסייע להקלה בחוסר הנוחות ומספק 

לתינוק תזונה מעולה שיוכל לעכל בקלות.



הפתרון המושלם לשולחן החג
חג השבועות הוא הזדמנות מצוינת לכבד 

את האורחים בשולחן החג עם יינות 
שידגישו את האיזון בין יין איכותי ובוגר 

לבין מחיר משתלם, ויתאימו לכל האורחים 
 Private בשולחן. מגוון היינות של סדרת

Collection הוותיקה, המחכים לכם 
על המדפים, מציעים 

שילוב מושלם בין איכות 
לתמורה למחיר. יינות 

הסדרה מתאפיינים מצד 
אחד במורכבות, עושר 
ונוכחות בולטת ומצד 

שני נגישים וידידותיים: 
אמרלד ריזלינג 

קולומברד – יין לבן חצי 
יבש, שרדונה – יין לבן 

יבש ארומאטי, קברנה סוביניון – יין אדום 
יבש, שיראז – יין אדום יבש, קברנה מרלו – 

יין אדום יבש, מוסקט – יין קינוח לבן מתוק. 
היינות כשרים למהדרין בהשגחת בד"ץ 
מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

הפתרון המושלם לכל הכביסות
הקיץ בעיצומו וכמויות 

הכביסה הולכות וגדלות,  
סנו מציעה עבורכם את 

"מקסימה ג'ל כביסה מרוכז" 
 Active - עם טכנולוגית ה

Wash לניקוי יסודי 
ובישום עצמתי, היעיל גם 

לכביסה עדינה במים קרים 
ובטמפרטורות נמוכות. ג'ל הכביסה של 

מקסימה מותאם לכל המכונות ולכל סוגי 
הכביסה גם לעדינה ביותר. 



דוחה יתושים 
עם תחילת עונת הקיץ, מציגה 

תשלובת סנו את סנו די רול און 
– תחליב דוחה יתושים לתינוקות 

וילדים להגנה מפני עקיצות 
למספר שעות. פותח במיוחד 
להגנה על עור התינוק והילד 

מפני עקיצות של יתושים וחרקים 
מעופפים אחרים. המוצר מותאם לעורם 

הרגיש של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה, 
מאושר לשימוש ברישיון משרד הבריאות 

ובעל ניחוח נעים במיוחד.  



מעדן חלבי לשבועות 

חג השבועות בפתח ועמו המתכונים 
הרבים למטעמים חלביים שדורשים 

התעסקות רבה בהכנה, הקצפה, בישול 
ואפיה. בשמרלינג'ס מזמינים אתכם 

ליהנות מפינוק חלבי משובח מבלי 
הכנה ומאמץ כלל: התפנקו לכם עם 

שוקולד בטעם אהוב מסדרת רוזמרי של 
שמרלינג'ס ותיהנו מחוויית טעם נפלאה 

של שוקולד שוויצרי אמיתי,  המיוצר מחלב 
עשיר ומשובח בשילוב פרלין אגוזים נימוח.



איך הופכים את החג למעולה?

אחרי אינספור ארוחות חג עשירות בבשר, 
אפשר לגוון בארוחת חג חגיגית, חלבית. 

בדיוק בשביל זה יש לנו את הערכה להכנת 
פנקייק. 3 דקות ויש לך פנקייקים מעולים, 
בתוספת מייפל וסלט ירוק ויש לך ארוחת 

חג קלילה ומזינה.
ונעבור לקינוחים. 

אין ארוחה בלי קינוח, במיוחד בחג. בשביל 
קינוחים קל לביצוע עם נראות מושלמת, 
הבאנו לך את מגוון המליות של 'מעולה', 
מליות במגוון טעמים: חלבה, דובדבנים, 
תפוחים, אוכמניות וממרח חלבה. פשוט 

לוקחים פאי, ממלאים בטעם האהוב 
עליכם ויש לכם קינוח מעולה! המילויים 

מתאימים גם לעוגת שמרים או כציפוי 
לעוגה.

