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זמני כניסת ויציאת השבת

הטקטיקה של שר הפנים – למנוע מראש כל התנגחות עם המערכת המשפטית:

 יו"ר ש"ס ל'קו עיתונות': "נתתי הוראה לכל המתראיינים כביכול בשמי 
ולטובתי להפסיק להתראיין"  שולל את הדיבורים על כך שסומן מראש על 

ידי הפרקליטות: "אני מניח שכמו בסיפור של הרצוג מישהו הגיע ושם להם על 
השולחן חומרים שמחייבים אותם לבדוק ולקבל תשובות. אספק תשובות כשאשאל 
אבל אין לי טענות ואין שום סיבה וטעם לצאת בקמפיין נגד המערכת"  על רקע 

הפרסומים בתקשורת על חזרתו האפשרית לתפקיד רשמי, הבהיר השבוע השר 
לשעבר אריאל אטיאס בצורה נחרצת: "איני מתכוון לחזור לתפקיד רשמי בש"ס. 

זה לא עומד על הפרק" / בי"ס לפוליטיקה
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הרגעה בצל החקירה

"חלוקות הכוחות בינינו 
לאגודת ישראל לא הגיונית"

ח"כ משה גפני בוועידת דגל התורה: בבחירות הבאות 
נדרוש חלוקה של חמישים-חמישים ביחסי הכוחות

/ עמ' 14

משהו גדול קורא!

צפון כפול שתיים: בפעילותו של סגן ראש העיר 
גרינברג החל מהשבוע יצאו שני קווים נוספים מבית 
שמש לצפון  קו 989 מבית שמש לרכסים וקו 978 

מבית שמש לחיפה / עמ' 6

קווי אוטובוס חדשים מבית 
שמש לרכסים וחיפה

בשנים הקרובות ייבנו כ-8,000 
דירות חדשות בבית שמש

רן בן אברהם, סמנכ"ל חברת 
המרמן: "רק מי שמגיע לבית 

שמש ומכיר אותה מבין עד כמה 
הביקושים לדירות בעיר גבוהות" 

/ עמ' 4
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תחרה תליה    199
פינלנד 6       499

אריסטו אהיל תלוי   99
רפסודה                199

קריסטל גל חצי צמוד  60
פלפון סטאר 40          299

עיפרון 3 ילדים          100
רומא 5+1         349

גלגסיה מטר ענק     499
שוהם   8+1      499

מישל 6     599
ספוט רומאי 4 נחושת 129

אוהיו    5             250
קעקוע 3             119

מלבן גבס תלוי        399

שיניתם משהו בסלון?
עם כאלה מבצעים, החלפנו את המנורות בכל הבית!

499 גלקסיה לד
399 ₪עגול ענק מטר 249 ₪מלבן גבס תלוי  ₪שנדליר אוהיו

499 299 ₪שוהם 8+1 199 ₪פלפון סטאר 40  ₪תחרה תליה

119 129 ₪עפרון 3 ספוט רומאי
59 ₪רבעיה נחושת קריסטל גל

199 ₪חצי צמוד  ₪רפסודה תלוי

599  ₪שנדליר מישל 6

499  ₪פינלנד 6

https://doc-00-3c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/i9ke068njkjk1c48noiqh6vob6fcgdap/ommsd0ueqnj2keda52th1uveil84g666/1459418400000/12541498718343250121/07227099228803832443/0Bz1JJLXSgnRvTUpCeW5qQkpnUkU?e=download
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’עושים סדר‘ במחירי התאורה!
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ברשת ’קלברה‘ כל ה
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אולם התצוגה הצבע 1, צמוד לנגריית קרן
וכינור דוד, טל. 02-567-32-42, בית שמש



ַמַאְרֵזי ַחג
ֶפַסח ִרין ּבְ ַהּדְ ַלּמְ

מארז זוג
גבינה תנובה
2 יח' X 850 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז 
מיני קרלו

16 יח' X 100 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
באדי

2 יח' X 500 גר׳ 
ועדת מהדרין מארז מיני 

קרלו קצפת
12 יח' X 100 גר׳ 

ועדת מהדרין

מארז מעדן 
תנובה 0%

4 יח' X 150 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
נפוליאון

2 יח' X 225 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
חרמון

2 יח' X 250 גר׳ 
בד"ץ העדה החרדית

 מארז זוג חרמון החל מ-ג׳ בניסן תשע״ו )11.4.16( מארז מיני קרלו
החל מ-ה׳ בניסן תשע״ו )13.4.16(  עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
 ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקימעונאי

מגוון מבצעים 
נוספים בנקודות 

המכירה
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, פישל רוזנפלד, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

החלו שיווקי מגרשים בשלושה אזורי תעשיה בבית שמש
לאחר שנים רבות של שיווק למגורים בלבד

בשלב ראשון מתוך גל שיווקי מגרשים לתעשייה, הוצאו לשיווק 4 מגרשים באזור התעשייה מערבי )ברוש( בבית שמש 
 ראש העיר משה אבוטבול: מעורבותו של שר הפנים אריה דרעי בהפשרת המגרשים תורמת ליצירת עוגן כלכלי לעיר 

מאת: מנדי קליין

רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(, עיריית בית שמש והחברה 
העירונית לפיתוח בית שמש, פרסמו השבוע מכרזי מקרקעין 

בשני אזורי תעשייה בבית שמש. 
גל שיווקי מגרשים לתעשייה, הוצאו  בשלב ראשון מתוך 
בבית  )ברוש(  מערבי  התעשייה  באזור  מגרשים   4 לשיווק 
שמש, המגרשים הינם בין שני דונם וחצי לארבעה דונם וחצי, 
של  )שורק(  צפוני  תעשיה  באזור  נוספים  מגרשים  שני  וכן 
דונם וחצי, בסך הכל הוצאו כעת לשיווק 17 דונם. המכרזים 
יפורסמו באתר המנהל ב- 11/04/16 ויסגרו 10 ימים לאחר 

מכן.
בעוד כחודש יתבצע השלב השני ויפורסמו מכרזים נוספים 
לשיווק 75 דונם המחולקים ל- 19 מגרשים באזור התעשייה 
הר טוב ב', אשר כזכור סופח לבית שמש לאחר מאבק מוצלח 
ובסופו סופחו לבית  שניהל ראש העיר הרב משה אבוטבול 

שמש 3000 דונם לתעשיה.
באמצעות  העירייה  מבצעת  ובמקביל,  השלישי  בשלב 
ופיתוח  תכנון  רמ"י,  ובליווי  לפיתוח  העירונית  החברה 
בסמיכות  הממוקמים  מערבי,  תעשיה  באזור  דונם   340 של 
למכללה הלאומית לשוטרים שנחנכה לאחרונה ועוד כ-300 
במהלך  לשיווק  יצאו  אשר  ב'  טוב  הר  תעשיה  באזור  דונם 

השנה הקרובה.
תעשיה  שטחי  של  נרחב  שיווקים  בגל  מדובר  הכל  בסך 
בעיר בית שמש, לאחר שנים רבות אשר שווקו בעיר אך ורק 

שטחים למגורים.
ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול אמר כי "מדובר ביום 
בשורה לעיר בית שמש, הן מבחינת הוספת מקומות עבודה 

העירייה  הכנסות  הגדלת  מבחינת  והן  שמש,  בבית  חדשים 
מדמי אגרות הפיתוח, ובעיקר הכנסה קבועה של תשלום דמי 

הארנונה".
במליאת מועצת העיר שהתקיימה השבוע, הודה ראש העיר 
לשר הפנים מר אריה דרעי אשר פעל בעניין ופנה לשר האוצר 
בעיר,  הפנים  ביקורו של שר  זאת בעקבות  כחלון,  מר משה 
והמנהל  השיכון  שמשרד  בזמן  בו  אשר  לאבסורד  נחשף  בו 
ובכך  למגורים  דיור  יחידות  אלפי  שמש  בבית  משווקים 
תורמת העיר בית שמש לפתרון הבעיה הלאומית של מצוקת 
הדיור, אך מנגד משום מה ובאמתלות שונות מתעכב לאורך 
דונם של שטחי תעשיה המאושרים  רבות, שיווק 600  שנים 

וזמינים לשיווק מיידי . 
הפנים  שר  של  מעורבותו  את  בסיור  ביקש  העיר  ראש 
היות והגדלת הפער בין שיווק מגרשים למגורים לבין שיווק 
מגרשים לתעשייה ומסחר, פוגעת אנושות ביכולת הכלכלית 
של העירייה, זאת עקב העדר תשלומי הארנונה אשר אמורים 
המסיבי  הגידול  לאור  ובפרט  תעשיה  שטחי  אותם  להניב 
פעמים  מספר  עצמה  את  הכפילה  אשר  העיר  באוכלוסיית 
הקרוב  ובעשור  תושבים,  ל-110,000  תושבים  מ-20,000 
עתידה שוב להכפיל את עצמה ולמנות מעל 250,000 תושבים.
ואכן, מיד למחרת הביקור, פנה שר הפנים מר אריה דרעי 
את  מבקש  הוא  ובו  כחלון  משה  מר  האוצר  לשר  במכתב 

התערבותו האישית של שר האוצר בשיווק אזורי התעשיה.
ואנשי  תעשיינים  פנו  השנים  במהלך  כי  ציין  העיר  ראש 
לתעשיה  מגרשים  ברכישת  רצונם  את  והביעו  רבים  עסקים 
אנשי  ולכלל  תעשיינים  אותם  לכל  קורא  הוא  וכעת  בעיר, 

העסקים לנצל את ההזדמנות ולהתמודד במכרזים.
הממונה  פרנקל,  נחמן  אברהם  הרב  העיר,  הנהלת  חבר 
בהתאם  כי  מסר  שמש,  בית  לפיתוח  העירונית  החברה  על 

להנחיית ראש העיר המשמש גם כיו"ר החברה, הוצבה בראש 
סדר העדיפויות של החברה העירונית, הפעילות לשיווק אזורי 
התעשיה בעיר, הכוללת את תכנון ופיתוח המגרשים, סלילת 
בשיתוף  ועוד,   ביוב, חשמל  מים,  והקמת תשתיות  כבישים 
פעולה עם רשות מקרקעי ישראל ועם המועצה השכנה 'מטה 

יהודה'.
חיים  מר  שמש  בית  לפיתוח  העירונית  החברה  מנכ"ל 
הרוש, ציין כי לאזורי התעשייה בבית שמש קיים ביקוש גבוה 
במיוחד בשל מיקומם המעולה, בין עיר הבירה ירושלים לעיר 
המסחר תל אביב וגוש דן, בסמיכות לנמלי התעופה והים של 
ישראל,  תושבי  מרוב  נסיעה  שעת  עד  של  ובמרחק  ישראל 
ובנגישות תחבורתית לאור סלילת כביש 38 החדש המתבצעת 

בימים אלו.

אבוטבול ודרעי

בשנים הקרובות ייבנו כ-8,000 דירות חדשות בבית שמש
הועדה המחוזית אישרה בשנה האזרחית החולפת הקמת כ-8,000 דירות בבית שמש  רן בן אברהם, סמנכ"ל 

חברת המרמן: "רק מי שמגיע לבית שמש ומכיר אותה מבין עד כמה הביקושים לדירות בעיר גבוהות מכל 
שכבות האוכלוסייה ומכל המגזרים"

מאת: יעקב פלדמן

הקמת  אישרו  והותמ"ל  המחוזית  הוועדה   2015 בשנת 
מינהל  דו"ח  מניתוח  עולה  כך  שמש.  בבית  דירות   7,968
באלדר  המחקר  מחלקת  שערכה  האוצר  במשרד  התכנון 
שיווק. על פי הדו"ח, רמת גן, אשקלון ובית שמש הן הערים 

בהם אושרו הכי הרבה יחידות דיור בשנה החולפת.
"המשמעות היא שב-3 השנים הקרובות ייבנו עוד כ-8,000 
דירות מעבר להתחלות הבנייה שהיו בשנה החולפת ושצפויות 

ב-2016", אומר רן בן אברהם, סמנכ"ל חברת המרמן. 
מבין  אותה  ומכיר  שמש  לבית  שמגיע  מי  "רק  לדבריו 
שכבות  מכל  גבוהות  בעיר  לדירות  הביקושים  כמה  עד 
יש  שמש  לבית  כי  לזכור  צריך  המגזרים.  ומכל  האוכלוסייה 
וכפי שנראה  דיור  יחידות  עתודות קרקע לעוד עשרות אלפי 
בירושלים  הגבוהים  הדיור  למחירי  האלטרנטיבה  היא  כרגע 

ובמושבים מסביב".
בירושלים  כי  התכנון  מנהל  מדו"ח  עולה  עוד 
אושרו  אביב  בתל  בלבד,  יח"ד   3,478 אושרו  השכנה 

בלבד.  יח"ד   10 אושרו  תקווה  ובפתח  דירות,   2,626
.2015 בשנת  יח"ד  אלף   99 אושרו  כולה   בישראל 

בנייה בבית שמש. צילום: יעקב לדרמן - פלאש 90
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DN156821W | 'תא קירור: 383 ל
B :דירוג אנרגטי

*

₪4,590
 590 ל' | תא הקפאה: 160 ל'

CN160231W | 'תא קירור: 395 ל
A :דירוג אנרגטי

* ₪4,190*
 575 ל' | תא הקפאה: 136 ל'

DN162220W | 'תא קירור: 417 ל
B :דירוג אנרגטי

התמונות להמחשה בלבד | תוספת לנירוסטה: ₪200 | המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו ללא 
חיוב | ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג | מחיר מומלץ לצרכן | ט.ל.ח.

העברה למצב שבת ולחיווט 
נפרד בלחיצת כפתור אחת

שטח אחסון
ענק 

מאריך את חיי 
המדף של המזון

 A-B דירוג אנרגיה
חסכוני בצריכת חשמל

מסנן אנטי בקטריאלי
למניעת ריחות

מנגנון שבת מקורי מפס היצור, עם מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, המאפשרת פתיחה 
וסגירה של המקרר ללא כל חשש, לפי כל הדעות. טכנולוגיית נאופרוסט – לשמירה על טריות הירקות והפירות לאורך 
זמן • 2 מערכות קירור נפרדות למקרר ולמקפיא, השומרת על לחות קבועה אשר מאריכה את חיי הפירות והירקות • מדפי 
)Touch( מעוצבת וחדשנית • לוח פיקוד דיגיטאלי LED המקרר עשויים זכוכית מחוסמת עמידה לאורך שנים • תאורת

מרכז מידע ארצי: 03-6530288

גם בפסח, הטכנולוגיה הכי מתקדמת
בכשרות הכי מהודרת.

יש מקרר.
ויש מקרר 
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צפון כפול שתיים: בפעילותו של סגן ראש 
העיר גרינברג החל מהשבוע יצאו שני קווים 

נוספים מבית שמש לצפון  הקווים החדשים: 
קו 989 מבית שמש לרכסים וקו 978 מבית 
שמש לחיפה  חברת אגד זכתה במכרז 

להפעלת הקווים החדשים

מאת: אהרן נצר

2 קווים חדשים בשבוע אחד: ביום שישי 
הקרוב בית שמש תקבל שני קווים חדשים 
מרכזיות  ערים  שני  עוד  עם  אותה  שיחברו 
יצטרפו  ואלו  ורכסים,  חיפה  הארץ,  בצפון 
לחיבורים הנוספים שיש לבית שמש עם ערי 

הצפון, צפת, מירון וחצור הגלילית.
"זו בשורה גדולה לתושבי העיר", אומר 
סגן ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה שמואל 
פניות  קיבלנו  השנים  "במהלך  גרינברג, 
שביקשו  ישיבות  ובני  תושבים  מצד  רבות 
ורכסים.  לחיפה  סדירים  תחבורה  קווי 
לפיכך היציאה לדרך של שני קווים חדשים 
אלו היא בשורה חשובה לתושבי בית שמש 
ותושבי רכסים וחיפה, וההקשר הקיים בין 
ערים אלו רק יתחזק עם הקווים החדשים".

גרינברג מספר על אין ספור פגישות שערך 
לקדם  בכדי  התחבורה  משרד  בכירי  עם 
הצפון,  לערי  החדשים  הקווים  הפעלת  את 
ואחר שסוכם עם אנשי משרד התחבורה על 
מכרז  יצא  החדשים,  הקווים  של  אישורם 
פתוח שבו זכתה חברת אגד, שכאמור החל 
ב'( תחל עם  )כ"ב אדר  מיום שישי הקרוב 
יפעלו  שבתחילה  קווים  החדשים,  הקווים 

בימי שישי ובמוצאי שבת.
הודה  גרינברג  שמואל  העיר  ראש  סגן 
למשרד התחבורה ולבכירים מר דרור גנון, 
וכן  רוזנשטיין,  שלמה  והרב  אבירם,  נעה 
למר אמיר קינן מנהל תנועה ארצי בחברת 
בחיבור  שהושקע  הרב  העמל  על  אגד, 
התחבורתי של הערים הללו שיביא לפתרון 

התחבורה  משתמשי  הנוסעים  לציבור 
הציבורית  ביעדים אלו.

כמו כן הודה גרינברג לעמיתיו יצחק רייך 
ומיכאל  רכסים,  המקומית  המועצה  ראש 
שהיו  חיפה,  העיר  מועצת  חבר  אלפר 
החדשים,  הקווים  להשקת  יחדיו  שותפים 
ופעילות מול מחוז הצפון במשרד התחבורה 

לקדם את הפעלת הקווים.
מועדת התנועה בעיריית בית שמש נמסר 
שמש  מבית  החדשים  הקווי  מסלול  על 
תחנת   .)989 )קו  ורכסים   )978 )קו  לחיפה 
המוצא תהיה ברחוב נחל הירקון פינת נהר 
בבית  האיסוף  מסלול  את  וממשיך  הירדן, 
יציאה   .418 קו  של  המסלול  כמו  שמש 
לחיפה  עד   6 כביש  דרך  הצפון  לכיוון 

ורכסים.
זהה  ורכסים  בחיפה  האיסוף  מסלול 
ואילו מסלול הפיזור   ,974 קו  למסלול של 
זהה  יהיה  אלו  קווים  שני  של  שמש  בבית 
למסלול הנסיעה לחיפה ורכסים, רק בכיוון 

הנגדי.
אלו  בימים  שיוצאים  החדשים  "הקווים 
לערי הצפון, כמו הקווים החדשים שהחלו 
לפני כחודש לתפרח, אופקים ונתיבות, וכן 
הקלה  בוודאי  יביאו  בנגב,  הבה"דים  לעיר 
והבאים  שמש  בית  לתושבי  משמעותית 
להתארח בעיר, אך עם זאת בועדת התנועה 
וממשיכים  כאן,  עוצרים  לא  העירייה  של 
קווי  לאשר  התחבורה  משרד  מול  לפעול 
אחרות  ישוב  לנקודות  נוספים  תחבורה 
בארץ, להם יש ביקוש מצד תושבי העיר", 

אומר סגן ראש העיר שמואל גרינברג.

קל יותר 
להגיע לצפון

קווי אוטובוס חדשים מבית שמש לרכסים וחיפה

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

לפרטים:

03-7560-666

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | שי סימלי למשתתפים | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 	 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית        19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 	 ד”ר הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 ד”ר יורי מנוסקין, מנתח	בכיר	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

גברים: יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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073-22-111-74

גרינברג ליד חניית אוטובוסים בבית שמש
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מאת: מנדי קליין

בשבת  הנפש  והתרוממות  רבה  התרגשות 
ברמה  הנביא"  "ירמיהו  בקהילת  האחרונה 
ג' בבית שמש החלה ביום רביעי, עת פשטה 
ברוך  ר'  הרה"ג  של  בואו  על  השמועה 
המו"צים  מחשובי  שליט"א,  דזיאלאווסקי 
בכולל  שיעור  ומגיד  ג'  וברמה  א'  ברמה 
הגר"א, להתארח בשבת בביה"כ של הקהילה 
זצ"ל  נגר  יצחק  הרה"צ  ע"ש  יצחק'  'דרכי 
ולשאת מדברותיו לקראת הסכמתו לכהן פאר 

כרבה של קהילת "ירמיהו הנביא".
קהילה ירמיהו הנביא, כידוע, היא הקהילה 
מתפתחת  אשר  ג',  ברמה  ביותר  הגדולה 

מיום ליום תוך הוספת שיעורי תורה רבים 
יום מימות השבוע, ואשר מתייחדת  בכל 

בתים  בעלי  עם  אברכים  בשילוב 
מתוך הרמוניה מיוחדת והכל ע"פ 

דעת תורה בהכוונת הרבנים.
במהרה.  תישכח  לא  זו  מרוממת  שבת 
בבני  לפה  מפה  מלא  היה  הכנסת  בית 

נוספים  רבים  ובאורחים  הקהילה 
להסתופף  במיוחד  שבאו 

וביניהם  הרב,  של  בצילו 

תיק  ומחזיק  העיריה  חבר  מונטג  משה  הרב 
ההנדסה. 

בני הקהילה לא ויתרו על המסורת וארגנו 
הרב  נשא  במהלכו  בבוקר  בשבת  קידוש 
דרשה מיוחדת. מיוחד היה גם השיעור שמסר 
והמסתעף,  גרות  בעניין  אחה"צ  בשבת  הרב 
בהשתתפות  דאורייתא  לריתחא  גרם  אשר 

מלאה של כל חברי הקהילה. 
והרוח  הקהילה  ממייסדי  נגר,  אושרי  הרב 
בפני  ציין  ענייניה,  לכל  הקשור  בכל  החיה 
כתבנו שעניין הבאתו של הרב שליט"א לכהן 
כרב הקהילה ובית הכנסת "דרכי יצחק" נעשה 
אלימלך  הרב  הרה"ג  של  ובברכתו  בעידודו 
קורנפלד שליט"א, רב בית כנסת הגר"א 
ברמה א' אשר רואה בקהילת "ירמיהו 
מתפתחת,  קהילה  הנביא" 
בני  של  וגדולה  משמעותית 
'דרכי  הכנסת  "בית  עליה. 
לציבור  שואבת  אבן  הינו  יצחק' 
גדול בתפילות, לימוד, ובכולל הערב 
המשלב לימוד גמרא והלכה של בעלי 
ומסירת  בצוותא  ואברכים  בתים 
שיעורים על ידי מו"צים ורבנים 

חשובים".

שבת מרוממת ב'ירמיהו הנביא'
שבת מרוממת בקהילת 
ירמיהו הנביא ברמה ג', 
עם בואו של הרה"ג הרב 

ברוך דזיאלאווסקי שליט"א, 
מחשובי המו"צים בב"ש 
לשאת מדברותיו לקראת 

הסכמתו לכהן פאר כרבה של 
קהילת "ירמיהו הנביא" 

 הרה"ג ר' ברוך
דזיאלאווסקי

בית הכנסת דרכי יצחק

מאת: חיים רייך

עילית,  במודיעין  נערך  רושם  רב  אירוע 
עת נחנך באופן פורמאלי מיון 'טרם' שישרת 
את תושבי העיר. המיון נחנך בהשתתפות רב 
העיר מודיעין עילית הגאון רבי מאיר קסלר, 
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, ראש עיריית 
מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן,  סגני ראש 
העיר הרב טוביה פריינד והרב אבנר עמאר, 
חברי מועצת העיר, מר אלישע הוסמן מנהל 
מנהל  רט  יאיר  מר  מרכז,  מחוז  מאוחדת 
של  המרחב  מנהלת  לאומית,  של  המרחב 
מכבי אורנה ונטורה, ומשה רוזנגרטן מנהל 
מנהל  ירושלים.  בכללית  החרדי  המגזר 
אהרון,  בן  איציק  מר  איילון  מרחב  מד"א 
ציבור  ואישי  קשש  זאב  הצלה  איחוד  יו"ר 

נוספים.  
בפתח האירוע התכבדו בקביעת המזוזות 
קסלר,  הגר"מ  העיר  רב  למיון,  בכניסה 
וראש  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
קביעת  לאחר  גוטרמן.  יעקב  הרב  העיר 
המזוזות קיימו הנוכחים סיור בסניף החדש 
והמרווח והתרשמו מהיקף שירותי הרפואה 
את  בעיר.  טרם  במיון  שיוענקו  המקצועיים 
אפלבוים  נתן  טרם  מנכ"ל  הובילו  הסיור 
נחום  הרב  עילית  במודיעין  הסניף  ומנהל 

גיטלר. 
במיון 'טרם' ניתנים שירותים מגוונים בידי 
בכירי אנשי המקצוע הרפואיים כאשר במיון 
רנטגן  מעבדה,  שירותי  של  רחבה  מעטפת 
והדמיה, לצד טיפולים מגוונים הניתנים בידי 
רופאים בכירים. על פי נתוני 'טרם' חוסכים 
רוב רובם של המטופלים עם הגעתם ל'טרם' 
ובכך  הסואנים  המיון  לחדרי  ההגעה  את 
במסגרת  המקצועי  הטיפול  את  משלימים 

מיון 'טרם' בתוך כשעה.
נתן  טרם  מנכ"ל  הנחה  האירוע  את 
כי  בעובדה  הנוכחים  את  ששיתף  אפלבוים 
זהו הסניף ה-17 של טרם וכי טרם זוכה כיום 

לפרישה ארצית רחבה. 
הנוכחים  את  'טרם'  מנכ"ל  שיתף  בנוסף 
המיון  של  פתיחתו  מאז  כי  וסיפר  בנתונים 
זכו  האחרונים,  בשבועות  עילית  במודיעין 
למעלה מאלף תושבים לקבל שירות רפואי 
מקצועי, בהם מספר מקרים של הצלת חיים 
הבריאות  לשר  הודה  אפלבוים  ממש.  של 
כך  ועל  היוזמה  קידום  על  העיר  ולראש 
שבזכותם תושבי העיר מודיעין עילית יקבלו 
כמו  ומתקדמים.  מקצועיים  רפואה  שירותי 
הרפואה  וארגוני  החולים  לקופות  הודה  כן 

על שיתוף הפעולה היומיומי. 

בדברים  בירך  קסלר  הגר"מ  העיר  רב 
הגורמים  לכל  והודה  היוזמה  על  שנשא, 
שבהקמת  החשיבות  את  ציין  הוא  קידומה. 
כי מיזם  חדר מיון קדמי לעיר. הרב הדגיש 
זה יביא לברכה לעיר ובעיקר פתרון לבעיות 
דבריו  בסיום  השבת.  בנושא  שהיו  רבות 
יעקב  הודה הגר"מ קסלר לראש העיר הרב 
הגורמים  לכל  הבריאות  לשר  גוטרמן, 

שקידמו את הפעלת המיון. 
יעקב  הרב  עילית  מודיעין  עיריית  ראש 
שנים  "במשך  בנאומו:  אמר  גוטרמן 
בעיר.  קדמי  מיון  חדר  לקדם  מנסה  אני 
לעיר.  ונחוץ  חשוב  הזה  הדבר  כמה  ידעתי 
ברכתו  את  האחרונים  בחודשים  כשקיבלנו 
מתמודדים.  מספר  היו  הבריאות,  שר  של 
אבל בחרנו ב'טרם' בגלל המקצועיות והרמה 
יש  ל'טרם'  המובנים.  בכל  שלהם  הרצינית 
ניסיון וזה הוכח בכל סניפי טרם בכל הארץ. 
אני מקבל רק בחודש האחרון כל יום פניות 
ותודות מתושבים על מקרים שקורים בטרם 
לדעת  תהיה,  טרם  של  ההצלחה  בעיר.  פה 
עם  יחד  עילית  מודיעין  כמו  בעיר  לעבוד 
העליונה  הרפואה  בין  לשלב  הגורמים.  כל 
ההלכה  פי  על  פעילות  לבין  והמקצועיות 
המרא  של  ברכה  כשיש  הרבנים.  והדרכת 
יש הצלחה במקום. ראש  דאתרא של העיר 
נחום  הרב  הסניף  מנהל  את  בירך  העיר 
במקום  הנכון  האיש  הוא  כי  ואמר:  גיטלר 
הנכון, הוא האיש שמכיר את נושא הרפואה 

והבריאות בעיר יותר מכל אחד אחר".
על  בירך  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
להגיע  שמח  "אני  בדבריו:  ואמר  היוזמה 
השתתפתי  טרם.  של  סניף  עוד  ולחנוך 
של  גדול  חסיד  אני  רבים.  סניפים  בפתיחת 
טרם ואני תומך גדול של המיזם הזה. ל'טרם' 
יש שם טוב ביושר. הם מוכיחים את עצמם 
בצמצום  'טרם'  של  התועלת  הארץ.  בכל 
עומסים בחדרי המיון בבתי החולים הוכיחה 
את עצמה בכל הארץ. פתחתי 11 חדרי מיון 
מאמין  אני  כי  הקודמת,  בקדנציה  קדמיים 
בימים  "מדברים  הוסיף:  ליצמן  בזה". 
אני  בבית.  אשפוז  של  יוזמה  על  האחרונים 

תומך ביוזמה".
לבוא  "חבל  ואמר  הוסיף  ליצמן  הרב 
לחדרי המיון בבתי חולים ללא צורך. אנשים 
באים עם חום ויושבים שעות בתור ונדבקים 
מזיהומים. גשו ל'טרם' במקום לבתי חולים. 
אשמח להמשיך ולחנוך סניפים נוספים של 
'טרם' בערים נוספות ברחבי הארץ על מנת 

לסייע לעוד תושבים".

באירוע מכובד נקבעו המזוזות למיון 'טרם' החדש במודיעין 
  רב העיר הגר"מ קסלר בירך בדבריו על היוזמה  עילית
רה"ע הרב יעקב גוטרמן: "בחרנו בטרם בגלל המקצועיות 
והשירות"  מנכ"ל 'טרם': "בשבועות האחרונים טופלו 

בסניף מודיעין עילית למעלה מאלף תושבים"

"התועלת של 'טרם' 
הוכיחה את עצמה"

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בטקס פתיחת 'טרם' במודיעין עילית: 

השר ליצמן ושאר הנכבדים בחנוכת 'טרם' במודיעין עלית



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי 
 אגודת ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

בן
או

ר 
טוסט מכונת כביסה

אבק
אב 

שו

חג ב-
גלגל המתנות
הענק!

3,000 פרסים. כל סיבוב זוכה!

כל מוצר רק ב-39 ₪ !

כמות מינימלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט, מוגבל למוצר אחד מדגם ללקוח . המבצע בתוקף עד 30.4.16 או /ו עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

מצנם נירוסטה
 במקום

₪ 59

סוללת גיבוי 
סולארית

 במקום

₪ 99

   Bluetooth  אוזניות

 במקום

₪ 99 

מטען נייד

 במקום

₪ 99

קומקום 
חשמלי

 במקום

₪ 99

קומקום טיולים

 במקום

₪ 69 

מיקסר ידני
 במקום

₪ 89 

טוסטר לחיצה
 במקום

₪ 99 

מגהץ אדים
 במקום

₪ 69

מיני רמקול משולב
 במקום

₪ 59 

קטלן 
יתושים

 במקום

₪ 49
מסחטת 

הדרים
 במקום

₪ 79 

אוזניות 
ספורט

 במקום

₪ 59

רק ב- החל מ-
רק ב-

₪ 1,590
₪ 1,870

₪ 2,390 ₪ 3,490
₪ 3,875

 מכונת כביסה 
7 ק”ג

בורר מהירות סחיטה עד 1000סל”ד | שקילה 
 אוטומטית להתאמת כמות מים 

 האופטימאלית | 11 תוכניות 
 כביסה שונות |
A דירוג אנרגטי 

תנור דו-
תאי

נפח עליון 35 
ליטר | נפח תחתון 

44 ליטר | דירוג 
A אנרגטי

מקרר מקפיא 
עליון
519 ליטר | 

 בהכשר הבד”ץ |

B דירוג אנרגטי 

רק ב- רק ב- רק ב-

₪ 299
₪ 399

₪ 349
₪ 449

מעבד מזון
 הספק 600 וואט | 

נפח מיכל 2 ליטר | קערת 
פלסטיק בנפח של 2 ליטר

כירת גז 4 
להבות

שואב אבק 
 רטוב/יבש
 עוצמת שאיבה חזקה 
 ביותר | תקן אירופאי | 

 שאיבת נוזלים עוצמתית

₪ 349
₪ 450

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | בכפוף לתקנון המבצע 
ERN תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

ממגוון המוצרים לבחירה:

מכבדים שוברים של 
ועדת עיריית בני ברק

חדש! 36 תשלומים באשראי.
אפשרות לתשלום בצ’קים* 

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!
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כשר  גם  המכהן  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
קיים  והגליל,  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח 
משרד  מנכ"לי  עם  ראשונה  ישיבה  השבוע 
הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  הכלכלה, המשרד 
והגליל וראש מנהלת התכנית לקידום הצפון 
בנושא  והפריפריה,  ובכירי משרדי הכלכלה 

התנעת התוכנית לקידום הצפון.
כ-10  יושקעו  הצפון  לקידום  בתכנית 
עומד  ההתחלתי  תקציבה  שקלים.  מיליארד 
והיא  שקלים  מיליארד  כ-5  על  זה  בשלב 
את  ישדרגו  אשר  נושאים,  במספר  תתמקד 

ענף  פיתוח  משמעותית.  בצורה  הצפון 
שקלים,  מיליון   850 של  בעלות  הבריאות 
לצפון,  השיקומי  המרכז  מעבר  את  יאפשר 

כמו גם את שדרוג בתי החולים.
הקמת אוניברסיטה בגליל, בעלות של 900 
ארבעה  של  להקמה  תוביל  שקלים  מיליון 
בקריית  החיים  מדעי  לימודי  קמפוסים: 
והטכנולוגיה  ההנדסה  מקצועות  שמונה, 
בעפולה  והרוח  החברה  מדעי  בכרמיאל, 

ובית ספר לחינוך בקצרין.
ינתן דגש על פיתוח אזורי תעשייה, דוגמת 
פארק בר לב ופארק ההיי טק בנצרת והעברת 
באמצעות  בין השאר  לאזור,  רבים  מפעלים 

אשר  ל30%,  המס  הטבות  שיעור  הגדלת 
עבודה  מקומות  אלף  מ-140  ליותר  תוביל 
התיירות,  בתחום  הקרוב.  בעשור  חדשים 
יוגדל מספר המועסקים ב25% ומספר לינות 

התיירים בצפון יגדל ב35%.
על פי התכנית, יוקצו 750 מיליון שקלים 
אתרי  ושידרוג  להקמת  הקרוב,  בחומש 
אירוח ותיירות ויינתן דגש על הגדלת מספר 

התיירים המגיעים ולנים בצפון.
בסכום  החקלאות,  תחום  ישודרג  בנוסף, 
ידי השקעה  על  מיליוני שקלים,  כ-600  של 
בפרוייקטים של חקלאות תיירותית, חקלאות 

ידידותית לסביבה וטיפוח חקלאות קיימת.

בישיבה:  אמר  דרעי  אריה  הפנים,  שר 

אשר  משמעותי,  צעד  היום  עושים  "אנחנו 

נועד לצמצם את הפערים בין הצפון למרכז 

סובל  הארץ  צפון  הארץ.  לדרום  וגם  הארץ 

מנחיתות השקעות וזקוק לדחיפה ממשלתית 

הגדלת  זה:  את  ניתן  ואנחנו  התחומים  בכל 

מנועי  יצירת  התעסוקה,  מקומות  מספר 

צמיחה רבים וחיזוק משמעותי של האקדמיה 

בצפון יובילו את הגליל לעתיד מבטיח, אשר 

טומן בחובו את מיצוי הפוטנציאל המלא של 

צפון הארץ".

ממשיך לעבוד כרגיל: שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה 
דרעי, קיים ישיבה ראשונה עם מנכ"לי משרד הכלכלה, המשרד לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל וראש מנהלת התכנית לקידום הצפון ובכירי משרדי הכלכלה 
והפריפריה, בנושא התנעת התוכנית לקידום הצפון  בתכנית לקידום הצפון יושקעו 

כ-10 מיליארד שקלים

שר הפנים דרעי הוציא לדרך 
את התוכנית לקידום הצפון

לקדם את הצפון. דרעי בסיור בצפון



₪15 לחודש 
למשך שנה

₪18 לחודש 
למשך שנה

₪20 לחודש 
למשך שנה

 מחיר
כרטיס 

2 
כרטיסים

3 
כרטיסים

להצטרפות: 

03-752-4102
ההגרלות יערכו בכל ראש חודש בשנת תשע"ו

על תלוש קנייה בסךבכל חודש במהלך השנה
 ₪1,000

המובחרותברשתות המזון

12 הגרלות בונוס

 ההגרלה היא הגרלה יחידה בה זוכה יחיד ב-12 משכורות חודשיות, בכפוף לתקנון ההגרלה הניתן לעיון במשרדי מוסדות צאנז,
רח' גיבורי ישראל 16 בני ברק. ובפיקוחו של הגרא"ד שפירא שליט"א רב קהילת צאנז בבני ברק | פיקוח וניהול פיננסי: רו"ח רודניק וורצל -ים

כל ההכנסות קודש למוסדות התורה החינוך והחסד צאנז בני ברק

בסך₪7,000
בכל חודש

תנשום
לרווחה!

בראשון   
הקרוב

בס"ד

ותרויחנו.
רווחה כלכלית בהישג ידך!

משכורת     הגרלת
      לשנה

ה
קר

 יו
|

 • ניתן לתרום מכספי מעשר! •

 ההגרלה תתקיים
ביום ראשון ב' ניסן תשע"ו בשעה 23:00

קווי הטלפון נסגרים ביום ראשון בשעה 22:00
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"אין אף שופט בביהמ"ש 
העליון שמתאים 
להשקפת עולמי"

כך תקף השבוע ח"כ משה גפני, בנאום 
חריף בכנס לשכת עורכי הדין באילת, 
במסגרתו התכנסה צמרת המשפט של 

ישראל  גפני המשיך ועקץ את היועץ 
המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שדיבר 

על ההתנגדות לחוק המקוואות 

מאת: מנדי קליין

הכנס  החל  בטרם  בודדות  שעות 
באילת,  עוה"ד  לשכת  של  ה-16  השנתי 
ממנו  נבצר  כי  המשטרה  מפכ"ל  הודיע 
והוא  הכנס  הפתיחה של  לאירוע  להגיע 

יגיע בהמשך הכנס. 
במדינת  המשפט  צמרת  כל  מלבדו, 
של  הפתיחה  במושב  התכנסה  ישראל 
את  עוה"ד.  לשכת  של  השנתי  הכנס 
אפי  עו"ד  הלשכה  יו"ר  פתח  המושב 
את  המשפטית,  הצמרת  את  שבירך  נוה 
נשיאת  שקד,  איילת  המשפטים  שרת 
המשפטי  היועץ  העליון,  המשפט  בית 
הפרקליט  המדינה,  פרקליט  לממשלה, 
של  המשפטי  היועץ  הראשי,  הצבאי 
בוז'י  ח"כ  האופוזיציה  ראש  הכנסת, 
הרצוג ואת אלפי עוה"ד שבאו מכל רחבי 

הארץ לכנס. 
ההישגים  את  בשמחה  ציין  נוה  עו"ד 
בתקופה  הלשכה  של  המרשימים 
האחרונה מאז נכנס לתפקידו לפני פחות 
עם  ומתהדק  ההולך  הקשר  את  משנה, 
הכנסת וועדותיה והמעורבות של הלשכה 
עם האזרח בישראל. עו"ד נוה הודה לכל 
הדיבור  רשות  את  והעביר  המתכנסים 
שמיד  שקד  איילת  המשפטים  לשרת 
כי  המתכנסים  הבינו  נאומה  פתיחת  עם 
את  יותירו  הנאומים שלא  מדובר באחד 

המערכת המשפטית אדישה.
על  אמונה  תפקידה  שמתוקף  שקד, 
ביקורתה  את  הביעה  המשפט,  מערכת 
החריפה על בית המשפט העליון המרשה 
לא  למקומות  להיכנס  לדבריה,  לעצמו, 
בית  נשיא  את  ציטטה  שקד  השרה  לו, 
שאמר  ברק  השופט  העליון  המשפט 
בית  וכי  שחורים  חורים  ישנם  בחוק  כי 
חורים  אותם  את  לתקן  אמור  המשפט 
היא  כי  אמרה  שקד  השרה  שחורים. 
שחורים  חורים  אותם  את  רואה  דווקא 
מזווית שונה לגמרי, וכי ההתערבות של 
של  בהחלטותיה  העליון  המשפט  בית 

הממשלה היא היא החורים השחורים. 
כי  ואמרה  בדבריה  המשיכה  שקד 
להחלטותיו  באחריות  נושא  שאינו  גוף 
החלטות  לקבל  יכול  לא  ובהשלכותיהם 
של  היא  האחריות  אחריות,  לקבל  ולא 
את  לקבל  שצריכה  זו  והיא  הממשלה 
ההחלטות. דבריה של איילת שקד שלוו 

במחיאות  המושב  במהלך  רבות  פעמים 
כפיים רמות, אכן עוררו סערה תקשורתית 
)ראו ידיעה נפרדת(. אך גם יתר הדוברים 
לא נותרו אדישים לדבריה של שקד וכל 
על  לשרה  השיב  ובצורתו  בסגנונו  אחד 
דבריה שללא ספק היו גולת הכותרת של 

מושב הפתיחה של כנס לשכת עוה"ד.
היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי 
מנדלבליט שעלה לדוכן הנואמים, הודה 
המרשים,  לכנס  הזמנתו  על  נוה  לעו"ד 
וצלל אף הוא לאקטואליה כשהוא משתף 
את הנוכחים בכך שמאז נכנס לתפקידו זו 

היציאה הראשונה שלו מהמשרד. 
אמר  המקוואות  לחוק  בהתייחסו 
היועהמ"ש כי לא הייתה לו ברירה אלא 
להתנגד לחוק. בפאנל שהתקיים בהמשך 
וועדת  יו"ר  של  בהשתתפותו  המושב 
הכספים ח"כ הרב משה גפני הביע הרב 
שהיועהמ"ש  כך  על  תמיהתו  את  גפני 
הביע את דעתו על חוק המקוואות בטרם 
הוא ראה את החוק. "רק הבוקר העברתי 
אז  החוק,  של  המדויק  הנוסח  את  לו 
המשפטי  היועץ  איך  בעיניי  תמוה  קצת 
לממשלה מביע את דעתו המקצועית על 

חוק שהוא עוד לא ראה". 
השרה  של  לדעתה  הצטרף  גפני  הרב 
המשפט  בית  יכול  איך  ושאל  שקד 
בפסיקותיו  אובייקטיבי  להיות  העליון 
אינו  ישראל  במדינת  ענק  ציבור  כאשר 
דעת  את  משמיע  "מי  כלל.  בו  מיוצג 
העליון?"  המשפט  בבית  הזה  הציבור 
הותיר הרב גפני את השאלה המהדהדת 
ששופט  בבג"צ  מקצועי  "מה  באוויר. 
אף  אין  לי  עולמו.  השקפת  לפי  פוסק 
שמתאים  העליון  בביהמ"ש  שופט 

להשקפת עולמי".
אין ספק כי מושב הפתיחה של הכנס 
בימים  והפאנלים  הדיונים  גם  כמו 
השבוע  סוף  עד  שהתקיימו  שאחריו 
הציבו בראש סדר היום הציבורי נושאים 
בישראל.  המשפט  בתחומי  חשובים 
עו"ד נוה יו"ר לשכת עוה"ד שסיכם את 
הכנס הביע סיפוק רב מתכניו ומהדיונים 
הוא  כי  ואמר  בו  שהתנהלו  המקצועיים 
של  המחוזות  ראשי  עם  שיחד  שמח 
המוגמר  על  לברך  ניתן  עוה"ד  שלכת 
עוה"ד  של  לרווחתם  לעשות  ולהמשיך 

ולביצור המקצוע.

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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מאת: הילה פלאח

יורם היה די מאוכזב ממסיבת בר-המצווה שלו, אמנם נערך 
כוכב  היה  והוא  הכנסת,  בבית  עיניים  ומנקר  חגיגי  טקס  לו 
חש  להניחם,  שחיכה  לתפילין  זכר  ראה  כשלא  אך  הערב, 
השניים  הרימו  כך,  על  הוריו  את  כששאל  החמצה.  תחושת 
בקהילה  תפילין?  הנחת  השאלה:  מעצם  המומים  והיו  גבה 

שלהם? – לגמרי לא מקובל.
הוא  היהדות.  על  דבר  יורם  ידע  לא  רב,  לא  זמן  לפני  עד 
ניו-יורק.  מדינת  של  המטופחים  הפרברים  מערי  באחת  גדל 
רחוקה  הייתה  מגוריו  באזור  הדלילה  היהודית  הקהילה 
שם  בעל  פרופסור  יורם,  של  אביו  ומצוות.  תורה  משמירת 
לא  ולרוב  היהודי  למוצאם  התייחסו  לא  הדין,  עורכת  ואימו 
להתפלל   מגיעים  היו  רחוקות  לעיתים  הכנסת.  בבית  ביקרו 

ב'טמפל' הרפורמי, מרחק של 20 דקות נסיעה מביתם.
הפעם הראשונה שבה נפגש יורם עם היהדות האורתודוכסית 
המקורית הייתה כאשר נרשם לשיעורי הכנה לבר-מצווה אצל 
הרב. יורם למד בשיעורים על מהות היום הגדול, טעם מעט 
עיניים  בכיליון  וחיכה  תפילין  מצוות  ועל  מהדת-היהודית 
להניחם. גם לקראת בר המצווה לא קנו לו הוריו את התפילין 
כדי  הרב  של  לשיעורים  אותו  רשמו  כמובן  הם  המיוחלות. 
שילמד מעט "תיאוריה" על משמעות יום הבר-מצווה, כשהם 
אינם מצפים ממנו להתחיל לקיים משהו ממה שילמד הלכה 

למעשה.
כמתנה  תפילין  לו  שיקנו  וביקש  נואש,  אמר  לא  יורם 

לכבוד… חג המולד הנוצרי.
ביקש – וקיבל!

יורם שמר על התפילין מכל משמר וחיכה להזדמנות לדעת 
עליהן יותר. בקיץ האחרון התעקש יורם ללכת למחנה הקיץ 
בחיים  התפילין  חשיבות  על  לעומק  למד  במחנה  עורה.  של 

היהודיים. סוף כל סוף ידע יורם מה לעשות עם מתנתו. וכך, 
לראשונה  יורם  הניח  הנרגשים,  ובמדריכים  בחבריו  מוקף 

בחייו תפילין.
ב"עורה" נתקלים בסיפורים מסוג זה כמידי יום ביומו, והם 
הדלק שמניע את הארגון שהוקם במאמץ-רב, כחלק ממלחמה 
בהתבוללות במציאות החיים המערבית. אם בעבר היה מדובר 
זרם  על  מראים  המספרים  כיום  השני,  לצד  איטית  בזליגה 
בלתי-פוסק. למעשה, לפי הסטטיסטיקה הרווחת, מאבד עם 

ישראל כל יום כ-100 איש ואישה על ידי נישואי תערובת.
שנה   30 כבר  המבהילה  המציאות  אחר  בחרדה  מי שעקב 
ניו  מסטטן-איילנד,  שליט"א  מינץ  חיים  ר'  היה  לכן,  קודם 
יורק. הרב מינץ הבין שאין לשבת בחיבוק ידיים. לפי הנתונים, 

לא ירחק היום וכבר לא יהיה את מי לקרב.  

 ארגון של איש אחד

לאור המצב ייסד הרב מינץ את "עורה "שהחל כארגון של 
ושכנע  היהודים בסטטן-איילנד  דלתות  על  איש אחד שדפק 

יהודיים, כשהם  לבתי-ספר  ילדיהם  את  להעביר  ההורים  את 
עדיין קטנים וניתן להשפיע עליהם.

מימון  מינץ  הרב  השיג  ההיענות,  כשגברה  יותר  מאוחר 
בשכר הלימוד ופתח גן תורני לילדים. במהלך השנים הרחיבה 
"עורה"  את תחומי פעילותה מעבר לגבולה של סטטן-איילנד 

והפכה לשם דבר ברחבי ארה"ב, קנדה וישראל.
בטווח  המתמקדת  הקיצה",  "עורה  עמותת  נפתחה  בא"י 
גילאים שבין 18-24, ואשר מעודדת בחורים וגם נערות להגיע 
נותנת  לימוד,  שכר  מממנת  עורה  בא"י.  וסמינרים  לישיבות 
ותכנית לימוד שבועית בכל  להם תמיכה חודשית, שבתונים 
מוצ"ש. וכך נשמר הקשר שלהם עם היהדות. רבים מביניהם 

הקימו בתים נאמנים וחשובים ברוח-ישראל סבא.
הילד  את  מלווה  שהוא  בכך  היא  הארגון  של  ייחודיותו 

לאורך כל הדרך, מגיל קטן ועד לחופה.
ספר  לבתי  ילדים  בהכנסת  היא  עורה  של  הפעילות  עיקר 
לילדים  מחנות-קיץ  ועריכת  הלימוד  שכר  מימון  תורניים, 
חודש  של  שהות  חילוניות.  ממשפחות  המגיע  יהודי  ולנוער 
באווירה תורנית וסביבה שומרת שבת, מחוללים פלאים בנפש 
הילד. לאחר המחנה שומרים המדריכים על הקשר עם החניך 
לאורך כל השנה, ופעם בשבוע לומדים חברותא, כדי שבע"ה 

ימשיך לימודים במקום תורני ויקרב גם את הוריו.
כדי לממן את כל הפעילות הנרחבת הזאת מוציא הארגון 

לאור את "המכירה-הסינית של עורה".
רובם לא מאמינים שהשקעה קטנה על סך 20 ש"ח לכרטיס, 
יכולה להקנות להם  פרס בשווי אלפי דולרים ובנוסף להכנס 
גם להגרלה. בהגרלה זו ניתן לזכות בסכום של פי 100 מסכום 

התרומה. כל כרטיס שיימכר יעזור להציל עוד יהודי!
ואנו  הם  שאחינו  לזכור  עלינו  "חובה  כי  מזכירים  בעורה 

מחויבים להם".

לא היה לו מושג מהי יהדות עד שהגיע לגיל מצווה  הוריו נבלעו במרדף אחר החיים הגשמיים ונטשו את מסורתם 
 זהו סיפור אחד מתוך מאות דומים המגיעים לטיפולו של הרב חיים מינץ מייסד ארגון "עורה"  בימים אלו גם 

לכם ישנה הזדמנות להיות חלק מהצלת נפשות ואולי גם לזכות ב-36,000 $

לכבוד חג המולד הנוצרי קיבל במתנה – תפילין

האם יש לכם את כל מה שצריך 
כדי להתחיל לנקות לפסח?

בתרומה של 200 ש"ח )10 כרטיסים(,

קבל את הדיסק של עורה 8, מתנה חינם!
מעניין ומרתק, מעל 4 שעות הנאה לכל המשפחה.

בתרומה של 400 ש"ח )20 כרטיסים(,

קבל את דיסק אוסף מכונת המידות, מתנה חינם! 
4 אפיזודות של ד"ר מידות החביב, הומוריסטי וחינוכי.

הצטרף להגרלת עורה,
והדיסק החדש בדרך אליך!

תעסוקה מצוינת לילדים!