רוצה לקצור מחמאות בלי סוף? השתמשי 
בקרם פטסייר של 'מעולה' לקרם שניט 

מהאגדות. תנסי ולא תאמיני כמה 
מחמאות תקבלי, כמו"כ ניתן להשתמש 

בקרם פטסייר לציפוי עוגה מהיר עם 
תוצאה מבטיחה. והפתעת השנה – קרם 

עוגיות חדש בכשרות הבד"ץ העדה 
החרדית מעולה למריחה ולאפיה –משדרג 

כל עוגה.
עוד רעיון לקינוח קל עם מראה מהודר, צרי 
כדורי גלידה על צלוחית יפה, עטרי בקווים 

חופשיים בסירופ שוקולד, סירופ מייפל, 
או שילוב של 2 הסירופים, התוצאה נראית 

פשוט מעולה!
ואין קינוח בלי פודינג או ג'לי, השתמשי 

בג'לי או פודינג 'מעולה' בגוונים שונים כדי 
לקבל קינוח במראה עשיר.

תוספת נוספת לקינוח, סדרו גליליות או 
קרמיות בשלל טעמים – לאירוח מכובד 

צחור על גבי לבן

לקראת שבועות איקאה לובשת לבן 
ומציעה לכם מגוון מוצרים לחג חגיגי 

וצחור. באיקאה תוכלו להתחבר לשלל 
עיצובים בהירים, פריטים מגוונים, 

בעיצובים ייחודיים, שישלימו את האווירה 
לקראת חג השבועות.



חגיגת שבועות 

כמידי שנה, תנובה מעניקה לצרכנים 
שורה של מוצרים במהדורה מיוחדת לחג 

השבועות: 
- מלית לבלינצ'ס 250 גרם
- קרם פרש 30%, 200 גרם

- שמנת מתוקה לקצפת בטעם שוקולד 
32%, 250 מ"ל

- שמנת מפוסטרת לקצפת 38%, 250 מ"ל
- שקית גבינה לבנה 5%, 1 ק"ג

- מארז שלישיית קוטג' תנובה 5%, 250 
גרם 3 יחידות

- מארז שלישיית קצפת צמחית 250 מ"ל, 
3 יחידות 

- חדש וקבוע! פתיתי בולגרית 220 גרם



סקר: עוגת גבינה היא המזוהה 
ביותר עם החג

רוב מוחלט (96.4%)  בציבור צורך 
מוצרי חלב; הקוטג' הוא מוצר החלב 

האהוב ביותר על הישראלים; מעל 70% 
מהנשאלים מעדיפים לאכול גבינה 

ישראלית מקומית. לקראת חג השבועות 
ערך לאחרונה מכון "מדגם" סקר בנוגע 

לעמדות הציבור בנושא חלב ומוצריו. 
מהסקר עולה בין היתר כי:

1. 96.4% מהנשאלים השיבו כי הם אוכלים 
או שותים מוצרי חלב. 3.6% בלבד השיבו 

כי הם נמנעים מכך.
2. מוצר החלב האהוב ביותר על הישראלים 

הוא קוטג' (16.3%). אחריו גבינה צהובה 
(14%)  ובמקום השלישי גבינות בשלות כמו 

קממבר, ברי וכד' (11.3%). 
3. המאכל הישראלי המזוהה ביותר עם חג 
השבועות הוא עוגת גבינה (37%), לאחריו 

גבינה (20%) וגבינה לבנה (9.7%). חלב ניגר 
(כמשקה ולא כתוספת)  עם 2.5% בלבד.
4. הגבינה האהובה ביותר על הישראלים 

היא גבינה צהובה (19.8%), לאחריה גבינת 
קוטג' (17.9%) ובמקום השלישי, גבינת 

שמנת (12.8%). 
5. המנה החלבית האהובה ביותר על 
הישראלים היא עוגת גבינה (21.2%), 

לאחריה פיצה (17.9%) ולמקום השלישי 
הגיעה פסטה עם שמנת (16.3%). 