התקשר היום:
03-9290699

WWW.OORAH.CO.IL
עקבו אחרינו
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"ביהמ"ש העליון הפך למקום שבו 
מתבררות סוגיות פוליטיות"

שרת המשפטים איילת שקד במתקפה נגד ביהמ"ש העליון: "ביטול מתווה הגז יעלה מיליארדים 
לאוצר המדינה"  "ההכרעה צריכה להיות בקלפי ולא באולם ביהמ"ש העליון"  ח"כ משה גפני: 

"ביהמ"ש העליון מעולם לא פסק לטובתנו"  תוקף גם את חוות הדעת של היועמ"ש מנדלבליט 
שפסל את חוק המקוואות 

מתקפה קואליציונית נגד ביהמ"ש העליון - שרת המשפטים איילת שקד:

מאת: יוסי הכט

מתקפה כזו, כמעט מקיר לקיר בממשלה, נגד ביהמ"ש העליון 
לא זכורה מזו תקופה ארוכה. מאז החליט בג"ץ על פסילת סעיף 
מה  נגד  הגז, המתקפות  מתווה  פקטו של  דה  וביטולו  היציבות 

שמוגדר כהתערבות פוליטית של שופטי העליון, לא פוסקות. 
שרת המשפטים איילת שקד יצאה השבוע בפומבי נגד שופטי 
העליון: "כשרת משפטים, חובתי לבקר פסיקה שהכיוון העקרוני 
שביטלה  הפסיקה,  משמעות  לטעמי...  שגוי  צועדת  היא  שבו 
לנו  שעלתה  ככזאת  להתגלות  עלולה  המתווה,  את  פקטו  דה 
משקיעיה",  אוכלת  לארץ  נהפוך  שלא  מקווה  אני  מיליארדים. 

אמרה שרת המשפטים.
להיות  חייב  שלטעמה  מה  על  חריפה  ביקורת  מתחה  שקד 
מוכרע במסגרת פוליטית ולא משפטית: "חמורה בעיני התוצאה 
ישראל,  לתושבי  כך  כל  גדולה  כלכלית  משמעות  עם  שבתיק 
שוב הפך בית המשפט למקום שבו מתבררות שאלות כלכליות 
פוליטיות. זו לא שאלה שהייתה אמורה להיות מוכרעת באולם 

השרה תקפה. בניין בית המשפט העליון בירושלים 
)צילום: יוסי זמיר, פלאש 90( 

בית המשפט העליון אלא בקלפיות", הוסיפה שקד.
ועדת  יו"ר  הוא  הבג"ץ  נגד  למתקפה  השבוע  שהצטרף  מי 
ביהמ"ש  שופטי  כי  ואמר  שהתבטא  גפני  משה  ח"כ  הכספים 
גפני  החרדים.  זכויות  על  האמת  ברגע  מעולם  הגנו  לא  העליון 
סיפר כי בעבר אמר לו נשיא העליון בדימוס אהרון ברק כי יגיע 
הגיע  הזה  "היום  העליון.  שופטי  להגנת  יזדקקו  והחרדים  יום 
הבג"ץ  שופטי  את  ראינו  לא  האמת  וברגע  הקודמת  בממשלה 

קמים ומגינים על זכויות החרדים שנרמסו, אפילו פעם אחת".
גפני גם תקף את התערבותו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט 
וקביעתו כי חוק המקוואות אינו חוקתי, במה שנראה כעוד משבר 
הכותל  מתווה  אישור  את  גם  שהוביל  ליועמ"ש  החרדים  בין 

הרפורמי.
עם  עכורים  יחסים  על  לספר  יודעים  החרדיות  במפלגות 
לידיד  הממשלה  כמזכיר  הקודם  בתפקידו  שנחשב  היועמ"ש 
שרואים  "דברים  הכנסת:  מחברי  אחד  שאומר  וכפי  החרדים, 

משם לא רואים מכאן".

"חלוקת הכוחות בינינו 
לאגודת ישראל לא הגיונית"

ח"כ גפני בפתיחת ועידת דגל התורה 

ועידת דגל התורה תינעל ביום חמישי במשא המרכזי של מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן  בדגל התורה מצחצחים 

חרבות ומבהירים: "אגודת ישראל עשתה טעות קשה, בבחירות 
הקרובות נדרוש חלוקה של חמישים-חמישים ביחסי הכוחות"

מאת: יוסי הכט

עשור חלף מאז הכינוס הקודם של ועידת דגל 
עילית  ביתר  עיריית  ראש  הוביל  אותו  התורה 
בשעתו, יצחק פינדרוס. לוועידה הקודמת הגיעה 
)בירושלים,  עיר  ראשי  כשארבעה  התורה  דגל 
מכהנים  וברכסים(  עילית  בביתר  ברק,  בבני 
לוועידה הזאת מגיעה דגל התורה עם  מטעמה. 
ראש רשות ברכסים בלבד, ועם שני חברי כנסת 

מול ארבעה של אגודת ישראל.
את  שמארגן  אשר  יעקב  התורה  דגל  מזכ"ל 
העת  כל  הקפיד  האחרונים  בחודשים  הוועידה 
שלא לקשור בין ההתנהלות התמוהה סביב קיום 
המשתתפים  אך  הוועידה,  לבין  הנורווגי  החוק 
עשו זאת עבורו. התחושה בקרב הציבור של דגל 
אי אפשר להמשיך.  היא שכך  בכל רחבי הארץ 
הוועידה  את  להפוך  אמורה  הטעונה  האווירה 

לאטרקטיבית במיוחד.
בדגל התורה השקיעו רבות בתכנים, בשליפת 
קטעים מימי ההקמה שטרם פורסמו, ובהחדרת 
תודעת הקרב של שנות השמונים. שני המושבים 
לבית  שנוגעים  אלו  להיות  אמורים  הסוערים 
המשפט העליון ולמצב הפנימי ביהדות התורה. 
אי  הנוכחית  שבמציאות  לכך  מודעות  מתוך 

אפשר לחסום את המידע, שני המושבים אמורים 
להיות פתוחים לקהל הרחב, מה שיגרום ללא כל 
כחל  ללא  דברם  את  להשמיע  למשתתפים  ספק 

וסרק.
של  פנייתו  פורסמה  הוועידה  פתיחת  ערב 
נגד  בתביעה  פרוש,  מאיר  ח"כ  החינוך  שר  סגן 
רואים  בדגל  העצמאי.  בחינוך  ההסכם  קיום  אי 
בכך צעד מקדים לוועידה, זאת בהנחה של פרוש 
במלוא  יעלה  הנורווגי  החוק  קיום  שאי  מראש 
מראש  תשובה  נתן  בעצם  "פרוש  העוצמה. 
דגל  של  לפתחה  הכדור  את  והעביר  לשאלה, 
בסוף  אמונים.  בשלומי  גם  מסבירים  התורה", 

השבוע הזה, נמתין ונראה מה תהיה התשובה.

גפני בפתיחת הועידה

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 



30.4.16 

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30
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אביחי מנדלבליט חובש הכיפה השחורה חווה על בשרו מהי 
כמזכיר  הסתובב  הוא  משנה  למעלה  במשך  השחרה.  תחושת 
מעל  מרחפת  פליליים  חשדות  של  שחורה  שעננה  ממשלה 
לראשו. היועמ"ש דאז יהודה וינשטיין אישר למשטרה לפתוח 
כמו  אליה  נגדו בחקירה בפרשת ברק-אשכנזי-הרפז, ששאבה 

חור שחור את כל המעורבים, מרס"ר ועד פצ"ר. 
כפרקליט  כהונתו  תקופת  על  אזהרה  תחת  נחקר  מנדלבליט 
כתב  נגדו  להגיש  המליצה  וכשהמשטרה  )פצ"ר(  ראשי  צבאי 
פנצ'ר  עם  הכביש  לשולי  ייזרק  שהאיש  היה  נראה  אישום 
בארבעת הגלגלים. היועמ"ש דאז יהודה וינשטיין קבע כי לא 
שמנדלבליט  אלא  פסולה,  היועמ"ש  לתפקיד  שמועמדותו  רק 

אף אינו כשיר להמשיך ולכהן כמזכיר ממשלה. 
והנה, מנדלבליט כאן, חי וקיים, בודק וחוקר, אוסר ומפרסם. 
של  המיניסטריאלי  התקדים  רשום  דרעי  של  שמו  על  אם 
הרי  חזר,  לא  עוד  חי  ממנו  שאיש  מהמקום  ששב  פוליטיקאי 
לא  לפניו  המשפטי.  התקדים  רשום  מנדלבליט  של  שמו  שעל 
היה מועמד שתוך שנה אחת הומלץ כמועמד גם לכתב אישום 

וגם למשרת היועמ"ש.
עיניו  למול  רואה  הוא  דרעי  של  ביותר  האופטימי  בתרחיש 
את תקדים מנדלבליט. תנוהל חקירה עניינית במשך שבועות, 
כמה  עוד  המסקנות  הגשת  את  יסחבו  והפרקליטות  המשטרה 
חודשים טובים ואחרי תקופת המתנה קשה כשאול התיק ייסגר 
ובא לציון גואל. תרחיש אופטימי בעיני נחקר באזהרה, כמוהו 
כשהרופאים  בכימותרפיה.  שמטופל  סרטן  לחולה  טוב  כסוף 
דנים עם הפציינט על סיכויים של חיים ומוות - הייסורים, הכאב 

והסבל נתפסים כדבר מה בלתי נמנע.
בבוקר  לקום  יכול  בייסורים  ולובן  מברזל  שעשוי  מי  רק 
ללו"ז  בהתאם  לפגישות  להתייצב  לעבודה,  לצאת  שאחרי, 
המוח  בוער,  הלב  קרה.  לא  כלום  כאילו  חוץ  כלפי  ולהתנהג 
ורק  בוחן,  מבט  כל  קולטות  העיניים  מידע,  פיסת  כל  סורק 
משמימים  למפגשים  הגוף  את  להוביל  ממשיכות  הרגליים 

שנקבעו מראש, כדי לשדר עסקים כרגיל. 
יצא  יום ראשון, הוא  דווקא מישיבת הממשלה בבוקרו של 
טובה  מילה  לומר  כדי  אליו  ניגשו  הממשלה  שרי  כל  מחוזק. 
מפלגה  בראש  שעומד  אחד,  )למעט  אחד-אחד  חיזוק,  ודברי 
ושמו שורבב כשותף עתידי ברשימה משותפת עם יו"ר מפלגה 
לשעבר(. דרעי העריך במיוחד את התנהגות שרי הבית היהודי, 
הזדהות,  להביע  כדי  מגדרם  שיצאו  שקד,  ואיילת  בנט  נפתלי 
אישית ופומבית. אז נכון שהשיח הפוליטי מבוסס על שפה של 
זה, המקום היחיד  אחד בפה ואחד בלב, אך במצב ביש מעין 
לבחינת כליות ולב, הוא חדר החקירות. הבעת תמיכה פומבית, 

היא כמים קרים לנפש עייפה.   
פגשתי השבוע את דרעי בלשכתו, בין פגישה של שלוש שעות 
אסטרטגי  צוות  בראש  שעומד  דנגוט  איתן  במיל'  האלוף  עם 
הדגל  על  טלוויזיוני  ראיון  לבין  לצפון,  סיוע  תוכנית  לבניית 
הסגול החדש שיתנופף בחופים ויתריע מפני מדוזות. אם דרעי 
היה יכול הוא היה תולה בפתח לשכתו דגל סגול ומפזר לימים 

הקרובים את כל המבקרים, המתעניינים, הבוחשים והסקרנים.
למי שפותח את יומו בליקוט מידע מפי השמועה על חקירתו 
חשק  יש  שלמתרחץ  כמו  מהבית  לצאת  חשק  יש  העתידית, 
להיכנס לים שורץ מדוזות. בפרקליטות סיפרו השבוע על שר 
בכיר לשעבר בממשלת קדימה ששמו נכרך בפרשת ההצבעות 
בזוטות  נחשד  הבכיר  השר  ב-2009.  האב  חזן  של  הכפולות 
אך  כפולה,  הצבעה  במליאה  מצביע  תמונתו  שפורסמה  אחרי 
די היה בכך כדי להוציא את האיש משיווי משקלו. הפוליטיקאי 
הבכיר שהיה אמור לעמוד בראש הקמפיין הנגטיבי נגד נתניהו, 
נפל למשכב במשך חודש שלם. גבו כאב וליבו דאב, עד לרגע 

שבו הפרקליטות הודיעה על סגירת התיק נגדו. 
יותר.  הרבה  ייסחב  זה  האופטימי,  בתרחיש  גם  דרעי,  אצל 
שקיעה  של  האלטרנטיבה  אך  מכבידה  השגרה  על  השמירה 
לא  הוא  כתיבת השורות  לרגע  עד  במרה שחורה קשה ממנה. 
שכר שירותי עורך דין. "לא נקראתי לחקירה ואין לי מה לקחת 

עורך דין", הוא אומר. גם כאן, כמו בשאר דפוסי התנהלותו עד 
כה, מדובר בהפקת לקחי העבר. הוא לא מתכוון לצאת משליטה, 
לרכל, לפטפט, לשבש ולקשקש. קשה להירדם בלילות כשמעל 
לראש מתנופפת חרב החקירות, אך גם כשהעייפות משתלטת 
על האישונים דרעי לא מתכוון למצמץ ראשון ולעשות טעויות 

בדרך לחדר החקירות. 

דגל סגול
שגרת היום עליה מנסה דרעי לשמור הופרה בבוקרו של יום 
הקבלת  של  המתוכנן  האירוע  את  לבטל  ביקש  כשדרעי  שני, 
פני רבו בארנה. דרעי חשש שהעלייה לרגל המתוכננת, תהפוך 
לבעיטת רגל בפרצופה של פרקליטות המדינה. ההמונים יפרצו 
בשירת הוא זכאי, התקשורת תחמיץ את העיסה ותספק כותרות 
יוסף  הגר"ע  מרן  שאיחל  המפורסם  ביתו",  ה"יחרב  בהתאם. 
ייראה  המנוח,  חריש  יוסף  דאז,  ליועמ"ש  הקודם  בסבב  זצ"ל 

כמו קדימון לעונה החדשה.
ולטובתי  כביכול בשמי  לכל המתראיינים  גם  הוראה  "נתתי 
להפסיק להתראיין", אומר דרעי, כמי שלמד על בשרו מטעויות 
עם  מלהתעמת  שיימנע  ככל  כי  מבין  דרעי  עצמו.  של  העבר 
סיכוייו  גדלים  כך  הפרקליטות,  כלפי  ומלהתריס  המשטרה 

להיחלץ בעור שיניו מהמלתעות.
בהם  בימים  ציבורית,  שגם  הרי  הטקטית  להתנהלות  מעבר 
את  מרצה  הלבן,  מהשבט  שמאלני  לשעבר,  ממשלה  ראש 
שבניגוד  עוד,  ומה  עדתית.  לאפליה  לטעון  אפשר  אי  עונשו, 
לימים הנוראים ההם, הפעם דרעי לא מזהה יותר מדי גורמים 
הוא  הכלל  מן  היוצא  המערכת.  בתוך  מוטיבציה  עודף  עם 
פרקליט המדינה שי ניצן, ששימש באותם ימים כעוזרה הנאמן 
הפנים,  לשר  דרעי  של  מינויו  ביום  מכבר,  לא  וזה  ביניש,  של 
הדליפה יד נעלמה את חוות דעתו ששללה את החזרתו של דרעי 

לתפקיד. 
אלא שגם מי שרואה בנוכחותו של פרקליט המדינה את ניצני 
הרעה שהובילו לפתיחת החקירה )ניצן כמובן, שולל מכל וכל( 
בעליל של  עוינת  והלא  מנוכחותם האנמית  יכול להתעלם  לא 
אינו  ארדן  השר  טרנר,  אינו  אלשיך  המפכ"ל  המעורבים.  יתר 
שלשום  תמול  עד  נחשב  מנדלבליט  היועמ"ש  מילוא,  רוני 

לאוהב, וגם אם מדובר בהעמדת פנים, אויב הוא בוודאי לא. 
עוין  גורם  ידי  על  מרגיש שסומן  אינו  אם  דרעי  את  שאלתי 
ומהותית:  טקטית  הנכונה,  התשובה  את  השיב  הוא  ובתגובה 
"אני מניח שכמו בסיפור של הרצוג מישהו הגיע ושם להם על 
השולחן חומרים שמחייבים אותם לבדוק ולקבל תשובות. הרי 
בחקירה  לפתוח  רק  אלא  ולשאול,  לבוא  אחרת  דרך  להם  אין 
תשובות  אספק  אזהרה.  תחת  חוקרים  לחקור,  וכשבאים 
לצאת  וטעם  סיבה  שום  ואין  טענות  לי  אין  אבל  כשאשאל 
בקמפיין נגד המערכת. זה מיותר, זה מזיק וזה גם לא נכון ברמה 

המהותית והעובדתית". 
דרעי מודל שנות התשעים דיבר ברחוב ושתק בחקירה. דרעי 

מודל 2016 שותק ברחוב ומתכוון לדבר בחקירה.

מה נשתנה
יועץ משפטי לממשלה לא עובד על בסיס הפעלה של 'תוכנית 
החוק  את  שינו  בכנסת  הימין  כשנציגי  שכך.  וטוב  כבקשתך', 
לנשיא העליון, הם  גרוניס  והביאו לבחירתו של השופט אשר 
קיבלו בתמורה את פסק הדין על פינוי גבעת האולפנה. הכרזת 
היא  שיפוטי,  לתפקיד  ממונה  של  ביותר  הברורה  העצמאות 
קבלת החלטה לרעת האינטרסים של שולחיו ושל אלו שעמדו 

מאחורי בחירתו.
בתפקידו  נחשב  השחורה,  הכיפה  חובש  המכהן  היועמ"ש 
הקודם כמזכיר הממשלה, לידיד החרדים. ברמה האישית, הוא 
אף נחשב לחברו הטוב של אריה דרעי. כל זה כמובן לא מנע 

ממנו, ואולי אף דירבן אותו, לחשב מסלול מחדש עם כניסתו 
לתפקיד.

מוצאים  החרדים  מנדלבליט  בחירת  מאז  התוצאה  במבחן 
עצמם בפיגור של 3-0. מתווה הכותל הרפורמי עבר מתחת לאף 
של הנציגים החרדים רק בגלל שסמכו על הידיד הטוב שעשה 
בהמשך  היועמ"ש.  לכס  הממשלה  מזכיר  מכיסא  הדרך  את 
קיבלנו את חוות הדעת שקבעה כי חוק המקוואות אינו חוקתי, 
הבדיקה  דרעי  של  ראשו  על  נפלה  האישית,  ברמה   – וכעת 

שהפכה לחקירה.
את מה שדרעי לא אומר בקולו מפאת הנסיבות אמר השבוע 
לשכת  בכנס  השבוע  שהשמיע  גפני  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
עורכי הדין באילת, אמירות נחרצות נגד עמדות היועץ המשפטי 
לממשלה. לדרעי עצמו, אין טענות ברמה האישית, אך סביב כל 
על  ועד להחלטה  איסור הפרסום  צו  פרסום  מיום  ההתנהלות, 

פתיחת חקירה, מרחף סימן שאלה אחד גדול.
על טביעות האצבעות הברורות שהותירו הגורמים הבוחשים 
בזירה, פרקליטות המדינה בתיק זדורוב יכולה רק לחלום. ביום 
שני שעבר פנה פרשן ערוץ 2 עמית סגל לרשות המיסים בבקשה 
משמש  אינו  סגל  דרעי.  השר  לחקירת  בנוגע  תגובה  לקבלת 
שפתיים(  מס  )לרבות  מיסים  דיני  וגם  משפט,  לענייני  ככתב 
אינם בתחום הסיקור שלו. ההנחה הרווחת היא שלמדליף מתוך 
השאר,  בין  נועדה  וההדלפה  ברורה,  מטרה  הייתה  המערכת 

לאוזני שופטי העליון שדנים בכשירות דרעי לכהן כשר פנים.
שקיבל.  מזו  יותר  טובה  לתגובה  לצפות  יכול  היה  לא  סגל 
רץ  אץ  המדינה,  פרקליטות  מטעם  בכיר  גורם  היום  למחרת 
של  ששמו  ההחלטה  הפרשה.  על  פרסום  איסור  צו  לבקש 
עם  נשלחה  טועים,  מלב  ספק  כל  להסיר  כדי  בה,  נכלל  דרעי 
קבלתה לסגל לבדו. בערבו של יום, כשפרשן ערוץ 2 פרסם על 
החשדות שנחקרים נגד בכיר בממשלה ללא פרסום שמו, נשלח 
העורכים,  העיתונים.  מערכות  לכל  הפרקליטות  מטעם  הצו 
באקט של אחריות, מיהרו לפרסם את הצו בקבוצות הפנימיות 
הוראת  את  להפר  מהעיתונאים  איש  יהין  לבל  המערכות  של 

ביהמ"ש. צו איסור הפרסום הפך תוך שעה קלה לצו פרסום.
אולם  מכוון,  במהלך  שמדובר  בתחילה  חשד  עוד  דרעי 
לחוקרי  בא  הפרסום  כי  שהוברר  אחרי  הופרכו  חשדותיו 
המשטרה בעיתוי לא נוח – כמו לידת פג. הניסיון להכניס את 
הרך הנולד לאינקובטור, נחל כישלון. לגורם העלום במערכת 
להגיע  מכל,  יותר  כנראה  חשוב  היה  המידע  את  שהדליף 

לשופטי הבג"ץ בטיימינג הנכון.
בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי, וזה כבר פורסם, התקשר 
דרעי למנדלבליט ודרש לפרסם את שמו, בהנחה שעם פרסום 
השם המפורש יתאפשר לו להגיב. מנדלבליט נענה חלקית. הוא 
התיר לפרסום שעניינו של דרעי נבדק וטרם נפתחה חקירה, אך 
הותיר על כנו את איסור הפרסום בנוגע לנושא ומהות הבדיקה. 
ומורשע,  נאשם  הקלון,  עמוד  אל  מוקע  עצמו  מצא  דרעי 
יכולת להתגונן כחשוד. פרנץ קפקא כתב על  מבלי שיש בידו 

סיטואציה מעין זו ספר לא רע, בשם 'המשפט'.
בחמישי  הייתה  ומנדלבליט  דרעי  שוחחו  בה  הבאה  הפעם 
בערוצים.  המהדורות  שידור  לפני  רגע  שמונה,  בשעה  בערב 
הפעם מנדלבליט הוא זה שהתקשר לדרעי כדי לעדכן כי נפלה 
ההחלטה לעבור משלב של בדיקה לחקירה. חודש לפני פסח, 

לדרעי רק נותר לשאול, עם הרבה מרור, מה נשתנה.

שלוש קושיות
הפרסום,  איסור  צו  מעל  מרחפים  שאלה  סימני  שלושה 
למהות  נוגע  הראשון,  הפרסום.  צו  יותר,  המדויק  בשמו  או 
החקירה. אם אכן מדובר כפי שפורסם בתחילה בעסקי נדל"ן, 
נושא  על  גורף  פרסום  איסור  צו  להוציא  מספקת  סיבה  אין 
החקירה. סימן השאלה השני, נוגע למהירות ההחלטה להפוך 
שחלפו  השעות  ושמונה  בארבעים  לחקירה.  הבדיקה  את 
שמתנהלת,  בדיקה  על  היועמ"ש  של  הראשונה  ההודעה  בין 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גרסת דרעי
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ממקורבי  איש  בחקירה,  לפתוח  החלטתו  לבין 
עולה  ולפיכך  נחקר,  לא  משפחתו  בני  או  דרעי 
השלישי  השאלה  סימן  נשתנה.  מה  השאלה, 
 2 ערוץ  עיתונאי  החקירה.  פתיחת  למועד  נוגע 
כבר  החלה  שהחקירה  פרסם  אברמוביץ,  אמנון 
ההגנה  עם  מתיישב  לא  הזה  המידע  באוקטובר. 
וינשטיין  לשעבר  היועמ"ש  שהעניק  הגורפת 
למינויו של דרעי לשר בממשלה. אם כבר במועד 
המינוי התנהלה בדיקה סמויה, יועמ"ש זהיר כמו 
וינשטיין היה נוקט משנה זהירות ולוקח לפחות 

צעד אחד לאחור.
בשעה ששלומי אמוני ישראל התיישבו סביב 
פרסמו  הכוס,  על  לקדש  כדי  השבת  שולחן 
חדש,  מודלף  מידע  הטלוויזיה  ערוצי  שלושת 
על כך שבמוקד החקירה לא עומדת דירת הנופש 
בספסופה, שהצטלמה נהדר למוספי סופהשבוע. 
שהוטל,  המגוחך  הפרסום  איסור  צו  במגבלות 
רק  ניתן  כמובן,  החקירה  לנושא  קשר  כל  ובלי 
העבודות  את  שביצע  הערבי  הקבלן  כי  לומר 
לנוהג  ובניגוד  שתושאל,  מי  ידי  על  תושאל 
עבור  בנקאיות  העברות  לראווה  הציג  המקובל, 

מלוא התשלום. 
במשפחת דרעי ידעו לספר עוד בטרם נפתחה 
הקבלן  לחשבון  מההעברות  חלק  כי  החקירה 
האח  של  מחשבונו  בוצעו  בספסופה  הערבי 
הסברים  למשפחה  יש  זה,  כנגד  גם  אך  שלמה, 
מנומקים. איך שזה נראה כיום, מספסופה תישאר 
ממעוף  הרחפנים  מנקרת  התמונה  רק  לבסוף 
שהובילה  גלנט  טירת  את  שמזכירה  הציפור, 

לפספוס תפקיד הרמטכ"ל.
אחי  עם  שעשיתי  היחידה  הנדל"ן  "עסקת 
ובמקרה  שאול,  בגבעת  הנכס  על  היא  שלמה 
שתי  אם  דרעי.  אומר  כחוק",  בוצע  הכל  הזה 
חקירה,  כמוקד  נשללות  האמורות  העסקאות 

הפרשנים  המהומה.  מה  בשל  השאלה,  נשאלת 
המשפטיים של הערוצים ידעו לדווח השבוע על 
במה  ביותר,  הגבוהה  החומרה  בדרגת  עבירות 
הנחקר  את  להלחיץ  מכוון  ניסיון  כעוד  שנראה 
ולגרום לו לבצע טעויות. כאילו כדי לעבות את 
בכוונתו  כי  היועמ"ש  השבוע  הבהיר  הערפל, 
הפנים.  דרעי לשר  מינויו של  על  ולהגן  להוסיף 
את  במוחו  להריץ  יכול  רק  דרעי  הזה,  בשלב 
התרחישים. כל צעד נוסף שיעשה, ישמש לרעתו 

בהגיע רגע החקירה.