6. רוב מוחלט בציבור ( 73.7%) מעדיף 
לאכול גבינה ישראלית מקומית על פני 

גבינה מיובאת (11.1%).  
מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב 

אומרת בהתייחס לתוצאות סקר כי "העם 
אמר את דברו. מוצרי החלב נמצאים כיום 

כמעט בכל בית בישראל, וזאת הודות 
לאלפי רפתנים מדן ועד אילת הדואגים, 
לפעמים בתנאים בטחונים לא פשוטים 

לייצור שוטף של חלב כחול לבן". 



אתם צריכים סאוטר
תנור אפייה הוא מכשיר קריטי במטבח, 

במיוחד של אלו האוהבות לשהות בו 
במשך שעות, וכל שכן לקראת חג 

השבועות בו פועל התנור במשך שעות – 
עד ליצירת התפריט המושלם של עוגות, 

קישים, קינוחים ומאכלים חלביים טעימים. 
לאור חשיבותו 

העליונה, יש לוודא 
שאנחנו מחזיקים 

תנור שנותן עבודה 
איכותית ובעל 

אמינות מוכחת. 
תנור סאוטר משולב 

דו תאי דגם 680 
של 'אלקטרה' , 

בהכשר המכון המדעי הטכנולוגי בראשות 
הרב הלפרין, הוא התנור שיבטיח לך את 
התוצאה המושלמת לחג שבועות טעים 

ואיכותי. אפיה בתנור סאוטר תשאיר שובל 
של ניחוח מחמאות בלתי פוסקות.



רוטב שמנת חריף עם פלפלים 
יטבתה מרחיבה את 
סדרת רטבי השמנת 

ומשיקה טעם חדש, רוטב 
שמנת חריף עם פלפלים 

9%. סדרת הרטבים 
של יטבתה מהווה 80% 
מסגמנט רטבי השמנת 

וכ-10% מסגמנט 
השמנות לבישול. סדרת הרטבים הצמיחה 

את סגמנט שמנות לבישול של יטבתה 
מנתח שוק של  13% ל-21%. כשרות בד"צ 

למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א



מחירים מפתיעים

מתעניינים ברכבי יוקרה ורוצים להתחדש 
בדגמי 2018 המפוארים? הגיעו לאולמות 

התצוגה של 'ביגליס' ותיהנו משירות 
V.I.P. וליווי אישי מלא של כל התהליך – 

מרגעי ההתלבטות ועד לבחירת דגם הרכב 
המתאים במיוחד עבורכם. בזכות הניסיון 
והמקצועיות של 'ביגליס' תיהנו ממחירים 

אטרקטיביים במיוחד על מגוון דגמי 
היוקרה שיפתיעו גם את היבואן. לצוות 

המקצועי חייגו: 1-700-550-650.



תושבי בני ברק תתחדשו

לרגל פתיחת אולם תצוגה של יונדאי 
מבית "שקד", אירוע מכירות יוצא דופן 
לכל הדגמים המובילים של יונדאי בין 
התאריכים :  10-18.05 כ"ה אייר עד ד' 

סיוון. ניתן לשלב מימון עד 90% ועוד 
הטבות שינתנו במקום. הנחות מוגברות 

במרכז שירות יונדאי לקונים רכב. הבעלים 
הינו מר יצחק שקד, אשר בבעלותו כמו 

שכולכם מכירים מרכז שירות ומכירה של 
רכבי מיצובישי למעלה מ-30 שנה, המשרת 

את 90% מתושבי בני ברק באדיבות, 
מקצועיות ואמינות . לפני כ-8 חודשים 
לאור הביקוש הרב נפתח מרכז שירות 

חדש ואולם תצוגה בסטנדרטים הגבוהים 
ביותר לרכבי יונדאי. המקום נותן שירות 
לפחחות, צבע, דיאגנוסטיקה, מכונאות 
וחשמל ע"י אנשי מקצוע הטובים ביותר 

בתחום טיפולים שנתיים, הכנה + העברת 
טסט. (104). באים,סוגרים – אולם תצוגה 

יונדאי:  ששת הימים 22 בני ברק (מול קניון 
איילון) מרכז שירות יונדאי: הירקון 25 בני 

ברק. אולם תצוגה ומרכז שירות מיצובישי: 
ששת הימים 22 בני ברק (מול קניון איילון).