פוליטיקה עכשיו

את המתנה הגדולה ביותר קיבל דרעי למחרת 
יו"ר  של  כששמו  בעניינו,  החקירה  פרסום 
הקשר,  באותו  הוזכר  הרצוג  בוז'י  האופוזיציה 
מאז  חלפו  שנה  עשרה  שבע  שונה.  בחקירה 
בפרשת  הרצוג  ושתיקת  הראשונה  דרעי  פרשת 

עמותות ברק – וכאילו כלום לא השתנה.
ויו"ר  נתניהו  הממשלה  ראש  של  בסביבתם 
על  השבוע  לספר  ידעו  הרצוג  האופוזיציה 
לממשלה,  העבודה  לצירוף  מתקדמים  מגעים 
לוין. כמה מהאישים  יריב  בחסות השר המקשר 
המעורבים אף נתבקשו לדחות חופשה מתוכננת 
בחו"ל בתקופת הפגרה כדי למצות את הדיאלוג. 
גם  התפוגגה  בעניינו,  הבדיקה  פתיחת  עם 
להודעה  עד  לממשלה,  הרצוג  צירוף  אופציית 

חדשה )של היועמ"ש(.
מאמינים  לא  נתניהו  הממשלה  ראש  בסביבת 
למי  חשבונות  עושים  וכבר  המקרה  ביד 
דווקא  לפוצץ  עניין  יש  הפוליטיים  מהגורמים 
בתקופה הזאת את המידע על חקירות שמתנהלות 
נגד הרצוג ודרעי. לפי החשבון של אותם גורמים, 
הוא  הפוליטית,  במערכת  היחיד  האינטרס  בעל 

היחיד  הוא  לו,  מחמיאים  "הסקרים  לפיד.  יאיר 
והיחיד  הממשלה  במבנה  מזעזועים  שייהנה 
שיפסיד מכניסת הרצוג לקואליציה", אומר גורם 
הכותרות  את  לזה  "כשמוסיפים  רה"מ,  בלשכת 
של  סוג  מקבלים  אחרונות,  בידיעות  הראשיות 
בלשכת  אבל  מכחישים,  המעורבים  כל  הסבר". 
נתניהו רוויית הפראנויה, הכחשה של יריב, היא 

סוג של אימות מידע. 
מלפניו מצדדיו ומאחוריו של הרצוג ממתינים 
דרעי  הנפילה.  לרגע  בעבודה  הטובים  החברים 
שתחת  ובש"ס  הואיל  בחלקו,  לשמוח  יכול 
זצ"ל  יוסף  עוד מלבדו. מרן הגר"ע  אין  הנהגתו 
למנהיג.  עת מספר שתיים  בכל  להעמיד  השכיל 
לדרעי  דרעי,  את  הצמיד  הוא  פרץ  יצחק  לרב 
את  קיבלנו  ובסיומת  אטיאס,  את  לישי  ישי,  את 
ש"ס  של  הנוכחי  במיצובה  המוזרה.  השלישייה 
והח"כים שמאחוריו הם  יחיד,  דרעי הוא מנהיג 
על  שנפוצו  הדיבורים  גם  האמיתיים.  השקופים 
 8 בצו  העתידית  והתגייסותו  אטיאס  של  חזרתו 
אזרח  הוא  אטיאס  אריאל  מהמציאות.  מנותקים 
מודאג ברמה הציבורית )אם כי, להגדרתו המונח 
השמח  לסיטואציה(,  יותר  מתאים  דואג',  'חבר 

בחלקו ברמה האישית.
בקשר  עמו  המצוי  דרעי  של  טלפוני  כחבר 
ישיר, הוא שולל מכל וכל את העיסוק התקשורתי 
לא  ממש  "זה  פוטנציאלי.  יורש  של  בבחירתו 
"ולדעתי  השבוע,  אטיאס  העריך  כיום",  הנושא 
הנראה  בעתיד  רלוונטי  להיות  הולך  לא  גם 
לעין". ברמה האישית, הסיכוי שהוא יאות לחזור 
לתפקיד רשמי בש"ס, שווה ערך לסיכוי שמאיר 
פרוש יופיע השבוע בוועידת דגל התורה ויודיע 
מחובבי  אינו  אטיאס  לתנועה.  התפקדותו  על 
הזמר העברי, אבל שיר אחד הוא מחבב לאחרונה 

במיוחד: אז למה לי פוליטיקה עכשיו.

19 

במבחן התוצאה, מאז 
בחירת מנדלבליט 
החרדים מוצאים 

עצמם בפיגור של 
3-0. מתווה הכותל 

הרפורמי עבר מתחת 
לאף של הנציגים 
החרדים רק בגלל 
שסמכו על הידיד 
הטוב שעשה את 

הדרך מכיסא מזכיר 
הממשלה לכס 

היועמ"ש. בהמשך 
קיבלנו את חוות 

הדעת שקבעה כי 
חוק המקוואות אינו 

חוקתי, וכעת – ברמה 
האישית, נפלה על 

ראשו של דרעי 
הבדיקה שהפכה 

לחקירה לכל הדלפה יש כתובת. דרעי והרצוג                                                                                                                 )צילום: אהרון והב(

כחבר טלפוני של 
דרעי, אטיאס שולל את 
העיסוק בבחירתו של 
יורש. "זה לא הנושא 

כיום", הוא מעריך, 
"ולדעתי גם לא יהיה 

רלוונטי בעתיד הנראה 
לעין". הסיכוי שהוא 
יאות לחזור לתפקיד 

רשמי בש"ס, שווה 
ערך לסיכוי שפרוש 
יודיע על הצטרפותו 

לדגל התורה. אטיאס 
אינו מחובבי הזמר 

העברי, אבל שיר אחד 
הוא מחבב לאחרונה: 
אז למה לי פוליטיקה 

עכשיו
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מאת: שבתאי פוגל

עשרות ניצולים שיצאו מכתות מיסיונריות 
במסגרת  ולמצוות,  לתורה  להתקרב  והחלו 
לאחים,  יד  של  ואינטנסיבית  נמרצת  פעילות 
התאספו ביום רביעי האחרון לערב מיוחד של 

לימוד תורה בצוותא.
שהיו  המרכז,  תושבי  כולם  המשתתפים, 
שניים  בתוכם  המיסיונריות,  בכתות  חברים 
זו  נאספו  המשיחיים',  'היהודים  כת  מבכירי 
קבוצה  עם  משותף  ללימוד  הראשונה  הפעם 
לאחר  למשימה,  שנקראו  ישיבה  בחורי  של 
שעד כה המפגשים עמם נערכו אחד על אחד. 
קול התורה של הניצולים והבחורים נשמע 
המדרש  לבית  הכניסה  במפתן  כבר  היטב 
נדהם  למקום  שנכנס  מי  המפגש.  נערך  שבו 

המשותפות  החברותות  עשרות  את  לראות 
צוללים  כשהם  הכתות,  ולניצולי  לבחורים 
שונות  סוגיות  של  לעומקן  בהתלהבות  יחד 

בנושאים מגוונים - לפי בחירת הניצולים.
שוקק,  לימוד  של  כשעתיים  לאחר 
חלקם  ערבית,  תפילת  בהתרגשות  התפללו 
להם  ציפתה  זה  בשלב  בחייהם.  לראשונה 
סעודה בשולחנות ערוכים כיד המלך. במרכז 
ליפשיץ,  שמואל  הרב  דברים  נשא  הסעודה 
המאלפים  דבריו  את  לאחים.  יד  מראשי 
הקדיש הרב ליפשיץ לאמת היחידה הקיימת 

אך ורק ביהדות ובתורת משה. 
קם  דבריו  בסיום  כאשר  היה  מיוחד  רגע 
אחד המשתתפים שעדיין לא ניתק את קשריו 
נוצצות  וכשעיניו  המיסיונרים  עם  לגמרי 

בהחלטה  הנוכחים  כל  את  שיתף  מדמעות 
עם  מגע  כל  לנתק  "החלטתי  בלבו:  שגמלה 
מפי  עתה  זה  ששמענו  הדברים  המיסיונרים. 
הרב ליפשיץ ענו, אחת לאחת, על כל השאלות 
וההתחבטויות שהיו לי. אני מודה לה' ומודה 

לכם שזיכיתם אותי להשתתף בערב הזה". 
גכטמן,  חנוך  הרב  דברים  נשאו  בהמשך 
יד  של  ממיסיון  להצלה  המחלקה  מנהל 
על  האחראי  רובינסון,  יואב  והרב  לאחים, 

הקשר עם הניצולים.
כתום הערב ביקש את רשות הדיבור אחד 
רדיו  שדרן  מ.,  לשם  שעונה  המשתתפים 
יד  פעילות  שבזכות  לשעבר  בכיר  מיסיונרי 
המיסיון.  את  ונטש  האור  את  גילה  לאחים 
"הערב", הוא אמר בכנות ונראה היה בעליל 

"הביא  הנוכחים,  לכל  כפה  משמש  הוא  כי 
רוחניים.  לשיאים  המשתתפים  כל  ואת  אותי 
כאלו  שמפגשים  כולנו  בשם  מבקש  אני 
יערכו בתדירות גבוהה. לימוד התורה בצורה 
ההתוועדות  הצעירים,  הבחורים  עם  בהירה 
שנערכה עבורנו לאחר מכן והדברים שנישאו 
עמוקים  לרבדים  אותי  חיברו  במהלכה, 

בנשמתי היהודית", אמר.
היה  לבתיהם  התפזרו  שהניצולים  לאחר 
הביעו  אשר  הישיבה  בחורי  של  תורם  זה 
והבלתי  המיוחד  המחזה  מן  התפעלותם  את 
שגרתי שהם היו עדים ושותפים לו. "אלמלא 
ראינו זאת במו עינינו", התבטאו, "לא היינו 
להתרומם  יהודי  יכול  כיצד  להאמין  יכולים 
מבור תחתיות אל גבהים רוחניים כה גבוהים".

יד לאחים ערך ערב מיוחד לעשרות ניצולי מיסיון מאזור המרכז  הניצולים למדו בחברותא עם בחורי ישיבה במשך 
שעתיים תמימות ואחר כך ישבו לסעודה שבמהלכה קיבלו ספונטנית החלטות טובות ומרגשות * לאור ההצלחה 

המרגשת וההשפעה הגדולה, ביקשו הניצולים לקיים אירועים מעין אלו לעיתים קרובות 

ניצולי המיסיון נפגשו בערב מיוחד של לימוד

הניצולים עם הבחורים בלימוד חברותאהרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, נושא דברים



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | סיפור בהמשכים | פרסום | ביקורת מסעדות | 
מדור למשפחה החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | 

גרפולוגיה | סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה

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

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר 
ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדוָֹתּה ִּתְטָמא )ויקרא 

יב, ב(. 
אור החיים הקדוש )ד"ה עוד ירמוז הכתוב לצד( מבאר 

פסוק זה בדרך רמז על הגאולה העתידה:
ישנם שני סוגי גאולות, גאולה בחסד וגאולה בזכות, גאולה 
בחסד אינה עומדת ומתקיימת לעד, שהרי במצרים הקב"ה 
עבודה  עובדי  היו  ככולם  שרובם  במצב  ישראל  את  הוציא 
זרה, כפי שדרשו רבותינו )ויקרא רבה כג, ב( על הפסוק אוֹ 
ֲהִנָּסה אלוקים ָלבוֹא ָלַקַחת לוֹ גוֹי ִמֶּקֶרב ּגוֹי )דברים ד, לד(, 
הללו )המצרים( עובדי עבודה זרה והללו )עם ישראל( עובדי 
עבודה זרה, ושקועים במ"ט שערי טומאת מצרים, ְוַאְּת ֵערֹם 
שלימה  הייתה  לא  זו  גאולה  ולכן  ז(,  טז,  )יחזקאל  ְוֶעְרָיה 

ונחרב הבית וישראל גלו מעל אדמתם.
ִּכי  ִאָּׁשה  בחינת  בזכות,  תהיה  העתידה  הגאולה  אולם 
הגאולה תהיה  גם  כך  ויציב,  חזק  ָזָכר, שהוא  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע 
חזקה ותקיפה באמצעות זכויותיהן של עם ישראל בלימוד 
התורה והתפילות להחשת הגאולה ובנתינת הצדקה וריבוי 
החסדים, וכמו שנאמר )ישעיה יא, כז( ִצּיוֹן ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה 

ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה. 
וכשם שגאולת מצרים הייתה בפתע פתאום בלילה אחד 
ַעִּמי"  ִמּתוְֹך  ְּצאּו  "קּומּו  לומר  פרעה  בלב  הקב"ה  שהכניס 
ה'  בעזרת  להיות  הגאולה העתידה  גם  כך  לא(,  יב,  )שמות 
יתברך  מלכותו  כבוד  יתגלה  לפתע  פתאום,  בפתע  תהיה 
בעולם ועם ישראל יגאלו, אך לשם כך צריכים אנו להתכונן, 
לפגוע  שלא  מאוד  להיזהר  טובות,  במידות  נתכונן?  ובמה 
ֵרִעים  לאהוב  הקרעים,  את  לאחות  ולנסות  בשני  אחד 
ולהשתדל לבוא לעזר ה' בגיבורים )לשון מושאל משופטים 
ה, כג(, וכשעם ישראל עוזרים ומסייעים זה לזה זוכים הם 

ומביאים בכך את העזר מעולם העליון.



רבות  שנים  שלפני  מספר  ע"ה  משאש  יוסף  רבי  הגאון 
הייתה רעידת אדמה קשה בצפת שזעזעה את העיר כולה, כל 
תושבי המקום אספו בזריזות את כספם וזהבם וברחו לעיר 

אחרת כדי להציל את נפשם.
בין הנמלטים היו שני שכנים שגם הם חיטטו וחיפשו בין 
ההריסות ולקחו מכספם וזהבם ונסעו לסוריה, אחד השכנים 
מצא בכליו לאחר חיפושים חמש מאות זהובים ועוד כמה 
בסה"כ  מצא  השני  השכן  ואילו  ונחושת,  כסף  מטבעות 

חמשה זהובים ושניהם יצאו יחד לדמשק בירת סוריה.
לויה  יהודים מתאספים למשא  ראו  והנה כשהגיעו לשם 
הלויה  במשא  יהודים  אותם  עם  להצטרף  לזה  זה  והציעו 
שמעו  הם  הלוויה  במשך  המת,  לווית  מצוות  לקיים  כדי 
יקר  אדם  שהיה  הנפטר  המנוח  את  מספיד  המקום  רב  את 
שכיבד ופרנס את הוריו בהיותם חולים, ובנוסף לכך פרנס 
ואם,  מאב  מיותמת  נפשות  עשרה  בת  גדולה  משפחה  עוד 
ועתה בעוונות הרבים נסתלק מן העולם ונשבר מטה לחמם 
היתומים  וכן  ומחסה,  גג  קורת  ללא  שנשארו  ההורים  של 

המסכנים נשארו לבד ללא אדם שיפרנס אותם. "צריכים אנו 
לשנס מותניים", הכריז הרב, "עלינו לבוא לעזר ה' בגיבורים 
לעזור לשקם ולסייע למשפחות הללו שנשבר מטה לחמם, 
לעזור  כדי  מכוחותיו  למעלה  יתנדב  אחד  כל  רבותי,  לכן 

להמשך קיום אותם משפחות".
יכולתם  כפי  ונתנו  כיסם  את  פתחו  היהודים  כל  ובאמת 
ביד נדיבה, וגם השכן העני שהיה לו בסה"כ חמשה זהובים 
תרם שלושה זהובים מתוך כל ממונו והשאיר לעצמו בסה"כ 
שני זהובים למחייתו. אולם חבירו השכן השני בעל החמש 
זהובים עשה עצמו כאילו תורם אך לא תרם באמת,  מאות 
כשהגיע הרב וביקש ממנו שיתרום, אמר השכן "בעזרת ה', 

בלי נדר..".
אחד  וכל  השכנים  של  דרכם  נפרדה  הלוויה  לאחר  והנה 
הלך לדרכו לחפש מקום עבודה, יום השוק הגיע וניגש ליריד 
הבחינו  המקום  סוחרי  זהובים,  מאות  החמש  בעל  השכן 
תכשיטי  מיני  כל  לו  והציעו  במקומם  חדש  אדם  שהוא  בו 
זהב ויהלומים בחצי מחיר והבטיחו לו שיוכל להיות עשיר 
גדול מעסקה זו, התפתה השכן העשיר וקנה בכל כספו את 

תכשיטי הזהב.
בינתיים שכנו העני לא הלך לדוכני מכירת הזהב, שהרי 
זהובים,  שני  בסה"כ  לו  נשאר  שם,  לחפש  מה  לו  היה  לא 
ובמקום זאת הוא הלך למקום שמוכרים כל מיני סמרטוטים 
וגרוטאות. לפתע הבחין אותו אדם באחת הגרוטאות, קופסא 
יפה וגדולה של טאבק הרחה ומעליה זכוכית קטנה, מצאה 
הקופסא  על  ושילם  למוכר  ניגש  ומיד  בעיניו  חן  הקופסא 

שלושה מג'ידים. 
הקופסא  את  שטף  במהירות  הנהרות  לאחד  השכן  הלך 
וזוהרת  נוצצת  שהיא  הבחין  השטיפה  ולאחר  והבריקה, 
אמיתי,  כזהב  התגלתה  הקופסא  מעל  שהייתה  והזכוכית 
עשרים וארבע קראט, ניגש מיד לחנות זהב ויהלומים והציע 

בפני המוכר את הקוספא.
נדהם מוכר היהלומים ואמר: "אני רוצה לקנות ממך את 
הקופסא, אך איני יודע אם יש בידי היכולת לעשות זאת, תן 
לי דמי תיווך ואשלח אותך לחנות יוקרתית מאוד, אם יהיו 
אלף  מאות  שמונה  הזו  הקופסא  בעבור  לך  שיתנו  אנשים 
הסכים  דולר",  ממיליון  ביותר  אותה  לך  אמכור  אני  דולר, 
זהובים דמי  ביניהם שישלם למוכר חמישים  וסיכמו  השכן 
למכור  והצליח  הקופסא  את  לסוחרים  הציע  המוכר  תיווך. 

אותה ביותר ממיליון ומאה אלף דולר, סכום עתק.
נאה,  דירה  לו  שימצא  מתווך  אדם  אותו  חיפש  בינתיים 
לחו"ל  היגרה  משפחתו  שכל  יהודי  שיש  המתווך  לו  אמר 
והוא רוצה למכור את דירתו במחיר ממש אפסי, ובתחתית 
מההצעה  יהודי  אותו  שמח  למשי,  מסחר  מקום  יש  הבית 
הנפלאה וקנה את הבית במיליון דולר. התחיל היהודי לסחור 
במשי, והתחבר לכמה תלמידי חכמים שהראו לו את הדרך 
אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, ולאחר תקופה קצרה 

התחתן עם אשה יראת ה' טהורה ונעשה עשיר גדול.
זהובים  מאות  החמש  בעל  העשיר  השכן  זאת  לעומת 
גילה לצערו שהכל היה  ניסה למוכרו אך  שקנה את הזהב, 
מזויף, רימו אותו, ונתנו לו במקום זהב אמיתי זהב צעצוע 

שמשחקים בו הילדים. ברגע אחד איבד את כל ממונו.

ליד  והמדוכא  עבר השכן המדוכדך  חודשים  כמה  לאחר 
דירתו של שכנו מהעבר והנה הוא הבחין בו יושב על כסא רם 
ונישא בחנות המשי ומחלק הוראות לפועלים. נדהם השכן 
ושאל את חבירו: "מה אתה עושה פה? התקבלת לעבודה?"

"כל המקום הזה שלי..", השיב השכן.
"איך הצלחת לקנות מקום כזה גדול, הרי היה לך בסה"כ 

שני זהובים", שאל.
"חברי היקר", השיב השכן, "נתתי שלושה זהובים לקיים 
ולהחיות שני זקנים ועשרה יתומים וזה הביא לי את העושר 
והברכה, קניתי קופסא קטנה והתגלה בראשה יהלום מזהב 

טהור והרווחתי ממנה ממון רב". 
האדם  נפש שמוסר  מסירות  כחה של  גדול  כמה  ללמדנו 
את  ומשלם  חייב  נשאר  לא  ושהקב"ה  לזולת  עזרה  עבור 
גמולו הטוב כבר בעולם הזה, וכדברי הרמב"ם )פ"י מהלכות 
מתנות עניים ה"ב( לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר 
לב,יז(  )ישעיה  שנאמר  הצדקה,  בשביל  נגלל  היזק  ולא  רע 

ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלוֹם. 
ְלִפי  ִקְצרּו  ִלְצָדָקה  ָלֶכם  ִזְרעּו  זריעה,  נקראת  ולכן הצדקה 
ומצפה  חיטים  קילו  שזורע  אדם  כמו  יב(,  י,  )הושע  ֶחֶסד 
החיטים  קילו  את  רק  לקבל  מצפה  ולא  שקים,  כמה  לקבל 
שזרע, כך גם בצדקה, האדם זורע מעט צדקה ומקבל כנגדה 

כפל כפליים.



ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהּזְֹרִעים  הפסוק  על  נפלא  בביאור  נסיים 
ִיְקצֹרּו: ָהלוְֹך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ּבֹא ָיבוֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא 

ֲאֻלּמָֹתיו )תהילים קכו, ה-ו(.
רגילים אנו לפסק את הפסוק בצורה הזו: ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה, 
ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו, דהיינו, אותם הזורעים בדמעה, בקושי ובעמל, 

יקצרו את זריעתם ברינה ושמחה.
אך יש המפסקים פסוק זה בצורה אחרת: ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה, 
צדקות,  הזורעים  אלו  ה-"זורעים"  דהיינו,  ִיְקצֹרּו..  ְּבִרָּנה, 
וכמו שנאמר ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד )הושע י, יב(, 

כמבואר בגמרא )בבא קמא יז ע"א(. 
כאלה  יש  צדקות:  הזורעים  אנשים  של  סוגים  שני  ישנם 
חייב  אני  אעשה,  אני  "מה  ובבכי,  בעצב  צדקה  שנותנים 
לתת לו, אך מה ישאר לי?" ויש כאלה שנותנים את הצדקות 
בשמחה וברינה, "ניתן לו בשמחה, למה לא? שיהיה לו, ה' 

ישלח בחזרה".
שעשו,  הצדקה  מצוות  על  שכר  ִיְקצֹרּו-יקבלו  שניהם 
ֵיֵלְך ּוָבכֹה", אלו  אך שכרו של כל אחד יהיה שונה: "ָהלוְֹך 
שזרעו-נתנו צדקות בבכי ובעצב, "נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע"- ימצאו 

קצת זרעים, דהיינו יקבלו שכר מועט.
שזרעו-נתנו  אלו  ֲאֻלּמָֹתיו"-  נֵֹׂשא  ְבִרָּנה  ָיבוֹא  "ּבֹא  אולם 
צדקות בשמחה יקבלו שכר גדול, אלומות אלומות, חבילות 

חבילות של שכר כנגד מצוות הצדקה שעשו בשמחה.
בחודש  ונזכה  בעולם  חסדים  להגביר  שנזכה  רצון  יהי 
ישועת  ולהיוושע  להיגאל  ולברכה  לטובה  עלינו  הבא  ניסן 
עולמים בביאת משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו ותפארתנו 

במהרה בימינו, אמן.
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העמוד 
טעון 
גניזה

חז"ל אומרים שרבי ינאי היה יושב ועוסק בתורה ולפתע 
חיים?  סם  לקנות  רוצה  מי  רוכל:  מפי  הכרזה  שמע 
לו.  וימכור  לכאן  שיעלה  מהרוכל  ינאי,  רבי  ביקש 
ענה לו הרוכל: לא אתה צריך לסם זה ולא אנשים כמוך. 
לו ספר תהילים  הוציא  ינאי. עלה אליו הרוכל,  רבי  בו  הפציר 
אחרי  כתוב  ומה  חיים".  החפץ  האיש  "מי  הפסוק:  לו  והראה 
פסוק זה? "נצור לשונך מרע סור מרע ועשה טוב" )תהלים ל"ד, 
י"ג(. אמר רבי ינאי, אף שלמה מכריז ואומר: "שומר פיו ולשונו 
שומר מצרות נפשו". אמר רבי ינאי: כל ימי הייתי קורא הפסוק 
הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט )כלומר ששמירת הלשון 
היא סם החיים(, עד שבא רוכל זה והודיע לנו "מי האיש החפץ 

חיים".
השאלה שהכל שואלים היא, מה חידש הרוכל לרבי ינאי, הלא 
לא שינה ולא הוסיף מאומה מלשון הפסוק, מה אם כן כל כך 
התפעל רבי ינאי? והעיקר מה הקשר הרעיוני בין חיים לשמירת 
"ובחרת  שנאמר  במה  נכללות  התורה  מצוות  כל  הרי  הלשון? 
על  נמנה  הוא  והמצוות,  הולך בדרך התורה  בחיים", אם אדם 

"חפץ בחיים", וחלילה להפך? 
מסופר שבאחת מארצות העולם היה מלך אהוב על נתיניו, אך 
סבל  ובנוסך  אחת,  רגל  בעל  היה  הוא  בו.  היה  מסוים  חסרון 
הייתה  מעיניו  אחת  מראהו,  את  להשלים  וכדי  בגבו,  מגיבנת 

סגורה באופן תמידי...
דיוקנו.  את  טרקלינו  קיר  על  לתלות  החליט  המלך  היום,  ויהי 
קרא המלך לאחד הציירים הגדולים במדינה וביקש ממנו לצייר 
ההצעה  את  קיבל  הצייר  רב.  שכר  יקבל  ובתמורה  דיוקנו,  את 
יגע  עבודה  חודשי  מספר  לאחר  לעבודה.  ישר  וניגש  בשמחה 
של  מדויק  דיוקן  האומנות,  יצירת  ובידו  המלך  לארמון  הצייר 
המלך. ראה המלך את הציור, ובמקום להתלהב מהדיוק הרב, 
נזף בצייר: "אתה לא מתבייש?  , פניו האדימו והוא  הוא כעס 
ככה אתה מבזה אותי? אתה מצייר אותי בעל מום?..." הצייר 
נדהם: "אדוני המלך, ביקשת דיוקן, וזה מה שעשיתי.." המלך 

לא נרגע והורה להשליך אותו לכלא בעוון ביזוי כבוד המלך.
קרא המלך לצייר נוסף, והטיל עליו את מלאכת הציור. הלה למד 
מנסיון העבר והיה חכם יותר. החליט 'לשפץ' את מראה המלך. 
יישר את גבו, סידר את עיניו, וכמובן הוסיף לו רגל. לאחר חודשי 
עבודה בא לארמון להראות למלך את יצירת המופת. והנה שוב, 
המלך כעס: "מדוע אתה משנה את המראה שלי?" נזף בו, "האם 
אני לא מושלם במראה הנוכחי שלי?" והורה להשליכו אף הוא 

לכלא.
קרא המלך לצייר נוסף, שלישי. הצייר נכנס לדילמה. מה יעשה? 
כיצד יצייר את המלך? חשב וחשב ולבסוף הבריק במוחו רעיון. 
יורה בחץ וקשת, תוך כדי  יצייר את המלך מהצד כשהוא  הוא 

רכיבה על סוס. וכך יראו בציור רק רגל אחת, כי השניה מצידו 
השני של הסוס. הגב כפוף כמו כל אדם שיורה תוך כדי רכיבה. 

ועין אחת עצומה, כמנהג היורים, כדי למקד את הפגיעה...
מיותר לציין כי המלך נהנה מאד ונתן לצייר את שכרו המושלם...
אדם המביט בחבריו ומזהה בו חיסרון כלשהו, אם נראה שאדם 
מסוים מתנהג בצורה לא ראויה, דע לך כי הכל תלוי איך אתה 
מצייר את הדברים. בידך, או יותר נכון בדעתך, היכולת לצייר 
קוראים  במשנה  חכמינו  יותר.  יפה  שיראה  כך  המציאות,  את 
לתכונה זו: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". זה לא מובן מאליו 
אך זה אפשרי בהחלט, וכפי שמופיע בתפילתו של הרב הק' רבי 
ולא  חברינו  מעלת  שנראה  "אדרבא  זי"ע:  מליזענסק  אלימלך 

חסרונו".
הרוכל לא דיבר על הגמול של מי שנוצר לשונו מרע. חיים הם 
למוצאיהם בכל קיום התורה והמצוות, ולאו דווקא בנוצר לשון 
מרע. הוא לימד את רבי ינאי ואת כולנו איך ניתן להיות נמנים 
על אנשי החיים ולא חלילה על המוות? לראות את הטוב ולא 
את הרע? התשובה היא, אם תנצור לשונך מרע ושפתיך מדבר 
מרמה, דהיינו שתסתכל ותצייר את החיוב ולא את השלילה, אזי 
נמצאים  בין אלו שחשים שהם  ותעשה טוב- תהיה  תסור מרע 
המלא  המוות  בעולם  ולא  והנוחים  השלוים   – החיים  בעולם 

רדיפה וקשיים ח"ו. אלה שחושבים טוב וזוכים לחיים טובים.

דאגותיו  את  באוזניי  והשיח  בן-עליה,  אברך  אליי  פנה 
התנהלו  בתחילה  לדבריו,  בית'.  'שלום  בענייני 
 – האחרונים  בחודשים  אך  מנוחות,  מי  על  הדברים 

בבית בוערת אש.
מה השתנה בסדר יומך בחודשים האחרונים? שאלתי.

האחרונים  "בחודשים  בשינוי.  להיזכר  לו  קשה  היה  לא 
נכנסתי ללימוד עיוני מעמיק בסוגיות הלכתיות. יש לי חידושים 
גדולים. אני מודע לכך שלעתים מדובר בחומרות לא מקובלות, 
אך מרגיש מחויב בהן הלכה למעשה, שהרי הגעתי למסקנות 

אלה תוך כדי לימוד".
וכיצד רעייתך מקבלת את ה'חומרות'? תהיתי.

בתקופה  אך  שלי,  הבקשות  כל  את  בשמחה  קיבלה  "היא 
האחרונה זה הצית אש בבית. היא לא מסוגלת יותר".

כך  ואגב  תרומיות,  במידות  ניחנה  רעייתו  כי  סיפר  הוא 
דוגמאות  כמה  סיפק  הוא  מידות.  בעל  הוא  אף  כי  התרשמתי 
הבית,  בעבודות  עזרתי  את  פעמים  עשרות  "הצעתי  אודותיה: 
כשהצעתי  התורה'.  בעמל  עסוק  'אתה  הסכימה:  לא  היא  אך 
לקום בלילה לטפל בתינוק, היא ממש נלחמה שאמשיך לישון 
והשתמשה במליצה הידועה: 'ועצת ה' – היא תקום!'. בזכותה, 

אני עסוק יומם וליל בעמל התורה ועיון ההלכה".
ותרנים  בני-זוג  בין  לחילוקי-דעות  לגרום  יכול  כבר  מה 

ועדיני-נפש? תהיתי. 
שטחתי את הסוגיה בפני מרן רבינו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. 
רבינו הציע כי האברך יעלה לביתו בפעם הבאה כאשר יחדש 
חידוש הלכתי. "חוששני", הפטיר רבינו, "כי שורש הבעיה הוא 

'השכל המופשט'".
העשוי  חדש  'מוקש'  ובפיו  האברך  אלי  פונה  ניסן,  בימי 
בדיקת  בהלכות  היטב  לאחר שעיין  הבית.  את שלום  להשבית 
חמץ, הוא משוכנע כי ה'ּבויֶדעם' – אותה תעלת אחסון נמוכה 

חמץ,  בבדיקת  חייב   – האמבטיה  חדר  מעל  הבנויה  וארוכה 
ונימוקו בידו: "במהלך השנה, מעלים חפצים ל'בוידעם', אך לא 
בודקים אותם לפני האחסון. לפיכך יש לפנות קודם פסח את כל 
תכולת ה'בוידעם', לשכב על רצפת הבטון, לנקות באופן יסודי, 

ורק אחר-כך להחזיר את החפצים למקומם".
רעייתו  כתפי  על  תיפול  המורכבת  המשימה  כי  יודע  הוא 
לדבריו,  אך  מודה,  הוא  לביצוע",  קשה  משימה  "זו  הצעירה. 
"היגיעה שהשקעתי בליבון הסוגיה, קשה פי כמה מעמל הביצוע 

בפועל של ניקיון ה'בוידעם'..."
כמסוכם, הפניתיו לר' שלמה זלמן. האברך נהנה מההזדמנות 
להציע את חידושו בפני פוסק הדור. שעה ארוכה ביסס הוכחות 
מהפוסקים. ה'בוידעם', כך הסביר, דינו כ'בית האוצר' שנפסק 
להלכה שחייבים לבודקו, ואולם לגבי זמן בדיקת 'בית האוצר' 
לכן הציע  קודם החג.  הימים  לבודקו בשלושים  הקילו חכמים 
עליה  להקל  כדי  ניסן,  מר"ח  כבר  המצוה  את  לקיים  לאשתו 

שתוכל למצוא את הזמן הטוב ביותר עבורה... 
רבינו האזין לו בקשב רב. "איני רוצה להיכנס לעצם טיעוניך, 
אלא להעיר הערה אחת: לפי דעתך, שה'בוידעם' חייב בבדיקת 
שנשים  הפוסקים  כתבו  שהרי  הלכתית,  בעיה  נוצרת  חמץ, 
אם  מרובה.  טרחה  בו  שאין  במקום  רק  חמץ  בבדיקת  נאמנות 
דא  בכגון   – מפרכת  בבדיקה  כדבריך,  חייב,  ה'בוידעם'  אכן 
איננו יכולים להטיל משימה זו על האישה  אלא עליך לקיים את 

הבדיקה בעצמך". 
כי  חש  הוא  פניו.  על  נסוך  אושר  רבינו,  מבית  יצא  האברך 
חידושו מצא חן בעיני פוסק-הדור – ושמח לקיים בעצמו את 

ה'חומרא' המיוחדת. 
לאחר ימים אחדים, חזר אלי מיודענו – וגבו שחוח. "שכבתי 
שלמה  ר'  ס"מ.   60 גובהו  שכל  הבוידעם,  בתוך  שעות  במשך 
זלמן צדק! זו מלאכה קשה ביותר... כעת אני עסוק שוב בליבון 

הסוגיה. אני רוצה להיכנס שוב לר' שלמה זלמן".
הסברים  שלל  עם  ארוכה  'חבורה'  הציע  השני,  בביקורו 

לשאלה: מדוע לא נהגו העולם בבדיקת ה'בוידעם'? 
רבינו חייך אליו באהבה ואמר לו: "עליך להתבונן ולהעריך 
יותר את עבודות הבית שאשתך עושה. לעתים, מי שעסוק אך 
רק בעניינים שכליים ומופשט לחלוטין מדברים מעשיים, אינו 

מסוגל להבין כמה מורכבות הן מטלות הבית".
בערב פסח, שח לי האברך כי דבריו של מרן הגרש"ז זצ"ל 
לרעייתו  פיוס  מכתב  לכתוב  אותו  והביאו  בקרבו  חלחלו 
הצדקנית, בו הביע הערכתו המרובה. "עד היום, כאשר עסקתי 
ב'רבי עקיבא איגר מּוקֶשׁה', כל עמל אחר נחשב היה בעיניי כאין 
וכאפס מול העמל שלי בסוגיות התורה. כעת הבנתי פרקטית כי 
העמל בעבודות מעשיות אף הוא קשה מאד, ואני לומד להעריך 

יותר ויותר את השקעתך". 
את מכתבו חתם בשלוש מילים: סליחה, אשתי היקרה!



השמימה,  מגיע  ראשו  אשר  לסולם  האדם  משול  לעתים, 
מּועד  רגליים,  בלי  סולם  הארץ.  על  מוצבות  אינן  רגליו  אולם 

להתמוטט.  
פעמים רבות שמעתי מרבינו זצ"ל: "הבעיה לא קיימת אך ורק 

בחיי היומיום אלא גם בהבנת סוגיות הלימוד לאשורן".
השכל אומנם זך ורוחני, אך אל לו להיות מופשט לחלוטין.

הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 'חכמת הנפש 
היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

החפץ חיים

ניקיון השכל

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הרה"ג יצחק לורינץ   רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

■ בבן פתחיה, ליד 
הרב שר, 4 חד', ק"א + 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)36-36(_____________________________________________

■ בר"ע, ליד רח' 
ישעיהו, 2 דירות, 3 

חד' עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל 

אחת, ביחד 2 הדירות 
1,870,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

■ מציאה בעלי 
הכהן, 4 חד', ק"ג, 

גג בטון, 115 מ', 
חזית, מסודרת עם 
חניה, 1,660,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)46-46(_____________________________________________

■ בסוף רח' מנחם/ 
נתן הנביא, 4 חד' 
ק"א, דירה גדולה, 
1,650,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)47-47(_____________________________________________

■ ברח' סירקין, 3.5 
חד', ק"א, חזית 

וסוכה, ניתן בקלות 
להפוך ל- 4 חד', 

1,500,000 ש"ח, 
כולל חניה בטאבו. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 

 03-5797756 23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

■ בניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 
אמין, דירות 4 חד', 3 
כ"א מרפסת שמש, 

חניה, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

■ ירד המחיר ברח' 
מימון/ אלחריזי, 4.5 
חד', ק"ב, עורפית, 

מעל 100 מ',עם 
אפשרות לעשות 

יחידה, 1,620,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים 
קרוב לרח' חברון, 3 

חד' משופצים עם 
סוכה, ק"א, חזית, 
1,490,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)8-8(_____________________________________________

■ ביהודה הנשיא 
אחרי רח' יונה, 3 חד'+ 

ח.עבודה, קומה 1.5, 
משופצים, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)8-8(_____________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד', ק"ג, 
כ-70 מ"ר, עורפית, א.בניה, 

1,360,000 ש"ח, "נדל"ן 
_____________________________________________)15-18(כהלכה" 050-4141926

■ בשבטי ישראל 2.5 חדרים 
+ יח"ד + מ.שמש )סוכה( 

בטאבו משותף )כ-60 מ"ר(, 
כ. פרטית, 995,000 ש"ח )לא 

_____________________________________________)15-16ל(למתווכים( 058-7023702

■ בבנין יפה 5 חד', 
ק"ב עם מעלית, 3 

כ"א, חזית וחניה 
ברח' הרב קוק, מידי, 

2,075,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)39-39(_____________________________________________

■ בשיכון ה' בבניה 
בנין מפואר בשדרה 

דירת 5.5 חדרים 
מפוארים, ע"י קבלן 
אמין, ב-2,350,000 

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

03-5797756
050-5308742)39-40(_____________________________________________

■ מציאה ברח' גיבורי 
ישראל קרוב לרח' ש. 
כהן, 5 חד', ק"ב, 115 

מ"ר עם אופ' לתוס' 
של 40 מ', כל השכנים 
מרחיבים, 2,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)2-2(_____________________________________________

■ ברמת אלחנן, 
ברח' גיבורי ישראל, 

ק"ב, 5 חד', 130 
מ', 2,000,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ ברח' הלוחמים, 
בנין חדש, 6 חד', ק. 
כניסה, 2,225,000 

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

 050-5308742
03-5797756)1-1(_____________________________________________

■ בבן דוד, 5.5 חד', 
חזית, 3 כ"א עם 

ממ"ד ומעלית, ק"א, 
2,120,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)51-51(_____________________________________________

■ בטבריה מול עמי, 
דירת 2 קומות )לא גג( 

בק"א, סלון+מטבח, 
בק"ב, 4 חד', 3 

כ"א, משופץ,בק"ב 
יש חדר עם כניסה 

נפרדת מחדר מדרגות,  
2,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)42-42(_____________________________________________

■ ברח' מוהליבר, 
בבנין חדיש בק"א, 

דירה מכובדת, 5 חד+ 
מרפסת חדר בגינה, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ פרדס כץ השקט, דירות 3 
חדרים, מרפסת שמש, סוכה, 
איכלוס בעוד כשנתיים, מחיר 

_____________________________________________)15-18(אטרקטיבי, 050-8677527

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

דימונה

■ ברח' טבריה מול 
רח' חרל"פ קומה 
1.5, כ-3 חדרים, 

מסודרת, מידית, 65 
מ' נטו, 1,320,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)16-16(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

■ ברח' אברבנאל, ק"ק, 
דירת נכה, מיקום מצויין+ 
חצר, גדולה, 1,300 ש"ח 

בלעדי תיווך עוצמה 
052- 7113508)16-16(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס מושקע, 5 

חד', ק"ג, 1,750,000 
ש"ח )לא לחלוקה(. 
תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ 5 חד', חדישה, 
ברח' שמעיה, ליד 
רמב"ם, ק"ג, יפה 

וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 
מעלית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ ברח' ניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 5 חד', 
חזית, מרפסות שמש, 
3 כ"א כ-125 מ' כולל 

חניה, 2,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' 
גדולים, בק"א, 

כ-120 מ', 3 כ"א, 
לא משופצת, חזית, 

1,870,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב 

בבנין חדש ומפואר 
עם מעלית שבת 

נשארו דירות של 5 
חד'. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

■ ברח' רמב"ם ליד 
איבן גבירול, דירה 
ענקית, 10 חד', ד 

ו מפלסית מפוארת 
ומושקעת, 2,850,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)9-9(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד 
יהודה הלוי, 7 חד', 
ק"ב ו-ג' מושקעים 

וגדולים, 2,300,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)9-9(_____________________________________________

■ 6 חד' ברח' גורדון, 
140 מ' במפלס 

אחד,3 כ"א, ק"א, 
יש הכנה לעשות 

יחידה, 2,100,000. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בגולומב, 5.5 חדרים, 

ענקית, 150 מ"ר, 
ק"ד, משופצת ויפה 

עם מעלית וחניה 
מקורה + נוף ירוק, 
2,270,000 ש"ח. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בגבול 
ב"ב-ר"ג )שיכון ו'( 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ב, 
משופצת + מעלית, 
ממ"ד וחניה, צמוד 

לגינה גדולה, רק 
1,870,000 ש"ח. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בלעדי!!! באבן גבירול/
מימון!!! 4 גד' + 2 + גג, יפה 
ומושקעת, ק"ג, חזית, אופציה 

לחלוקה. "תיווך פרפקט"
052-7649782 ,03-5745877)16-16(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה-
הנשיא, 5 חדרים, 
ק"ב, חזית, דירה 
בקומה + אופ' + 

מעלית, 2,290,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 הקודם זוכה!!! 
בשיכון ג'!!! 6 חד', 
ענקית )140 מ"ר(, 
פוטנציאל נדיר!!! 
בחברון/הרב קוק, 

דירת גג, 5 חד', 
משופצת ומיוחדת!!! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5חדרים, 
מפרט מושקע מאוד, 

קבלת מפתח 7 חודש. 
תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)16-16(_____________________________________________

 במנחם, כ- 4 חדרים, 
שמורה ומטופחת, כ- 85 
מ"ר, קומה ראשונה, כולל 

סוכה גדולה, 3 כיווני אויר, ב- 
1,595,000 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 קובלסקי, 4 חד', 90 מ"ר, 
קומה ד' ואחרונה, גג בטון, 90 
מ"ר ללא מעלית, 1,495,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות, אברבנאל, 
דופלקס, 4 חד', 100 מ"ר 
+ גג ענק, רק 1,695,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע, 
4.5 חד', 85 מ"ר, 

חזית, מחולקת ל- 2, 
מפוארות, נמכרת 

עם הריהוט, תשואה 
גבוהה, 1,500,000 

ש"ח, לל"ת,
050-5305219)16-16(_____________________________________________

 בלעדיות, קומת קרקע 
בשבטי ישראל, 80 מטר - 
הכנה ל- 4 חדרים )גמיש(. 

_____________________________________________)16-16(תיווך המרכז, 053-3136060

 נופי-טל ביצחק-שדה 
הבניה מתחילה! דירות 4ח' 

בבנין יוקרתי באיכות הידועה 
של "גני-טל" תוכניות ב- 

_____________________________________________)16-16("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה באיזור רמבם, 4חד', 
מפוארות ומרווחות + מרפסת 

שמש + סוכה, 1,650,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בשח"ל בנין חדש, דירות 
אחרונות, 4חד', מפוארות + 

סוכה, מפרט גבוה, 1,800,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בחיד"א, 4חד', גדולה, 
מסודרת ויפה, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנין חדש באהרון דב, 
דירת נכה )לבעלי אישור 

בלבד( 4 חד' + גינה, 3 כ"א, 
1,800,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)16-16(_____________________________________________

 באבטליון, בנין חדש, 4 
חדרים, מרווחת, חזית + סוכה 

+ חניה, 2,120,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 במציאה, בשלוש השעות, 
4.5 חד', מחולקת לקראת 

גמר שלד, 1,560,000 ש"ח, 
_____________________________________________)16-19ל(גמיש, 052-7112339

 באזור רח' הרצוג, כ- 4, 
ק"א, רחבת ידיים, משופצת, 
עורפית, 1,650ח,000. תיווך 

_____________________________________________)16-16("חנוכת הבית" 053-3157272

 בבלעדיות!! 
בברויאר לפני בניה, 
4ח', ק"א, חזית, כל 
הקודם זוכה! עצמון 

נכסים:054-8451271, 
_____________________________________________)16-16(יובל: 053-3126077

 בבלעדיות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, 

100 מ"ר, מרווחת, עם 
סוכה, מעלית וחניה. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 במיקום יוקרתי בשיכון 
ה'!!! 4 בבניה, סטנדרט 

גבוה, חזית לגינה, 1,750,000 
תוכניות בתיווך פרפקט

052-7649782 ,03-5745877)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בפרל, 
חדשה, 4 חדרים, 

חזית, ק"א + מעלית, 
1,730,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 
4 וחצי חדרים, 

גדולה, משופצת, 
מעלית, קומה 2 + 

אופציה לחדר נוסף, 
2,200,000 ש"ח. 

058-7111860, פאר 
_____________________________________________)16-16(הנדל"ן

 בבלעדיות! ברבינוביץ, 
4 חדרים, 100 מטר ברמה 

גבוהה, חדש מקבלן, 
1,775,000 ש"ח. "אדי נדל"ן" 

054-8493483)16-16(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 4 חד', 
ענקית, 120 מ"ר, ק"ג, חזית, 

מצב מצוין. *בר' עקיבא, 4 
חד', 85 מ"ר, ק""ב, עורף, 

משופצת, 1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בר'-עקיבא, 4ח', 
משופצת, עורף, 1,550,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03- 5791514)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
באבוחצירא, 4 חד', 

90 מ"ר, 3 כ"א ק"ב, 
משופצת חלקית. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 ברב מימון, דירת גג, 3 
חד', אופציה לבניה 40 מ"ר 
כולל חניה בטאבו. "מיטב 

_____________________________________________)16-16(נכסים" 052-8530061

 בטרומפלדור, דירת גג, 
ק"ג עם היתרי בניה, בהזדמנות 

_____________________________________________)16-16(בי.א. נדל"ן, 054-8462882

 פרסמו חינם! 
מוכרים/שוכרים 

ב"אפיקי נדלן בועז", 
וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 3 חדרים קטנים פלוס 
חדר קטן - בנוי נוסף באזרו 

היוקרתי, 'וולפסון-קפלן' סמוך 
לעירייה, דירה יוקרתית, בנין 

מפואר, מעלית, ק"ב, רק 
1,750,000. תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)16-16(הבית" 053-3157272

 באזור הירדן, ז'בוטינסקי, 
3 חדרים, 70 מ"ר עם שטח 

30 מ"ר נופסים, קומה נוחה, 
1,500,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)16-16("חנוכת הבית" 053-3157272

 ביהודה הנשיא, 3.5 חד', 
90 מ,ר, ק"ק + חצר משופצת 

כחדשה, חזית *בקהילות 
יעקב, 3 ח', 70 מ"ר, ק"ג 

משופצת )בנין בתמא(. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 באהרון דב, 3ח', מרווחת, 
מטבח חדיש, ק"ג, חזית + 

אופציה בגג )בטון( 1,580,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)16-16(_____________________________________________

 תחילת בניה במרים-
הנביאה, 3ח', נדירה, מרווחת 

+ מרפסת שמש, תוכניות 
במשרד ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנין חדש באהרון דב, 
דירת נכה )לבעלי אישור 

בלבד(, 3חד', גינה גדולה, 
1,200,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)16-16(_____________________________________________

 בפ.כץ ברח' השניים 
נשארו 3 דירות, 3ח' לקראת 

בניה, תוכניות ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בהחלוצים, 3.5, 
משופצת אפש'  

להפוך ל- 4 חדרים. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 

עורפית, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, אופציה בגג, 

1,150,000. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם, דירת 3 חד', 
בבנין חדש, 65 מ"ר, 

קומ' 2, שמורה, 
מוארת, מרווחת, 

מעלית, חניה, ממ"ד, 
לפרטים נוספים תיווך 

יוסף יגן, 
 ,052-2243454

מייל -
yosi.yagen@gmail.

com)16-16(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, חדשה 
מהקבלן, 3 חדרים, גדולה, 

כ- 78 מ"ר עם מרפסת שמש 
וסוכה בנין מפואר דיירים 

איכותיים, כניסה מידית, ב- 
1,295,000 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 אברבנאל, קומה ג' 
ואחרונה, 3 חד', 70 מ"ר, 
פלוס יחידה מושכרת, רק 
1,520,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באזור גן ורשא, 3.5חד', 
ענקית, משופצת, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
054-9001180 ,03- 8007000)16-16(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3חד', 
משופצת כחדשה, ממוזגת 
+ אופציה ממשית על הגג, 

1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

054-9001180)16-16(_____________________________________________

 באהרון דב, 3חד', 
מרווחת, שמורה ומסודרת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
054-9001180 ,03- 8007000)16-16(_____________________________________________

 "בית פתוח!!!!" 
באורליאן 6 - 

לבמבקרים ביום שישי 
ז' ניסן )15.4.16( 

בשעות 10:00-11:00 
- לל"ת - 3 חדרים, 85 

מ"ר, חזיתית, קומה 
ג', משופצת מהיסוד 

+אפשרות הרחבה 
עד כ- 165 מ"ר!! + 

65 מ"ר מרפסת גג!! 
"מקסימום נדל"ן" 

054-4340843)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
3 חד', קומה א', 70 מ"ר, 
משופצת, גדולה ומרווחת, 

רק 1,175,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! ברבי-
עקיבא, 3 חדרים, 

65 מ"ר, ק"ג, חזית, 
1,270,000, גמיש. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בבורוכוב, 
3.5 חדרים, ק"א, 

מושקעת, 2 חניות 
- בטאבו + מעלית, 
1,340,000. סלומון-

נכסים-והשקעות 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בבלעדי ברבי 
עקיבא, 3 וחצי חדרים, 

בנין חדש, מושקעת 
מאוד, מעלית + חניה, 

 .1,700,000
058-7111860, פאר 

_____________________________________________)16-16(הנדלן

 בפרדס כץ בבנין חדש, 
באזור מצוין, 3חד', 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,280,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"א, חזית + חניה 

שמורה, 1,480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 מבחר דירות של 3 חדרים 
בפרדס כץ. תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)16-16(הבית" 053-3157272

 בלעדי באפשטיין, 
2.5 חדרים, 70 מ"ר, 

חזית, מושקעת, 
ק"ג ואחרונה + אופ' 
)רעפים( 1,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בהשניים/בורוכוב, 2 
חדרים, 65 מ"ר, קומה 
ב', חזיתית + אפשרות 

בניה בגג!! 
 ,052-2452820

_____________________________________________)16-16(מקסימום נדלן

 בבלעדיות!! 
בבורוכוב, מיקום 

מעולה, 2.5ח', 
שמורה, ק"ב, דרום 

מערב. עצמון נכסים: 
,03-6055622
054-8451271)16-16(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד' 
65 מ"ר, ק"ד + אופציה בגג 

בטון +רשיון ל- 48 מ"ר + 
מדרגות מחדר מדרגות לגג, 
ניתן לעשות יחידה )יש פיר 

למעלית(. א.פנחסי,
03-5799308)16-16(_____________________________________________

 להשקעה במימון בנין 
בפינוי בינוי, 2 חד', 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות )מושכרת 
ב- 6,000 ש"ח(, 1,650,000 
_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי שבטי ישראל, 2 
חדרים + הול 68 מ"ר קו' ג' 

+ מעטפת בנויה כ- 18 מ"ר, 
1,400,000 ש"ח )מ.נ 7144(. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

אדוארד,
www.aduard.2me.co.il)16-16(_____________________________________________

 מציאה הקודם זוכה! 
במימון, 2.5 חד', כ- 60 מ"ר 

משופצת + יציאה לגינה 
מרוצפת, כניסה פרטית 
+ אופציה 20 מ"ר, ב- 

1,275,000 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בנימין אברהם, 2.5 חד', 
65 מ"ר, גדולה ומרווחת, 

קומה נוחה, רק 1,195,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)16-16(_____________________________________________

 פרסמו חינם! 
מוכרים/שוכרים 

ב"אפיקי נדלן בועז", 
וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 במודעי, קומה 12, 
דופלקס פנטהאוז, 5 חד' + גג 
80 מ"ר, 2 חניות, 3,700,000 

ש"ח, 050-6788116, מירב 
_____________________________________________)16-19(פשר

 תיווך אבני דרך - מבחר 
דירות בדימונה במחירים 

שפויים. משה אלוש,
054-3255667)16-16(_____________________________________________

 דירות יד ראשונה מקבלן 
עם השבחה עתידית עד 

200,000 ש"ח בקרני שומרון, 
טבריה ועפולה, כל הקודם 

זוכה! משה אלוש,
054-3255667)16-16(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירי מציאה בטירת הכרמל. 