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים
קבוצת טסה שוקולד, מציגה עוגיות 

ייחודיות של המותג הספרדי גולון כבסיס 
בטעמים ייחודיים לעוגות גבינה קרות 
ובכלל עוגיות ביצים קלאסיות. ביניהן: 

טוויניז- עוגיות סנדביץ 
שוקולד, במילוי ווניל. 

מחיר:  
 – 6₪
בד"צ 

ווסטעהיים

לקראת חג שבועות ריו מארה משיקה מארז 
זוגות מיוחד ויוצאת במבצעים משתלמים: 

אינסלטיסימה סלט טונה וקוסקוס+ סלט 
טונה בסגנון מקסיקני. מחיר משוער לצרכן  
25 ₪ ומבצע טונה ברוטב 1+1 מחיר משוער 

לצרכן 15.9-12.9 ₪

הפריכיות הטעימות, מותג הפריכיות 
המוביל של אנרגי, מבית שטראוס, משיק 

לראשונה במדף הפריכיות, מוצר עשיר 
בחלבון – פריכיות חומוס עם עדשים 

שחורות וקינואה. מקור החלבון בשילוב 
שבין הקטניות והדגנים בפריכית. כשרות: 

בד"צ פרווה

לקראת חג השבועות, רשת בתי הקפה 
והמעדנייה "לחם ארז" משיקה קולקציית 

עוגות גבינה שירשימו את האורחים 
בשולחן החג- הן בטעמיהן הייחודים והן 

במראה המרשים

חברת נאנופוד משיקה: סדרת תזונת ספורט 
חדשה מבית מותג allin Build.IT ו

Shape.IT - חטיפי חלבון המכילים כ- 35% 
חלבון ומסייעים לחיזוק ובניית השרירים, 

בתוספת סיבים תזונתיים פרה-ביוטיים 
המסייעים לעיצוב 

וחיטוב. להשיג: 
סופר פארם, חדרי 

כושר וחנויות 
תוספי תזונה 

מהדורת הגבינות המיוחדות לשבועות של 
מחלבת גד כוללת: גבינת מנצ'גו פרוסה, 

חלומי נענע והמבורגר חלומי, פרוסות 
מוצרלה מעושנת, קרם מסקרפונה, 

גבינת שמנת ניו יורק ועוד. כשרות: בד"צ 
בית יוסף, בד"צ הרב רובין

חברת "מלח הארץ" מציעה 
פתרון להפחתת נתרן בתפריט 

היומי: מלח הארץ מופחת נתרן 
– 50% פחות נתרן

חדש בסדרת עלית קראנצ': טוסט קראנצ' 
- פרוסות טוסט גדולות, מתובלות ואפויות 
בתנור, בטעם שום ועשבי תיבול או בטעם 

עגבניות ואורגנו, המתאימות למריחה

לראשונה בישראל, מסטיק בפורמט 
סטיקס באריזה גדולה: לארג' בטעם, 

 MUST !לארג' בגודל, ולארג' באריזה
לארג' מגיע בשלושה טעמים מרעננים 

של מנטה, אבטיח ומנטה פירות
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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
יז

גנ
ון 

ע
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ד 
מו

ע
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



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

ב’-ד’  בסיון  תשע”ח  
16-18/5/2018
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3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228
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03-6162228

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!
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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



 הגענו, פתח תקווה
הכנסי לקצב!

פאגי מגיע אליכם עם הטבות עד הבית
רחוב סלמון 12, פתח תקווה

בימי שני ושלישי 21-29 למאי בין השעות 14:00-18:00
טלפון: 050-2252562 

כפוף לתנאי השירות
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