_____________________________________________)16-16(משה אלוש, 054-3255667

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
אמיתי גולדשטיין - קבוצת 

פרפקט, 052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)16-16(_____________________________________________







03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ”ז- כ”ט אדר ב’ תשע”ו  6-8/4/16  5 מזל          וברכה

■ פטנטים! מזמן 
יש לך חלום להוציא 

פטנט? מורשים 
ברישום + בניית אב 
טיפוס, ליווי מרעיון 

_____________________________________________)20-21/16(למוצר, 052-8305794

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-23/16(מובטחת! 054-7195111

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי 
ישראל, תשלום גבוה.

052-7674348)15-25/16(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-41(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
-לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)23-22/16(_____________________________________________

■ רוקח המציא משחה 
המטפלת בכל סוגי פטיריות 
הציפורן ויבלות העור לשבוע 

ימים! להזמנות:
054-7444439)35-35/16(_____________________________________________

■ *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)15-26(מחסנים, 050-5536359

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-1/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ שידוכי אורה אור לחרדיים 
ודתיים, כיפות סרוגות, בימים 
א'-ד', 16:00-20:00 בלבד!!! 

03-9348340)44-43/16(_____________________________________________

■ "קלף לב" - רמה 
מעל כולם - 25 שנה 
של מיון קלף עושה 

את ההבדל! אביי ורבא 
_____________________________________________)49-23/16(5 ב"ב, 052-7623142

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-43(בבוקר, 052-3340338

■ מאור גלית - עו"ד 
ומגשרת *מקרקעין 

*חוזים *צוואות 
*ירושות *הוצל"פ 

*פשיטת רגל, 
054-2261116)13-24(_____________________________________________

■ השידוך הטהור, לכל 
העדות והמגזרים, גם פרק 

ב', רווקים, גרושים, ואלמנים, 
גם לבעיות רפואיות ונפשיות, 

_____________________________________________)14-25ל(050-4125850

■ כל סוגי השיפוצים והבניה, 
קבלן חרדי, מחירים ללא 

_____________________________________________)14-17ל(תחרות, 054-2964231

■ שיפוצים, חלוקות, 
אינסטלציה, טיח 

וחשמל, קרמיקה, 
צבע, שירות מקצועי 

ואדיב. 050-4005033, 
_____________________________________________)14-17ל(עמית

■ האחים החרדים, נקיון 
כללי בפוליש לפסח, עבדוה 

מקצועית ונקיה,
_____________________________________________)15-18ל(050-4159200

■ נמצא בי"ח אדר ב' סט 
ספרי קודש באזור דסלר,

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

■ מי שחיפשה מעיל שחור 
במיון יולדות מעייני הישועה 

_____________________________________________)15-16ח(תפנה, 054-8446288

■ אבד ארנק עם מסמכים 
חשובים באיזור ויז'ניץ ביום י' 

_____________________________________________)15-16ח(אדר ב', 054-7374080

■ אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)15-16ח(1-599-500-003

■ במוצ"ש פרשת צו עליתי 
לטרמפ' מבני-ברק )פנינת 

גהה בטרמפיידה( לירושלים 
)ירדתי בכניסה( שכחתי נגן 
MP3, יש סימנים ברורים, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7179360

■ דרוש כינור בתרומה ללא 
תשלום. 050-4175368 בערב 

_____________________________________________)15-16ח(או להשאיר הודעה

■ מעוניין לקנות 
מכונת תספורת. יעקב, 

053-4102817 אפשר להשאיר 
_____________________________________________הודעה

■ דרוש מקרר קטן משרדי 
עבור נזקק במצב טוב ללא 

תשלום. 050-4175368 בערב, 
_____________________________________________)15-16ח(ניתן להשאיר  הודעה

■ דרושה מגילת אסתר 
בתרומה/סימלי, אפשרי 

פסולה/ישנה/קרועה,
_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

■ "שידוכי המרכז" 
- שידוכים לחרדים 

ודתיים בלבד! שדכן 
מקצועי עם המון 

הצעות 054-8422105
03-6189388)16-41(_____________________________________________

אבידות

יד שניה 
קונים

פטנטים

שיפוצים

סת”ם

רפואה משלימה

שידוכים

עורכי דין

נקיון ופוליש

■ אהרון השדכן- לבחורי 
ישיבה ובנות סמינרים, 

בוגרי ישיבה העובדים ובנות 
המתאימות להם. זיווג שני 

ובעיות רפואיות.
052-7168151)16-19(_____________________________________________

■ בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים + חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
053-3147542 ,052-7155422)36-37/16(_____________________________________________

■ *בעתיקה - נקיה, גדולה 
-מממוזגת לזוגות ומשפ

חות *צימר לימים ושבתות, 
 ,04-6973865 ,04-6820864

052-7687778)49-24/16(_____________________________________________

■ בלב העיר העתיקה, 
צימרים מפוארים וממוזגים, 
לזוגות ומשפחות, בין בתי 

הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)26-30/16(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 3 דירות 
נופש, יוקרתיות, למשפחות/

זוגות, ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית + נוף 

מרהיב + בריכה,
052-5856465)35-27/16(_____________________________________________

■ וילות ודירות נופש במירון, 
צפת וטבריה, ברמה גבוהה 
ליחידים ולקבוצות לל"ת - 

02-6263663 ,058-3777400)7-8/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה ושולחן סנוקר 

מקצועי. בקרו באתר- 
"וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)8-34(_____________________________________________

■ בעתיקה! צימרים 
מושקעים ויפים, ממוזגים 

ומאובזרים, במחירי מבצע!! 
 ,052-8973803

054-5797133 ,054-3979167)33-32/16(_____________________________________________

■ "אחוזת  בנימין" בעיר 
העתיקה- 6 דירות נופש 
_____________________________________________)21-21/16(ממולצות. 052-8925324

■  דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים, 

בעתיקה ובכלל 04-6923371
052-7183288 053-3112314)21/16-20(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-7/17(_____________________________________________

■ מבחר גדול של דירות 
וצימרים בצפת וסביבותיה 

למשפחות וקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)9-20(נוחים! 050-4105896

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, מאובזרת קומפלט 

)מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)32-32/16(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

052-4714818
050-5238722)48-46/16(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה 
-לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-52/16(_____________________________________________

■ לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)7-16ל(052-7113937

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/16(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קבו לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-22/16(_____________________________________________

■ "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית מס' 1 

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)15-27(_____________________________________________

■ "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)43-16/16(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, ג'קוזי, 
אטרקציות, בריכה נפרדת 

_____________________________________________)11-36ל(ביישוב. 054-2232004

 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 

פורים

04-6972555

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ דירת נופש עב"ס יומי/
שבועי/לפי מיטות, מתאימה 

גם לפסח!!! מקווה ובית-
_____________________________________________)13-16(כנסת צמוד, 050-6734771

■ הונדה אקורד, 
מודל 2002, 1,800 
סמ"ק + גג נפתח, 

יד רביעית, 4 צמיגים 
חדשים, טסט לחצי 

שנה, 12,000 ש"ח, 
054-5427415)13-16(_____________________________________________

■ דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה, חדשה 

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-26(_____________________________________________

■ צימרים חדישים, מול נוף 
הרי הגליל, מאובזרים, מותאם 
במיוחד לציבור הדתי - חרדי, 

חוויה שלא תישכח!
050-4100563)14-17(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)7-32(_____________________________________________

■ 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)16/29-31(_____________________________________________

■ משה אסייג מורה לנהיגה 
באזור המרכז שעור ראשון 

חינם, עזרה בתאוריה, אוירה 
נעימה וסובלנית,

052-2523284)1-26(_____________________________________________

■ אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פינימי חינם. 

050-4469796)47-21/16(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,300 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)10-21ל( 054-4468840 )בב"ב(

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ 
עזרה בתאוריה, יוסי בן 

יהודה. 03-5352975 
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ צביקה כהנא - 
השכרת רכב ונופש 

בארץ ובעולם, אצלינו 
השירות מעל הכל!!! 

03-6318999)44-24/16(_____________________________________________

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, 
בכל החברות בארץ 
ובחו"ל 02-5805870

info@e-z-rent.co.il)1-52(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים 
כל השנה!!! החלו 

ההזמנות לפורים 
ופסח. 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-1/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)15-27(054-4434362, נתי

■ הלוואות בנקאיות עד 
100,000 ש"ח, פרעון גמחי"ם, 

עזרה לילדים, שיפוצים ועוד, 
לבעלי חשבון בנק תקין 

ומעבירי משכורת, יש היתר 
_____________________________________________)14-23ל(עסקה, 052-2319094

■ קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)15-22(עזרא 66, בני ברק

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 
 057-3188842
050-7532336)16/32-32(_____________________________________________

■ "חנן לימוזין" - 
מרצדס s-500, חדשה 

ומפוארת, לחתונות 
וארועים, מ- 1,200 

ש"ח כולל נהג צמוד. 
054-3445523)9-20(_____________________________________________

■ נתיב - השכרת 
רכב לנהגים צעירים 

וחדשים *מכירה 
*השכרה *ליסינג, 

03-7267260)4-3/17(_____________________________________________

■ "שחר השכרת 
רכב"- לנהג חדש 

ולשעות בב"ב, שרות 
עד השעה 23:00 

בלילה.
077-40-900-70)3-4/17(_____________________________________________

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-1/17(ליום, 050-2502552

■ טכנאי מחשבים מקצועי, 
מטפל בכל תקלות המחשב, 
התקנות, רשתות, משחקים, 

מכירת מחשבים ניידים 
מחודשים החל מ- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-22ל(053-2443498

■ "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין, 

052-7101020)13-24(_____________________________________________

■ הובלות דרכי שלום, 
הובלות קטנות במחירים זולים, 

הנחה לאברכים.
_____________________________________________)13-16ל(054-8445991

■ מבצע חגים החל 
מ- 2,000 ש"ח לחודש 
ימים כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
_____________________________________________)13-22ל(050-6666599

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, 
מסחריות גם לנהגים 

צעירים וחדשים,
03-5790909)14-39(_____________________________________________

■ דירת ארוח, קרוב מאוד 
לעתיקה, יפה ומרוהטת, 

כשרה לפסח! לשבתות/חגים/
ימים. 052-3953998, שי. 

_____________________________________________)15-19(054-2468262, ספיר

 ,MTV מאזדה ■
שמורה מאוד, 2005, 

מטופלת במוסך 
מורשה, בהזדמנות, יד 

_____________________________________________)15-16ל(שניה, 050-4184184

■ 7 מקומות, רודיוס 2015, 
דיזל, 2,000 סמ"ק, יד ראשונה 

מפרטי, 25,000 קילומטר 
בלבד. דרור, 050-5256833, 

_____________________________________________)15-16ל(050-6663223

■ שברולט טראווס 
LTZ 2009, הדגם 

המפואר, 7 מקומות, 
_____________________________________________)15-18(שמורה 050-7243222

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צקים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

■ "שלמה סיקסט" 
- במחירים מעולים 

לפסח ולכל השנה! 
שירות בכל הארץ, 

זמינות ואמינות, 
לשרותך: שמחה, 

052-7161512)15-19(_____________________________________________

02-6-630-630

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-137 ש"ח ליום כולל מע"מ. 

סניפים בכל הארץ.יהודה 
053-3141105)43-42/16(_____________________________________________

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-49/16(_____________________________________________

■ "מיסטר ליס" 
השכרת רכב לנהגים 

צעירים וחדשים, מגיל 
17. רח' שלמה המלך 
_____________________________________________)51-24/16(12 ב"ב 03-6736731

מכוניות
מוצרים 
ושירותים

טיולי ג’יפים

הובלות והסעות

קניית רכבים

מכירת רכבים

הלבנת שיניים

הלוואות ומשכנתאות

מחשבים

לימוד נהיגה

השכרת רכב

צפון

צפת

מאזדה

יונדאי

הונדה

רמת הגולן

ראש פינה

קרית שמונה

שברולט

פיז’ו

קוממיות

פורד

סאניאנג

סיאט

 דרור חלוץ, בבני-
ברק והסביבה, מבצע 

אביב מיוחד עד ר"ח 
אייר, הקפדה על זמן 

שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 
28 שיעורים+מבחן 

מעשי 3,000 ש"ח, ספר 
תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-21/16ל(052-2514960

■ דירת נופש 4 חד' 
מאובזרת וממוזגת לשבתות 

וחגים עם נוף למירון.
052-7908214)12-17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בעתיקה בית סימונה - 5 
יח' מאובזרות, עד 30 איש, 

גישה לרכב, מעל מקווה 
_____________________________________________)16-41/16(האר"י, 054-2196965

 בעיר העתיקה )האר"י( 
דירות נופש ממוזגות 

ומאובזרות, נוף ומרפסות, 
כשר לפסח! 052-8484726, 

050-2572577)16-17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2)16-41(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

■ דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל 04-6923371
052-7183288,057-3112314)20-21/16(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)26-26/16(ענקית + נוף. 058-7506090

 100% מימון 
והנחות בלעדיות 

לרכבים חדשים יד 
00 ישירות מהיבואן 

"לוינסון רכבים", 
076-5412123)16-17(_____________________________________________

 7 מקומות ינדאי טרג'ט 
2001 אוטומטי, שמור ומטופל 

בחברה!! + טסט במצב 
מצויין!! 19,000 ש"ח גמיש! 

052-7045179)16-16(_____________________________________________

 מאזדה 5, יד שניה פרטי, 
שמורה ביותר, רק 49,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 050-4811122

 *מתארגנת קבוצה 
לרכישת סיאט איביזה סטיישן 
בהנחה בלעדית 100% מימון 
ובהחזר חודשי של 890 ש"ח 

בחודש ללא מקדמה, למזמינים 
עכשיו, מערכת מולטימדיה 

_____________________________________________)16-17(מתנה, 076-5412123

 *כל דגמי סיאט בהנחות 
בלעדיות וב- 100% מימון 

_____________________________________________)16-17(בלוינסון רכבים, 076-5412123

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

מטופל רק בחברה, בלי 
פגיעות, 124,000 קילומטר, 

יד ראשונה, 79,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-35ל(לרציניים, 050-6284747

 פורד פוקוס 2008 צורה 
חדשה!! יד שניה 130,00 ק"מ, 
שמורה מאוד במציאה, 24,500 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 052-6918692

 פיזו 206 - 2008 אוטמט 
יד שניה פרטי!! שמור מאוד! 
אפשרות החלפה!! 17,000 
ש"ח, 132,000 ק"מ, 1600 

_____________________________________________)16-16(סמ"ק, 052-7220391

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת שברוטל אורלנדו 

בהנחה משמעותית 100% 
מימון ובהחזר חודשי החל מ- 

1,450 ש"ח בחודש,
076-5412123)16-17(_____________________________________________

 השכרת רכב החל מ- 
129 ש"ח, ללא חיוב שבת 
כלל, משכירים גם לנהגים 

_____________________________________________)16-16(חדשים, 052-7167807

 פטנט יחודי לסופרי 
סת"ם!! משקף 

מגדלת של חברת 
opti-visor, מתלבש 

בקלות על הראש 
להגדלה משמעותית 

ולהקלה על הכתיבה! 
חובה לכל סופר - 

054-8527470)16-19(_____________________________________________

 אבדה שקית קידישיק ובה 
מסמכים החשובים )מאוד( 

לבעליהם, ביום א', כד' באדר 
ב' )באזור אבני נזר/חזו"א(, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8452085

 נמצא כמין קמע, בבני-
_____________________________________________)16-17ח(ברק, 053-3179888

 במוצ"ש פ' צו בקו 350 
מאשדוד לב"ב בשעה 22:30 
הוחלפה חליפה שחורה, -054

_____________________________________________)16-17ח(8471977

 נמצא כובע תינוק יפהפיה 
קרוב למרכז רימון לפני כמה 

_____________________________________________)16-17ח(שבועות, 058-3226677

 ביח' באדר ב', נשכח מעיל 
ג'קט נשים שחור בשעה 9:20 
באוטובוס קו 92 בב"ב לקניון, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7112776

 לחתן דרושים מקרר, 
ספה באזור ירושלים, המעונין 
לתרום, יפנה 054-8431382 

_____________________________________________)16-17ח(ויתברך מפי עליון

 דרוש לאברך עמודון/
ספריה במצב תקין וטוב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 דרושה שלדה של עגלת 
בייבי ג'וגר סיטי מיני 3 

המיועדת לזריקה, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7696435

 דרוש כינור בתרומה ללא 
תשלום, 050-4175368 בערב 

_____________________________________________)16-17ח(או להשאיר הודעה

 דרושה עגלת בוגבו בי יד 
שניה במצב מצוין, עד 1,500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 052-7137706

 דרוש למשפחת אברך 
ארון ספרים )בתשלום סמלי(, 

_____________________________________________)16-17ח(03-6196165

 דרוש טלפון סלולרי מסוג 
INFINITY תקין או תקול 

בתמורה למזומן, טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים או תקולים או מיועדים 

לשיפוץ או פירוק בתמורה 
_____________________________________________)16-17ח(למזומן, טל': 050-5343924

 דרושים מקרר, מדיח כלים 
גדול, מכונת כביסה, שמישים, 

_____________________________________________)16-17ח(עד 540 ש"ח, 050-5343924

 מעוניין לקנות מזגן חלון 
במצב מצוין, טל':

_____________________________________________)16-17ח(052-7696942

 מעוניינים במיטת 
"היירייזר" משולשת )שהמטה 

השלישית יכולה להתרומם( גם 
_____________________________________________)16-17ח(במחיר סמלי, 050-4103290

 דרוש אקווריום למסירה, 
כולל סטנד בגודל 60/30, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7121070

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה ואופניים מתקפלות, 
אפשרי במקולקלות לאברך, 

_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 למשפחה גדולה דרושה 
ספה, שולחן, ארון קטן,

_____________________________________________)16-17ח(050-4125549

 דרוש נגן זיפ במצב טוב, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7133114

 דרוש לאברך אופניים 
חשמליים במחיר זול/תרומה, 

אפשרי מקולקלות, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8432271

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

שירות בבני ברק ובירושלים,
052-7611936 )13-47(_____________________________________________

 Gmail שרותי מייל ■
ללא גישה לאינטרנט וגלישה. 

_____________________________________________)13-16(במחיר מוזל! 052-7611936

■ מחשב נייד במצב טוב 
עובד עם עכבר חיצוני, 450 

_____________________________________________)13-16(ש"ח, 052-7611936

■ תנור דלונגי 2 תאים + 
גב, במצב מצוין,

_____________________________________________)15-16ל(052-7652206

■ למכירה רדיאטור 
במצב מעולה, 12 

צלעות, 100 ש"ח, 
054-8527470)15-18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
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גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מעקה צבע לבן עם בטן, 
גובה 1.10 מ', אורך 2.05 מ', 

מצב חדיש, מחיר גמיש מאוד! 
הקודם זוכה! 02-5388930, 

054-5565961)11-22(_____________________________________________

■ מהשכרה שנסגר: 
*שמלות לנשים וילדות בכל 
הסגנונות, המידות והצבעים. 

*סטים לאחיות, 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)11-22(054-5565961 )י-ם(

■ חיסול סופי! מהכרת בגדי 
ערב שנסגר שמלות/חליפות/

סטים לאחיות, 3 ב- 100 
_____________________________________________)12-20ח(ש"ח! 054-5565961 )י-ם(

■ למכירה 12 כיסאות 
אורחים מברזל, ריפוד 

במושב ובגב, בד חום, מחיר 
_____________________________________________)14-17(גמיש, מיידי. 052-4227714                    

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)13-16(_____________________________________________

■ שולחן ו- 6  או 8 כיסאות, 
חדשים, מיידי, אפשרות 

לכיסאות בלבד. בהזדמנות
                                   052-4227714)14-17(_____________________________________________

■ קוים כשרים ורגילים, 
החל מ- 19 ש"ח לחודש, 

משלוחים חינם לכל הארץ, 
052-7611936)48-47/16(_____________________________________________

 70w ,כשר MIO מכשיר ■
של וועד הרבנים, 250 ש"ח,

052-7611936)13-16(_____________________________________________

■ מודם נטסטיק לגלישה או 
למייל, פתוח לכל החברות, 150 

_____________________________________________)13-16(ש"ח, 052-7611936

■ לרגל מעבר, תכולה גדוו
לה: מקרר, פינת אוכלת, תנור, 

מ.כביסה, סלון מעור וכ', 
054-9776977)47-46/16(_____________________________________________

■ בהזדמנות! למכירה מגפי 
גומי לעובדים במים, מידות 

24-47, שחור, 25 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)13-16()ירושלים( 054-2841250

■ "ארנקי איריס" למכירה 
תיקי עור אופנתיים, סוג א' 

וסוג ב',  עור תעשייתי
_____________________________________________)14-16ל(054-8413666

■ כיריים גז, 4 עיניים, כחדש, 
צבע נירוסטה, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4581579, 077-7524135

■ תנור בילדינג: בצבע לבן, 
500 ש"ח. מיקרוגל: בצבע 

_____________________________________________)15-16ח(לבן, 150 ש"ח, 052-2785960

■ כיריים גז 4 מבערים, 
אימאל לבן, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(02-6536352

■ שני מכשירי פקס שראפ 
טעונים תיקון, 70 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)15-16ח(03-6199806, בערב

■ תנור חימום חשמלי 
ספירלות, חדש באריזה, 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 03-6199806, בערב

■ מקפיא 150 ליטר עובד 
מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(03-5700422

■ רדיאטור צלעות לחימום, 
ווורפי ריצרדס + שלט, איכו

_____________________________________________)15-16ח(תי! 300 ש"ח, 052-7154392

■ שואב אבק, 100 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מגהץ, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מדיח כלים קניג גדול 
מעולה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מגהץ אדים קנווד, 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחמם מים אטמור, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחמם מים זק"ש, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ פקס + צילום, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ טוסטר 20 ש"ח קטן. גדול 
_____________________________________________)15-16ח(- 50 ש"ח, 054-4273857

■ מיחם 50 כוסות, 125 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מפזרי חום לבית ולאמבו
טיה, 20-50 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ רדיארטור לחימום ביתי, 
150-200 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ כיריים גז משטח זכוכית 
נורמנדה, 300 ש"ח, כחדש,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שואב אבק v1350, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 054-4273857

■ סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מזגן, 500 ש"ח, מפוצל, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ ווק מחבת חשמלי, חדש 
_____________________________________________)15-16ח(50-80 ש"ח, 054-4273857

■ מנגל חשמלי חדש, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחבת חשמלי רחב, חדש 
באריזה, מעולה לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 052-4831449

■ מדפסת HP כחדשה, 
נדרש רק לרכוש דיו, 100 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-5543055

■ ספות של 2 ורוד עתיק 
בשילוב עץ, 200 ש"ח במצב 

_____________________________________________)15-16ח(טוב, 054-8408812

■ שולחן סלון מעץ מטר על 
מטר, 150 ש"ח, מצוין,

_____________________________________________)15-16ח(052-3141536

■ כחדש! כורסא - פפיה 
צבע ונגה, חצי שנה, 450 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-6474999

■ כחדש! שולחן סלון 
יפהפיה, עץ מלא, צבע ונגה, 

אורך 1.70, 450 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

■ ספה מבד + תחתית, 
כריות נשלפות, שמור, נקי, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-5781016

■ דלפק עם כסאות - בצבע 
אגוז, 500 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)15-16ח(052-2785960

■ שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)15-16ח(499 ש"ח, 054-4783220

■ סלון בד כחול 2+3 בשיו
מוש פחות משנה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(058-3298340

■ מיטת נסיכה לבנה + 2 
מגירות, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

■ 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)15-16ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

■ ספריה עם שולחן כתיבה 
במצב מצוין, 500 ש"ח,  טל': 

_____________________________________________)15-16ח(054-5457811

■ 6 כסאות סלון עץ בוק 
במצב טוב, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7122838

■ כורסאות חזקות במיוחד 
2+3 בודדים, 300 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-8447917

■ מיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מזרון, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ שידה, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ שולחן סלון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ כסאות מעץ או מתכת, 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ ארונית מעץ מלא, יפהפיה, 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-4273857

■ כסאות משרד 100-200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ עמודון ספריה בצבע 
שחור ושתי ארונות ומיטה 

80X30X205, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8476805

■ מזנון לספרי קודש, 4 
דלתות, כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4101420

■ שש כסאות מעץ עם ריפוד 
סקאי, מתאימות לפינת אוכל 
ולסלון, 500 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

■ מיטת ילדים עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8457269

 ,1X1 ,שולחן קפה לסלון ■
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)15-16ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

■ שידה שחורה 3 מגירות, 
110X52X97 כחדשה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ עגלת תינוק צבע שחור, 
כחדשה, חברת TEC, ב- 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 052-3635951

■ עגלה מוצי שילדה + 
אמבטיה + טיולון במצב שמור 

ביותר, 500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)15-16ח(052-7112123

■ אמבטיה + מתקן חדש, 
באריזה בירושלים, 80 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-7640482

■ מגן ראש של שילב למיטת 
תינוק, 35 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

■ מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ עגלת תינוק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ עגלת אנגליזה, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מוצץ מד חום, חדש באריזה, 
_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 052-7167995

■ תחפושת ג'ירפה לתינוק עד 
חצי שנה, חדש באריזה, 35 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

■ סימילק 400 גרם חלב נוכרי, 
25 ש"ח, הקודם זוכה,

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

■ קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 60 ש"ח לחודש,

_____________________________________________)15-16ח(052-7167777

■ פלאפון סמסונג - 1310 
חדש בקופסא, 150 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 054-4906526

■ טלפון אלחוטי חדש באריזה 
באנגלית/צרפתית/ספרדית, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח, טל': 052-7167995

■ להשכרה/מכירה, שמלת 
ערב מהממת! מלכותית 

ומיוחדת, מידה 44, חדשה 
_____________________________________________)15-27(ממש, 054-6337121

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-43/16(_____________________________________________

ריהוט

תינוקות

תקשורת

כללי

■ מיטת רביעייה, עץ מלא, 
לבן- סגול, 1,000 ש"ח

_____________________________________________052-7117729/8            )16-17ל(

 מציאה, רדיאטור 14 
צלעות, תוצרת גרמניה, רק 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש', 054-9448300

 בהזדמנות, כיריים 3 
להבות לפסח, כמעט חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 052-7645843

 מקרר משרדי גובה 85 
ס"מ, בפתח-תקוה, מעולה, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 052-2786557

 מחמם על טורבו הוריקן, 
גולד ליין, כחדש )אדום( 380 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4087927

 מזגן חלון חזק במיוחד, 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-8491949

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
מצב מעולה, אלקטרה, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ' עליון, 
מצב טוב, 4 שנים בשימוש, 

חב' בוש, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-4145023

 מקרר מצב מצויין, עובד 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 שואב אבק קנווד, מצב 
מצוין, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 בייביליס מקצועי מארה"ב 
+ מגהץ שיער במחיר מבצע 

220 ש"ח, חדש באריזה - 
_____________________________________________)16-17ח(מציאה, 052-7110779

 כיריים חברת 
HEMILTON, צבע לבן, 4 
להבות במצב מצוין, ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5918474

 מברגת אסאקי חדשה, 
סוללת ליתיום + מזוודה + 

אחריות, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7636172

 מדפסת HP כחדשה, 
נדרש רק לרכוש דיו בערד, 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5543055

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ וזכוכית 70*150, גובה 40 

ס"מ, סה"כ 500 ש"ח. דני, 
_____________________________________________)16-17ח(053-2504008

 סלון בורדו 3+2 מצב 
מצוין, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 2 מיטות מתכוונות, 250 
_____________________________________________)16-17ח(ליח' ב"ב, 054-8405882

 שולחן סופרים - 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, ב"ב, 054-8405882

 שולחן פינת אוכלת, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מעולה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 שולחן סלוני במצב מצוין, 
צבע חום, 500 ש"ח.

_____________________________________________)16-17ח(050-4160457, ירושלים

 מיטת הייריזר ב- 350 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-6783387

 שידה שחורה 3 מגירות, 
110X52X97, כחדשה, 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)16-17ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

 שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-4783220

 מיטת יחיד עץ מלא 
רק 250 ש"ח, מציאה, מצב 
מעולה, כולל ארגז מצעים . 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה דו מושבית, מצב 
מצוין, 350 ש"ח, דומי עור. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה 120 ש"ח, 
מצב טוב, כל מדף נשלף. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 כוננית מגירות "כתר" 120 
ש"ח, מצב טוב.

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 מכתביה לבנה כפולה, 
מצב מצוין, 6 מגירות + 

מדפים בב"ב, 350 ש',
_____________________________________________)16-17ח(077-5161338, 050-4102263

 שולחן לסלון עץ מלא, 
ענק, מידות 2.40 מ' נפתח 

ל- 4.40, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-4103571

 למסירה - ללא תשלום, 
כחדש! מזנון עץ מלא, ונגה, 

חצי שנה בשימוש, 3 מגירות, 
_____________________________________________)16-17ח(אורך. 2.30, 050-6474999

 מיטת נוער במצב מצוין, 
רק 500 ש"ח בהזדמנות, קרן: 

_____________________________________________)16-17ח(052-8525111

 מיטת ילדים עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8457269

 סלון בד כחול 2+3 
בשימוש פחות משנה, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-3298340

 כסאות סלון מפוארות 
מעור, 500 ש"ח לכסא,

_____________________________________________)16-17ח(054-7612883

 מכתביה לחדר ילדים, 
סגול ואפור, סנדוויץ, 

1.20X2.40, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7612883

 ספה דו מושבית בשילוב 
עץ צבע בזד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 מיטה עץ מלא בשילוב 
תכלת, מצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 שולחן סלון, עור שילוב 
זכוכית, 250 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 מציאה - כורסא, ב- 100 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 שידות לחדר שינה, ונגה 
במצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 

054-8413099
_____________________________________________)16-17ח(052-7110779

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 054-7863538

 שולחן סלון מעץ מטר 
על מטר, 150 ש"ח, מצוין, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3141536

 ספה 3 מושבים צבע חום 
כהה במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7622960

 בהזדמנות! חצי שנה 
בשימוש! שולחן סלון + מזנון 

ונגה עץ מלא, 300 כ"א,
_____________________________________________)16-17ח(050-6474999

 מיטה לילדה/נערה, לבנה, 
נפתחת + 2 מגירות במצב 
_____________________________________________)16-17ח(מעולה, 400, 050-6274999

 מיטת תינוק עץ מלא, 
חום כהה מצב מעולה, ב- 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4143023

 מיטת תינוק מעץ צבע 
לבן בלי מזרון, מצב מעולה, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 054-5823874

 למסירה מיטת תינוק עץ 
בוק במצב מעולה,
_____________________________________________)16-17ח(052-7199407 י-ם

 מזרון של "ליטף" למיטת 
תינוק במצב מעולה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7642439

 אמבטיה + מתקן, חדש 
באריזה בירושלים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7640482

 עגלת בייבי ג'וגר 3 
גלגלים, שחור/שמנת, 500, 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב, 054-8418583

 מזרן תינוק מצב מצוין, 90 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5737813

 כסא תינוק לרכב, 110 
ש"ח, מצב טוב. -052

_____________________________________________)16-17ח(5737813, בני-ברק

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מיטת תינוק, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7644784

 סטריליזטור אוונט, 
למקרוגל, מצב מעולה, רק 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7623275

 פלאפון ECHO חדש, 
כשר מקורי עם חותמת 

מאושר, 120 ש"ח במקום 220 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7600336 בב"ב

 גלקסי פוקט גרסה כשרה, 
מצב מצוין, 250 ש"ח, -052

_____________________________________________)16-17ח(7651399

 SAMSUNG 'פל 
GT-S5301, לא כשר, תומך 

כל החברות, ב- 250 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)16-17ח(052-7106672

 טלפון מטבעות "בזק" 
- 250 ש"ח, ירושלים, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(077-5385741

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פיה שמתחברת לשיש 
לסבון כלים, אסטתי )מיכל 

הסבון מתחת לכיור(, 60 ש"ח, 
054-8527470)16-18(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
)ממשרד שנסגר( 

במצב מצויין, החל 
מ- 500 ש"ח. ב"ב: 

 .050-6379001
מודיעין עילית: 
052-7171228)16-23(_____________________________________________

 2 תיקים יפים מאוד 
לנשים כחדשרים, מתאים 

לקיץ, 80 ש"ח כ"א,
054-6337121)16-18(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)16-19(_____________________________________________

 וילון סלון ווילון חלון 
מתחרה איכותית, בז', 350 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4087927

 דלת פלדלת + מפתחות 
+ משקוף 80 ס"מ, ב- 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5823874

 כסא אחורי לילד באופניים 
+ חגורת בטיחות, מצב 

מעולה, ב- 120 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-5823874

 אופני הרים, מצב מעולה, 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 180 ש"ח, 050-4145023

 אופני ראלי צבע כסף 
מצב טוב, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-5823874

 חלון + תריס, מצב מצוין, 
כ- 1/1 - 100 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 מזוודה, מצב טוב, 90 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח. 052-5737813, בני-ברק

 גיטרה קלאסית חדשה + 
נרתיק, 190 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 ג'ל יחודי לפאות 15-35 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 בית מנורה + פס זהב 
_____________________________________________)16-17ח(לחדר, 40 ש"ח, 052-7110779

 נעלי סירה קרוקס חדשות 
לגמרי, מידה 38 במבצע, 120 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 נעלי ספורט דר' סטפ 
לבן + פס כחול ותכלת, מידה 
21, חדש באריזה במבצע, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 עגילים גולדפילד חדשות, 
יפות מאוד, ב- 70 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5918474

 אוזניות חברת סמסונג, 
חדש, ב- 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5918474

 שטר 20 ש"ח, 60 שננה 
למדינה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מסך רצפתי נייד להקרנה 
1.52 מטר, ממש חדש, 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-6505010

 מחבת חשמלי רחב, חדש 
באריזה, מעולה לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מסך רצפתי נייד להקרה 
2.03 מטר, ממש חדש, 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-6505010

 בבני-ברק, טלפון חוגה 
ישן לאספנים, 80 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מעיל קצר Zara, נערות 
s/m, צבע בז', פוך, מהמם! 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 054-8443223

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה, ברוקט, 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח להשכרה, 054-8443223

 כחדשה ספר לתסרוקות 
של דיוויס, 280 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8443223

 אופניים לנוער עם הילוכים 
280 ש"ח ואופניים לילדים 

קטנים, 150 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-9340317

 SONY -משחקים ל 
PSP כ- 20 משחקים עם 

אחריות )לא מוכר בבודדים(, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, פל': 052-7106672

 2 תוכים + כלוב ובית, 
_____________________________________________)16-17ח(120 ש"ח, 052-7644784

 בפתח-תקווה, זוג בלוני 
גז + המערכת ווסט + מכסה, 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח, 052-2786557

 נעלי גברים חדשות 
ממש! Aircom Fort, עור, 

שחור, מידה 44, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7623275

 משחק "המרוץ אל 
השבת" 15 ש"ח, אריזות 

פגומות - כמות מצומצמת, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4199518

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כל החומר לימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח, 052-3463482

 שמלת אירועים מעוצבת 
לילדה כבת 10 מפוארת 

ומושקת מואד, 250 בלבד, 
_____________________________________________)16-17ח(077-5161338/050-4102263

 בהזדמנות כחדש מכשיר 
כושר מקצועי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 052-7159615

 צילינדר לדלת רב בריח 
+ 4 מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 ספר ליקוטי מוהר"ן הוצאה 
8, תרצ"ו, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 סט צלחות שבתי מהמם 
לבן, 20 חלקים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 קפוצ'ון קטיפה שחור 
עם קשוטים מנומרים, חדש 

מהאירזה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 תחחפושת גורילה 
כחדשה, מידה XL ב- 70 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8435331

 נברשת רצפה יפהפיה 
מברונזה, 6 קנים כחדשה, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 054-8435331

 מטען אלחוטי חזק במיוחד 
לסמסונג גלקסי s3 וכיסוי מגן 
- חדש מהקופסא, 149 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים בארץ ובחו"ל 299 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע ועוד לצפיה 
איכות גבוהה ומצונזר, 25 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-4783220

 גופנים פונטים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות ימי 

_____________________________________________)16-17ח(הולדת ועוד, 054-4783220

 אופני ילדים יד שניה 
במצב מצוין, עד 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-9985503

 אופניים חשמליות עם 
אחריות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4145023 בב"ב

 זוג כיסויי מיטה יפהיפיה 
+ כריות, חדש באריזה, צבע 

קפה, 220 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-8430609

 סוללה 36 וולט לאופניים 
חמשליים, כולל מטען במצב 

מצוין, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 אופני שטח הרים גודל 
24, שמורים שמישים לרכיבה, 

_____________________________________________)16-17ח(270 ש"ח, 054-9985503

 טאבלט 8 אינץ' אנדרויד 
FLY-SMART, ב- 350 

ש"ח, חדש באריזה,
_____________________________________________)16-17ח(052-7163918

 בהזדמנות למכירה 
קנרים, ב- 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7151075

 מזוודת איפור כסופה, 
גדולה במצב מצויין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, טל': 054-5309306

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 נעלי דר' סטפ חדשות 
באריזה לבן מידה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7110779

 מדריך הציפורים/חרקים/
זוחלים בישראל, חדשים 

לגמרי בחצי המחיר, 130 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לשלושתם, 052-7600336

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, כ"ג כרכים, 

_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-4831449

 תחפושת ג'ירפה לתינוק 
עד חצי שנה, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה, 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאיחסון עוגיות, חדשה 

באריזה, 140 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 אורגן קלידים בצבע חום, 
במצב טוב, 400 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5566488

 חלון כנף על כנף 
1.7X1.15מ', במצב מצוין, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-8457269

 מכשיר לבישול ביצים 
קשות חדש, אלקטור חנן, 30 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 נעלי גבר כמעט חדשות, 
 paco מידה 43, חברת

matin, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 מגף ליקרה לנשים כחדש, 
מידה, 37,38, 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 חליפת גבר מידה 50, 
כהה, נלבשה פעם אחת, 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8430025

 חליפה שבתית חדשה, 
מס' 44, נשים 250 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מסכי מחשב דק 15-17", 
ב- 70 ש"ח, טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-7023892

 אורגן קסיו חדש, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 050-7023892

 שעוני יד לילדים ומבוגרים, 
_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח, 050-7023892

 שואב אבק גם במים, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-7023892

 אופניים לילדים, לגילאים 
3 עד 10 שנים, מצב מצוין, רק 

140 ש"ח לזוג, טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם אייגו מעודכן, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8456714

 ספרים ללימוד בגרויות 
בכל המקצועות, 20-50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4120900

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3805386

 3 מעילים יפים, חמים 
ואיכותיים לילדות, מידות 8-12, 
75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)16-17ח(02-6522251

 סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 8 שלבים, 300 ש' - 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 050-4128681

 סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 11 שלבים, 400 ש' - 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 050-4128681

 מגהץ קיטור קנווד כחדש, 
מיכל נשלף, גיהוץ אנכי, 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש', 054-8409064

 אופני ראלי לנער, 20" 
במצב מצוין, ב"ב, ב- 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, לפרטים: 054-8494841

 מסך 17 אינצ' דק למחשב 
)בני-ברק( 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים: 054-8491154

 מציאה! מצלמה קנון דגם 
5X260 כחדשה רק 495 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(02-5374774

 מטען מקורי חדש 
למכשירים כשרים ולנגנים 10 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3186268

 נרתיק מעור לסלולרי עם 
תופסן לחגורה, 5 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)16-17ח(052-3186268

 אופני הילוכים קפיצים, 
מידה 24, מצב טוב מאוד, 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7642439

 אופני ראלי מידה 20, 
מצב טוב מאוד, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7642439

 אופניים מידה 20, חדשות, 
הילוכים, 280 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 בהזדמנות אופני כושר 
במצב מצוין, PINK, ב- 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, גמיש, 052-7640481

 מצלמה קומפקטית קנון 
A490, זום אופטי, פלאש 
מובנה, חדש באריזה, 390 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5705546

 פאקט סגריות כאמל 
אירופאי )הסוג הטוב( ב- 230, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7142640

 פאקט סגריות כאמל, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(210 ש"ח, 052-7142640

 מבחר וילונות בגוונים 
בהירים, 50 ש"ח, במצב חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8413099

 מראה מעוצבת חדש, 250 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)16-17ח(054-8413099

 ארנב + כלוב + ציוד, 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7136749

 מצלמה MP 14, כרטיס 
זיכרון 4 גיגיה, 2 סוללות, 

חדשה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-3976870,

 חצובה למצלמה/מסרטה 
עד גובה 1.70 מטר, חדש, 120 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-3976870

 אופניים חשמליות בלי 
סוללה, מתקפלות במצב 

מעולה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-6265322

 מכונה מכשיר חשמלי 
מייצר עשן לאירועם וחתונות 
בהזדמנות, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(077-5385741 ירושלים

 קופה רושמת תיקנית, 
400 ש"ח, טל': -077

_____________________________________________)16-17ח(5385741, ירושלים

 מערכת רדיו דיסקים עם 
רמקולים, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-5949995 ירושלים

 ,JVC פטיפון תקליטים 
ב- 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-5949995, ירושלים

 מחשב נייד ליבה כפולה, 
מצוין, 500 ש"ח, מסך 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 053-3346080

 ZARA חליפה חדש 
לגבר מידה 46, מכנס מידה 40 

במחיר 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(058-3212888

 חליפת גבר חדשה לגמרי 
)ז'קט ומכנס( יפהפיה, נקנתה 
ב- 700, נמכרת ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3186268

■ 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ כל החומר הלימוד הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)15-16ח(380 ש"ח, 052-3463482
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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

דרושים

 לרשת בתי אבות 
בירושלים, דרוש נהג ב' - רשיון 
רגיל, להסעת עובדים ודיירים, 

תפקיד עם אחריות וחופש 
פעולה, שכר מצויין. *למשרד 

סמוך לבני-ברק, דרוש/ה 
מזכיר/ה למשרת בוקר, לא 

נדרש ניסיון, שכר 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(קריירה, 072-2222262

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

■ מעוניינת לטפל בקשישה 
ולטייל איתה אחה"צ,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ מעוניית לעבוד במשק 
בית, המלצות אדמורי"ם, 

וותק של שנים, חרוצה וזריזה, 
אפשרי עזרה בבישול,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ אברך מנוסה מלמד 
מבוגרים, וגם נערים הזקוקים 

_____________________________________________)15-18ל(לסיוע רגשי, 054-8437094

■ ראש גדול, אחראי ונאמן, 
נסיון רב, מרחובות, למשרת 
_____________________________________________)15-16ח(ניהול, מיידי, 054-8185462

■ כסף, תרומות, קרנות, 
מלגות, תקציבי ממשלה, 

עזבונות התפנה מגייס כסף, 
_____________________________________________)15-16ח(11 שנות נסיון, 052-7633316

■ אברך מוכשר מעונין 
לשמש כמזכיר או כמנהל 

אדמינסטריבי במוסד חינוכי 
באזור המרכז, טל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7631483

■ מנקה לפסח, יסודי באזור 
בני-ברק עם נסיון,

_____________________________________________)15-16ח(050-2030007

ביקוש 
עבודה

 אישה טובה מעוניינת 
לעבוד במשק בית או טיפול 

ילדים בבני-ברק,
_____________________________________________)16-17ח(054-4447684

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון בניהול 

בעסקים ובעמותות + אנגלית, 
במשרה בכירה/ניהולית!

_____________________________________________)16-17ח(050-4160390

 התפנה מזכיר עמותה 
של רב, דובר אנגלית, ניהול 

תרומות מהארץ ומחו"ל, נהג 
_____________________________________________)16-17ח(צמוד 10 שנים, 052-7633316

 מתפנה שף באייר לארוחת 
ערב לישיבה בב"ב. ידידיה, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3102131

 מחפשת עבודה בתחום 
איפור וקוסמטיקה במרכז עם 
_____________________________________________)16-17ח(נסיון ותעודות, 054-5356107

 נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד בכל 

עבודת נקיון, יסודי מאוד, 
052-6971770)16-30(_____________________________________________

 אדם נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד עם 
קשישים, יחס חם, סבלנות 

_____________________________________________)16-30(רבה, 052-6971770

 בגבעת שמואל סייעת/ 
גננת, למשרה מלאה, מיידי. 

052-3651355)16-17(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

■ טלפון חוגה ישן, עובד, 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח, 052-7154392

■ בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי ביותר, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 250 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

■ חליפה ארוכה 4 חלקים 
במצב מצוין, מספר לא מדויק, 
38-44, ב- 500 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4160457

■ אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ זרקור 50 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ קורקינט לילד, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שטיח צמר 100 ש"ח, 2*3 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שטיח צמר 170X200, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח, 054-4273857

■ אופנים לנער, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(הילוכים, 054-4273857

■ צילינדר לדלת רב בריח + 
4 מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

■ עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

■ קורות לפרגולה/לסוכה 
5X7 ס"מ, 4-5 מטר, 35 

ש"ח ליחידה, 02-6522251, 
_____________________________________________)15-16ח(052-3805386

■ טרמפיסט אוניברסלי 
ישיבה ועמידה, חבתר ליטף, 

_____________________________________________)15-16ח(190 ש"ח, ב"ב, 054-8481582

■ למסירה, גליונות של 
"מרוה לצמא" מהשנים תשנ"ז 
עד תש"ע במחיר סמלי, בבני-
_____________________________________________)15-16ח(ברק, לפרטים: 054-8406660

■ שרוך מיוחד ללא קשירה 
בצבעים אדום/חום/ירוק, 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7167995

■ חבל גומי לתרגול 
התעמלות, ב- 25 ש"ח, -052

_____________________________________________)15-16ח(7167995

■ 100 מגנים של איפד, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(149 ש"ח, 052-7167995

■ טויסטר להורדה במשקל, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 052-7167995

■ טור ושולחן ערוך איסור 
והיתר, 2 כרכים מפוארים, 

שמורים כחדשים לגמרי!! 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

■ ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, כ"ג כרכים, 

_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-4831449

■ מנורה דקורטיבית כחולה 
צורת קובייה, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 052-4813449

■ ספר בישול חדשה, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-4831449

■ צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(140 ש"ח, 052-4831449

■ אורגן קלידים בצבע חום, 
במצב טוב, 400 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-5566488

■ בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה, במצב מצוין, 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

■ כובע אלגנטי לכיסוי מלא 
שחור, 150 ש"ח במקום 300 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, בני ברק, 054-4906526

■ עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4906526

■ מכונת גילוח בראון, סדרה 
7, כשרה, 350 ש"ח, טל':

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

■ מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 50 ש',
_____________________________________________)15-16ח(054-6800702

■ מציאה - שעון "ברייטלינג" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח, 054-4514210

■ מציאה! שעון "ראדו" 
קרמי, חדש )לא מקורי( 
מאירופה, רק 150 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4514210

■ תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על קלף עם 

_____________________________________________)15-16ח(ציורים, 050-4177726

■ מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4177726

■ למסירה לביכנ"ס או 
בימ"ד עם הרבה לומדים 

תקליטור תורני מקורי ח-ד-ש! 
_____________________________________________)15-16ח(054-8414744

■ קופסא קשיחה לפאה 
)ראש נמוך( סגירת אבזם, 40 

ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

 "LG" מערכת סטריאו ■
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ גליל קופי באריזה לפקס 
שראפ FO-600-650, ב- 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 03-6199806, בערב

■ מנעול מסגרים לדלת, 
_____________________________________________)15-16ח(חדש, 300 ש"ח, 03-5700422

■ טרמפולינה חדשה, חסר 
_____________________________________________)15-16ח(רגל, 100 ש"ח, 03-5700422

■ מכשיר ריצה מצב טוב, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 050-4165816

■ ערסל רחפת כיופית מצוין 
למרפסת/גינה, 500 ש"ח.

_____________________________________________)15-16ח(054-8102588, פ"ת

■ רדיו דיסק סוני, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ פאוורים, צריכים תיקון, 
_____________________________________________)15-16ח(30-50 ש"ח. 053-3145019

■ קומפקט דיסק, 30-50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 053-3145019

■ D.V.D צריך תיקון, 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ פטיפון וינטג' צריך תיקון, 
_____________________________________________)15-16ח(90 ש"ח, 053-3145019

■ רמקול פנסוניק וינטיג', 70 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

 ,NEK 'זוג רמקולים וינטג ■
ב- 500 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ סנטר פיור אקוסטיק, 70 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ סאב וופר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ אורגנית לילדים, מקש 
צריך תיקון, 35 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ בוקסא על גלגלים, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ קופה רושמת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 053-3145019

■ כיסויי מיטה יפים, סגנון 
סיני )האי(, 70 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ מזוודה ננעלת עם קוד, 
וינטג' חום )לנשיאה ביד(, 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ כלוב לאוברים, כמעט 
_____________________________________________)15-16ח(חדש, 80 ש"ח, 053-3145019

■ חסד!! - זיכוי בשוורץ 
תכשיטים ע"ס 380 ש"ח, ב- 

_____________________________________________)15-16ח(360 בפ"ת, 053-3145019

■ קל גב למכונית )חדש 
בקופסא( - 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(050-9951501

 ,SX410 מצלמת קנון ■
חדשה באריזה עם אחריות 
לשנתיים - רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7168035

■ מערכת שארף, 300 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7172893

■ מחשב נייח פנטיום 4 
במצב מצוין!!! 400 ש"ח, 

טלפון: 052-8401909 בפתח-
_____________________________________________)15-16ח(תקווה

■ מגהץ קיטור קנווד כחדש, 
מיכל נשלף, גיהוץ אנכי, 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש', 054-8409064

■ סט שמלות מקסי 
מהממות לאירוע בורוד - עשן, 

ב- 100 ש"ח לשמלה,
_____________________________________________)15-16ח(052-7140583

■ מטבעות לפדיון הבן 
מכסף טהור, 120 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(למטבע, 050-4174525

■ פאה שטנית 8/12 בקופ-
סא ללא שימוש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

■ חליפת נשים מס' 44, 
שחור, חשה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

■ אקורדיון במצב מצוין, 32 
-סס, מתאים במיוחד לריתמי

_____________________________________________)15-16ח(קאיות, 054-8409064

■ סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 8 שלבים, 300 ש', 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 050-4128681

■ סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 11 שלבים, 400 ש', 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 050-4128681

■ תחפושת של כלה במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(מוזל, 70 ש"ח,050-4131038

■ סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ גיטרה 200 ש"ח, כחדשה, 
_____________________________________________)15-16ח(אקוסטית, 054-4273857

■ כלי בית, סירים, מחבות, 
_____________________________________________)15-16ח(מ- 10 ש"ח, 054-4273857

■ מצלמת ניקון )סרטים( 
FG, טל אובייקטיב, פלאש = 

175 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)15-16ח(050-9951501

■ קשתות לגג רכב, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ קסדות לאופנוע, 50-100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מתקן לנשיאת אופניים, 
חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ טלית חדשה, גודל 80, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 054-4273857

■ מטען אלחוטי חזק במיוחד 
לסמסונג גלקסי s3 וכיסוי מגן 
- חדש מהקופסא, 149 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4783220

■ כסא רכב ברייטקס מרתון 
במצב מעולה, 399 ש"ח, 

איכות ובטיחותי,
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

■ זוג תוכונים יפהפיים + 
כלוב + מתקן שתיה, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8481833

■ גופנים פונטים מיוחדשים 
ומקוריים לפרסון מודעות ימי 

_____________________________________________)15-16ח(הולדת ועוד, 054-4783220

 paco נעלי גבר חברת ■
matin, יפהפיות, כמעט 

חדשות, מידה 43, 200 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7676856

■ מגף ליקרה לנערות כחדש, 
50 ש"ח, מידה 36,37,38,

_____________________________________________)15-16ח(052-7676856

■ כיור נטילת ידיים כולל ברז 
צבע פרגמון כחדש, 249, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3188804/5

■ כיור לאמבטיה כולל ברז 
צבע פרגמון, 85/60 כחדש, 

_____________________________________________)15-16ח(299, 053-3188804/5

■ מעילים לילדות מידה 8,10 
חמים מאוד, אדום וורוד, 80 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)15-16ח(052-3805386

■ ספרים ללימוד בגרויות 
בכל המקצועות, 20-50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4120900

■ אקווריום פנורמי 1 מטר, 
500 ש"ח, 054-8412903,

_____________________________________________)15-16ח(טל': 03-9074725

■ כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
פל': 054-8412903, טל': 

_____________________________________________)15-16ח(03-9074725

■ גדר מעץ צבע דובדבן, גובה 
52 ס"מ, רוחב 9מ', 500 ש"ח, 

פל': 054-8412903, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(03-9074725

■ מיחם חשמלי לבן עם 
פרחים כמו חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4913037

■ מחשב נייד 450 ש"ח. 
מחשב נייח 220 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)15-16ח(050-9913111

■ 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7154392

■ 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

■ מצלמת קנון עם מסך, 
כחדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מקדחה כחדשה היטצ' 
V650, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מציאה!!! מדפסת 
משולבת מסך מגע צבעוני 
גדול, כחדשה, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד!!! 03-6187992

■ 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7154392

■ קסדה לאופניים, חדשה 
באריזה, 60 ש"ח בב"ב, פלא': 

_____________________________________________)15-16ח(054-8402226

■ מדריך הציפורים/חרקים/
זוחלים בישראל, חדשים 

לגמרי בחצי המחיר, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(לשלושתם, 052-7600336

■ אופניים הילוכים לילד במצב 
_____________________________________________)14-15ח(נהדר, 200 ש"ח, 050-3340317

■ אופניים הילוכים לנערים, 
_____________________________________________)14-15ח("24, 280 ש"ח, 050-3340317

■ אינציקלופדיה רפואית 
למשפחה, עשרה כרכים בעברית, 

הצאת רבבים, 250 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(050-6538266

■ נעלי נשים וצעירות, 25 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 03-9230815

■ כובעי לבד יפים ומעוצבים, 
מצב מצוין, 40 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5823344

■ מגף עור יוקרתי שחור, 40 
_____________________________________________)14-15ח(כחדש, 150 ש', 052-5823344

■ אופניים לילדים BMX, בין 
השעות, 21:00-23:00, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-7106672

■ 5 רמקולים + רסיבר 
ו- DVD כל אחד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7678911

■ אופני BMX במצב טוב, 
_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח, 050-5343924

■ כל הציוד והחומרים הנדרשים 
לעבודה בויטראז' בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-5858631

■ אסלה מונובלוק + מקלחון 
מזכוכית כחדשים, 500 ש", ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ טלפון ישן מיוחד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

■ כובע אלגנטי לכיסוי מלא 
שחור, 150 ש"ח במקום 300 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 054-4906526

■ אופני הילוכים, מצב מעולה, 
_____________________________________________)14-15ח(ב- 200 ש"ח, 050-5343924

■ גלגל קדמי לאופניים 30. 
גלגל אחורי לאופניים, 40,

_____________________________________________)14-15ח(050-5343924

■ למסירה בחינם, פקס, 
מכונת תספורת, טוסטר,

_____________________________________________)14-15ח(054-8423405

■ מגף ליקרה לנערות, מידה 
37, כמעט חדש בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7676856

 ,EXPLORE ילקוט לבנות ■
ניתן לחלוקה, ל- 2, מהמם, מצב 

מצויין, 052-7600336 בב"ב, 
_____________________________________________)14-15ח(70 ש"ח

■ מצלמת וידאו נסתרת בשעון 
יד אלגנט, 300 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-4289661

■ חצאיות מעצבים כחדשות, 
42 אחרי הברך, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-7963899

■ אופני כביש קרן הפוכה, 
גלגלים דקים, לרציניים בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 054-9985503

■ חולצות לבנות לגבר תוצ"ח, 
מידה 16.5, איכותית, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בב"ב, 052-7676856

■ נעל שחורה לבנות מידה 36, 
חברת "רלפה מיגל" כחדשה, 

_____________________________________________)14-15ח(180 ש"ח, בב"ב, 052-7676856

■ חלון כנף על כנף במצב 
מצוין, 1.15X1.70, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8457269

■ מקרופון אלחוטי חדש + 
סוללה חדשה, 200 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7189870, 052-7666333

■ אופניים חשמליים בלי 
_____________________________________________)14-15ח(סוללה, 500 ש"ח, 050-5343924

■ מודם ראוטר 
TPLINK9970, חדש, אחריות 

לשלוש שנים, 260 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(052-7165448

■ בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(לפרטים: 054-8453370

■ מסך למחשב דק, 17 אינצ' 
במצב מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8451154

 5X7 קורות לפרגולה/לסוכה ■
ס"מ, 4-5 מטר, 35 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)14-15ח(02-6522251, 052-3805386

■ מעילים לילדות מידה 8,10, 
חמים מאוד, אדום וורוד, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(02-6522251, 052-3805386

■ ספרים ללימוד בגרויות בכל 
המקצועות, 20-50 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-4120900

■ קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3855386

■ פקסמיליה לייזר "פנסוניק" - 
_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, טל': 077-5385741

■ ילקוט cool ורוד לבנות, 40 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7600336

■ מדפסת משובלת HP דגם 
3835, חדש באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8439777

 "LG" מערכת סטריאו ■
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3463482

■ 24 בטריות למכשיר שמיעה 
)דגם דורסל 312(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)14-15ח(480 ש"ח, 052-3463482

■ צילינדר לדלת רב בריח + 4 
מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ בית מגילה מעור )חדש( 
למגילה 50 ס"מ, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7171626

■ מכשיר הקלטה, מצוין 
לשעורי תורה + כרטיס זכרון, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(160 ש"ח, 052-7111982

■ טאבלט ללא אינטרנט כולל 
ניווט GPS וורד ועוד, רק ב- 350, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7111982

■ כלי לאחסון קרונפלקס גדול, 
כחדש, רק 90 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-9089110

■ שקית מלא תחפושות, רק 
100 ש"ח, טל': 03-9089110, 

_____________________________________________)14-15ח(פל': 050-9089110

■ מחפש עבודה בשעות הבוקר 
והצהריים באזור ירושלים,

_____________________________________________)14-15ח(052-7167172, 052-7163334

■ התפנה מגייס כסף, 11 
שנות נסיון, קרנות, מלגות, 
תקציבי ממשלה, עזבונות,

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

■ התפנה מנהל חשבונות סוג 
3, בעל נסיון רב, אחראי,

_____________________________________________)14-15ח(052-3058128

■ בע"ת ותיק, תואר שני, 
נסיון בניהול בעמותות ובעסקים, 

_____________________________________________)14-15ח(במשרה בכירה! 050-4160390

■ יצוגי ותקשורתי, סבלני, 
ממלא מקום גם בשישי - שבת 
וחגים לאדם הזקוק לסיוע פיזי, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5973994

■ טבח בעל נסיון, התפנה 
לארוחת ערב בישיבה בהכנה 

_____________________________________________)14-15ח(מוקדמת, 054-8464105

■ מעוניינת לטפל בקשישה 
ולטייל איתה אחה"צ,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ מעוניית לעבוד במשק בית, 
המלצות אדמורי"ם, וותק של 

שנים, חרוצה וזריזה, אפשרי עזרה 
_____________________________________________)12-37(בבישול, 053-3348860

■ ראש גדול, אחראי ונאמן, 
נסיון רב, מרחובות, למשרת 
_____________________________________________)15-16ח(ניהול, מיידי, 054-8185462

■ כסף, תרומות, קרנות, 
מלגות, תקציבי ממשלה, עזבונות 

התפנה מגייס כסף, 11 שנות 
_____________________________________________)15-16ח(נסיון, 052-7633316

■ אברך מוכשר מעונין לשמש 
כמזכיר או כמנהל אדמינסטריבי 

במוסד חינוכי באזור המרכז, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(052-7631483

■ מנקה לפסח, יסודי באזור 
_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק עם נסיון, 050-2030007

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה גננת מעון לגילאי 3, 

למשרה מלאה, לאחרי פסח, 
תנאים טובים למתאימה!

052-6471287)16-17(_____________________________________________
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנדמ
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכזמ
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

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)47-20/16(_____________________________________________

■ לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לאברכים 

נוספים לזמן קיץ הבעל"ט 
050-4120616)15-16(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם 
קשישים בבתיהם. 

03-5783159)02-27(_____________________________________________

■ דרושה מטפלת למעון 
איכותי ברמת גן, תנאים טובים 

ושכר גבוה למתאימות,
052-8280838)2-1/17(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל 
את ההכנסה של הבית - 

תתקשרי! מכירות מהבית, 
רווחי ביותר! 052-7654587, 

052-7661565)4-48(_____________________________________________

■ לטחינת קמח ברחיים 
של יד )רוטל( בב"ב, דרושים 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)5-16(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com

■ דרושות: *מנהלות 
למעונות לגיל הרך 
*מטפלות, סייעות, 
בכל הארץ, תנאים 

מעולים! טל':
03-6160101, פקס: 

072-2448465
jobs@my-face.co.il)8-21(_____________________________________________

■ לחברה פרטית 
מובילה בתחומה 

דרושים/ות פקידי/ות 
בק אופיס בעלי/ות 

שליטה מלאה באקסל 
ותודעת שרות גבוהה. 

העבודה במשרה 
מלאה, בימים א-ה 

בין השעות: -08:00
17:00 או בין השעות: 

09:00-18:00 )ללא 
ימי ו'(, תנאים טובים 

למתאימים! אפשרות 
קידום וניוד, קו"ח 

לפקס: 03-6180638, 
מייל:

horvitz54@aeh.co.il
_____________________________________________)9-16(בציון משרה: 8630 


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■ במעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 28 

ש"ח לשעה + בונוסים + 
_____________________________________________)13-16(חופשות, 052-7144468

■ לבית אבות 
בבני-ברק, דרושה 
מזכירה עם נסיון 

לשעות 13:00-19:00, 
קו"ח לפקס:
03-6745034

office@vatikim.net)13-16(_____________________________________________

■ דרושה מטפלת במיידית, 
לכיתת תינוקות למעון 

בת"א )הגעה נוחה מב"ב( 
עדיפות לנסיון, תנאים טובים 

למתאימה!
_____________________________________________)13-16(052-8750036 אסתר

■ למרפאת שיניים 
בבני-ברק, דרושה סייעת, 

נסיון לא חובה, קו"ח לפקס: 
077-3300870)13-16(_____________________________________________

■ לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה 

מטפלת/גננת, תנאים 
טובים למתאימות!

_____________________________________________)13-16(050-7250631 ניקול

■ דרושים עובדים 
רציניים וכן קופאיות 

מנוסות - שכר 
הולם! תנאים טובים 

למתאימות, 
052-6607714)13-16(_____________________________________________

■ דרושים בחורי ישיבה 
לעמדות התרמה ברחבי הארץ, 

_____________________________________________)13-16ל(שכר הגון, 052-7156151

■ דרוש עובד מטבח 
לחנות בייגל בגאולה 

בירושלים.
02-5375516)13-16(_____________________________________________

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■ אוספי קופות לארגון חסד, 
לעבודה בריכוזי אנ"ש, תנאים 

_____________________________________________)13-16ל(טובים, 054-4902455

■ מטפלת חמה ומנוסה 
עם המלצות חמות לטיפול 
בתינוק, 8:00-17:00 באזור 

_____________________________________________)13-16(רמת גן, 054-6540088

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקורא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

■ לקמפוס חינוכי 
במושב גבעת יערים, 
דרוש מנה נמרץ!!! 

שכר 32 ש"ח לשעה, 
לפרטים מיכל: 
058-7799218)14-17(_____________________________________________

■ דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה מלאה במרכז, קו"ח 

_____________________________________________)14-17(לפקס: 03-5605684

■ בחורה רווקה עד 
גיל 30 לטיפול בבחור 

חולה. מגורים בבית 
הוריו בבני ברק.
052-7433440)15-18(_____________________________________________

■ לקפיטריה בבני ברק: 
אחראי פס חרוץ ומסור, מגיל 

+24, לעבודת בוקר/ערב 
*עמידה בתנאי לחץ!

052-660-7070)14-17(_____________________________________________

■ בירושלים, בחורי ישיבות 
אחראים לעבודות נקיון בערב 

פסח, שכר יפה, לרציניים, 
_____________________________________________)17-14ל(055-9881325                                   

■ למשרד רו"ח בב"ב 
לחצי משרה מנה"ח 
וחשבת שכר אמינה 
ומקצועית, סוג 3 עד 
מאזן, נסיון במשרד 

רו"ח חובה, בשע"מ, 
מערכת בט"ל, קו"ח: 

/03-7511199
oded@oded - cpa.

co.il)14-17(_____________________________________________

■ לרשם מעונות 
דרושות מטפלות 

למשרה מלאה/חלקית 
)ק.הרצוג(, 

,054-8118858
054-5369705)14-17(_____________________________________________

■ ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)14-17(_____________________________________________

■ למעון דתי בת"א )נחלת 
יצחק(, דרושה מטפלת 

לתינוקיה, מקצועית, מנוסה 
ומסורה, מיידי! תחבורה נוחה 

_____________________________________________)14-17(מב"ב, 054-4984209

072-22-222-62

-רק בקריירה!-

 דרושה אשת מכירות 
מנוסה לרישום לקורסים 

מקצועיים עבודה בי-ם או 
בב"ב, קו"ח: 

michall3065@gmail.com)16-18(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות בחורות לחופשת פסח 

לסידור סחורה, 
054-7694963/2)16-16(_____________________________________________

 לקמפוס חינוכי במושב 
גבעת יערים, דרוש מנקה 

נמרץ!!! שכר 32 ש"ח לשעה, 
_____________________________________________)16-19(לפרטים מיכל: 058-7799218

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)16-19(לניסיון, 054-7771118

 דרושה עובדת 
ניקיון לבית ספר 

בבני-ברק, לשעות 
הבוקר, 04-8264690, 

052-6550018)16-19(_____________________________________________

 דרושה סייעת 
חייכנית וחרוצה 

לתינוקיה בגבעת 
שמואל, משרה 
חלקית/מלאה, 

לרציניות בלבד! לאחרי 
פסח. 054-4819999, 

_____________________________________________)16-17(אתי

 למעון נקי ומטופח 
בת"א, דרושה מטפלת חמה 

ומסורה לחלקית/מלאה, מיידי, 
052-7674132 ,054-6337969)16-17(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)16-16(_____________________________________________

 לגן מעון בפ"ת, דרושה 
סייעת למשרה מלאה,

03-9346685)16-16(_____________________________________________

 דרושה מנקה בשעות 
הבוקר, מנוסה וחרוצה, בגבעת 

_____________________________________________)16-17ל(שמואל, 054-8104404

 אם יש לכם קשרים 
חברתיים וציבור לקוחות בואו 

להיות חלק מסטארט-אפ 
מצליח!! קו"ח:

noam375@gmail.com
052-8606100)16-17(_____________________________________________

 למעון בפ"ת, 
דרושות סייעות/

מטפלות - חרוצות, 
משרה מלאה, 
052-4491044)16-19(_____________________________________________

 לקייטרינג במרכז 
דרושים עובדים לחג 1 

ו- 2 בפסח,
 054-3228966

)להתקשר א'-ה' -9:00
)18:00)16-19(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
מסורה למעון בקרית 
הרצוג בב"ב, תנאים 

מצויינים למתאימות! 
052-7115488)16-19(_____________________________________________

 דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית, לגן בגבול 

גבעת שמואל - מטלון, תנאים 
_____________________________________________)16-19ל(טובים, 054-8461589

 מטפלת למעון במטלון 
פתח-תקווה, 5 דק' מב"ב, 

מסורה ואחראית, 
050-2822333)16-17(_____________________________________________

 דרושה *גננת מוסמכת 
- 8:00-13:00. *מטפלת 

 8:00-16:00/13:00-16:00
למעון חרדי בב"ב - פרדס כץ, 

054-8487716)16-17(_____________________________________________

 דרושה פקידה לביטוח 
אלמנטרי, בעלת ניסיון שנה+, 

למשרד בבני-ברק, קו"ח
lea@katzltd.org)16-19ל(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)16-16(ש"ח לשעה, 054-3607420

 למעון ילדים בבני-
ברק, דרושה גננת/

מטפלת חמה ומסורה, 
050-4115695/4)16-16(_____________________________________________

 למוקד גברים - 
מוקד תפילות של 

ארגון גדול בראשל"צ, 
דרושים נציגים בעלי 
יכולת הסברה וכושר 
ביטוי, שכר מעולה, 
הדרכה בשכר מלא. 
_____________________________________________)16-19(052-7164855, עמי

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! אהובה, 

050-5886828. ישראל,
052-3251213)16-16(_____________________________________________

 דרושים נהגים + 
רשיון ציבורי זעיר 
ואוטובוס לעבודה 

במשמרות בירושלים, 
050-4030501)16-19(_____________________________________________

 למעון בגבעת 
שמואל דרושות 

מטפלות למלאה/
חלקית, תנאים טובים! 

050-7884864)16-16(_____________________________________________

הזהרו
מחיקויים!

לוח הדרושים הדתי-חרדי הותיק והגדול בישראל
 עם ניסיון של יותר מ-8 שנים

ועם יותר מ-4,000 משרות פנויות בכל רגע נתון

www.glatjobs.co.il 
לצפייה בכל המשרות:

מחפשים עבודה?
בואו והירשמו לגלאט ג’ובס

גלאטג'ובס
לוח הדרושים החרדי מס' 1

073-70-55-666

מבצע פסח - מנוי ב-39 ש”ח בלבד

שכר טוב למתאימה 
ותנאים טובים!

052-7660483

למעון מטופח ויפה בב“ב

דרושה 
מטפלת

תותחי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + עמלות
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 077-2204728

yair@kav-itonut.

דרושים/ות

■ דרושים קופאיות, 
סדרנים, לעבודה 

בבני ברק, משמרות, 
לעבודה קבועה, 

תנאים טובים.
_____________________________________________)15-16ל(054-4419895

■ גננת מובילה למעון חרדי 
בחולון, בשעות 7:30-16:00, 

תנאים טובים למתאימה,
_____________________________________________)15-16ל(052-5662250, 052-3975731

■ מורה מקצועי לאנגלית, 
לתלמוד תורה בחולון, כיתות 

ה'-ח', 052-5662250,
_____________________________________________)15-16ל(052-3975731

■ דרושים עובדים לעבודה 
בנקיון חדרי מדרגות, לפני 

פסח ולכל השנה )שכר גבוה(,
_____________________________________________)15-18ל(052-6346140

■ ברמת-גן, דרושה 
אשת מכירות אחראית 
עם ראש גדול לעבודה 

עם סוכנת ביטוח, שכר 
ובונוסים ענקיים!!! 

_____________________________________________)15-18ל(052-2605040

■ בב"ב דרושה מנה"ח 
למילוי מקום, קו"ח למייל: 

korot0387@gmail.com
_____________________________________________)15-16(או לפקס: 03-5796765

■ בחורה/אישה לעבודות 
משק בית קלות בערב, באזור 

שיכון ה', עבודה נעימה,
_____________________________________________)15-16ל(052-2767870

■ לישיבת כסא 
רחמים ב"ב, דרוש 

נהג אוטובוס להסעת 
תלמידים, שכר גבוה!
רפאל 054-8474605,

ר' מצליח
050-4131760)15-18(_____________________________________________

■ למעון בבני-ברק מטפלות 
למשרה מלאה וחלקית, 

8:00-4:00, תנאים טובים, 
052-3164248)15-16(_____________________________________________

■ למשרד עו"ד 
המתמחה בגבייה, 
דרושים/ות פקידי/

ות גבייה בעלי תודעת 
שרות גבוהה, העבודה 

במשרה מלאה או 
עבודה במשמרות. 

משרה מלאה - בימים 
א'-ה' בין השעות 
09:00-18:00 או 

08:00-17:00 ללא 
ימי ו'. במשמרות - 

בימים א-ה בין השעות 
08:00-14:00 או 

12:00-18:00 ללא 
ימי ו', תנאים טובים 

למתאימים! קו"ח 
לפקס: 03-6180638, 
horvitz54@aeh. -מייל
_____________________________________________)co.il)15-22 בציון משרה 8422

■ דרוש עובד מגיל 18 וממ
עלה זריז ואמין לחנות פלאפל 

_____________________________________________)15-18(בב"ב, 054-3972050

■ למשרד עו"ד 
מוביל בתחום הגבייה 
העוסק במתן שירות 

לרשויות מקומיות 
ותאגידי מים, דרוש/ה 

פקיד/ה הוצל"פ 
מקצועי/ת ומנוסה, 

העבודה בימים א'-ה' 
בין השעות -08:00

16:00, קו"ח למייל: 
 ,aeh117@aeh.co.il

_____________________________________________)15-22(בציון משרה: 8500

■ סייעות לצהרון לגנים 
לבנים בת"ת בב"ב,

050-4146093\)15-16(_____________________________________________

■ דרושה מנהלת למעון 
ברחובות, בעלת נסיון, קו"ח 

_____________________________________________)15-16(לפקס: 08-6588556

■ דרושים סדרנים/מנהלי 
מחלקות )גם ללא נסיון( 

הכשרה תנתן ע"ח החברה 
לעבודה במרכז, שכר נאה! 

_____________________________________________)15-18(052-3992992 )שלומי(

■ דרושה עם ידע ונסיון 
במכירות באינטרנט למשרה 

חלקית מהבית, אנגלית, פקס: 
_____________________________________________)15-18ל(1533-6139145

■ למכבסה בב"ב, דרושים 
עובדים לעבודה קבועה 

ולעבודה זמנית לפסח. כמו"כ 
דרוש שליח עם רשיון ב',

03-5745301 ,050-8460282)15-16(_____________________________________________

■ לבית-אבות בב"ב, 
דרושה מדריכת 

תעסוקה ל- 5 ימים 
בשבוע, בשעות 
הבוקר, עדיפות 

לבעלת נסיון ותעודת 
אש"ל, קו"ח:

 ,feigyz@gmail.com
_____________________________________________)15-17(פקס: 03-6717610

■ לתינוקיה בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

איכותית למלאה, מיידי,
_____________________________________________)15-16ל(054-4227716

■ לצרכניה בבית 
ים )באבוב( דרושה 

קופאית סדרנית לבוקר 
/ אחה"צ. תנאים 

מעולים למתאימה! 
 03-5512122
052-6732122)15-18(_____________________________________________

■ דרוש עובד חרוץ, מסור 
ואמין לחנות מאפים בפתח 

_____________________________________________)15-16ל(תקוה, במיידי 054-3160432                   

■ לת"ת בב"ב, גננת מאחרי 
פסח+ ניסיון, קו"ח לפקס: 

                  03-5794257 03-6190504)15-16(_____________________________________________

■ דרושה מוכרת לשעות 
אחה"צ לחנות יודאיקה 

_____________________________________________)15-16(בבני ברק 6686389 -050                  

■ פקידה נמרצת לגיוס 
לקוחות בעלת 
ניסיון שיווקי, 

משרדי + שטח, 
קו"ח לפקס 

5781454 -03/ מייל 
shalomed2010@

gmail.com)16-17(_____________________________________________

■ למעון חרדי בפ"ת דרושה 
סייעת חלקי/ מלאה, לאחרי 

_____________________________________________)16-17(פסח. 052-7642542

■ דרוש/ה סוכני נדל"ן, 
בעלי רכב חובה, לאזור השרון 
והמרכז,רישיון בנדל"ן חובה. 

054-5663798)16-19(_____________________________________________

■ למשפחתון קטן בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

_____________________________________________)15-18ל(חלקית. 054-2704700

דרושים מפיצים
בכל ערי וישובי הארץ

מצות טעימות במיוחד, פריכות וקלות לאכילה!

הכנסה טובה לפסח- מתאים גם לאברכים למורים ולנשים!

מוצר שלא נמכר ברשתות השיווק

מצות ברכת הפסח
הליין החדש - הזהב!

מצות שמורות עבודת יד

בהכשר הבד"ץ יורה דעה 
הרב שלמה מחפוד שליט"א

לפרטים: 052-9977775 | 050-2670222 |  
להתקשר בין השעות: 16:00-20:00 בלבד: 

052-7166175

אפשרות לשיווק מצות בהכשר הבד"ץ 
חניכי הישיבות

הרב מרדכי גרוס שליט"א 

■ דרושה מנקה לבנק 
בר' טרפון בבני-ברק, 6 ימים 

_____________________________________________)14-17(בשבוע, 050-5305916
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תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

ֶפַסח  ִרין ְבּ ַהְדּ ַהְמּ
ִית ַבּ אֹוְכִלים ַבּ
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