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לרכישה ברשתות ורדינון ונעמן
תווי מתנה וגם וגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

הנחה% עד

 Free מקרר 4 דלתות
Space ללא מחיצות, 
נפח 578 ליטר ברוטו , 

HYBRID,  מדפי זכוכית מתכווננים 

HYBRID מקרר שארפ 4 דלתות

במקום 7,590 ₪4,990₪ 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪500
תווי מתנה

 Cold .נפח 594 ליטר
 Wrap Cooling
מערכת קירור ייחודית 

המקיפה, את כל חלל המקרר. פיקוד 
דיגיטלי, לחצני מגע. שבעה חיישנים 

אלקטרוניים לשמירה על טמפרטורה יציבה.

מקרר סאוטר 4 דלתות

₪6,490
אלקטרוניים לשמירה על טמפרטורה יציבה.

במקום 8,320 ₪

(שנה מלאה + 6 בתוספת 99 ₪)  שנות אחריות על המדחס  7 סט 
סירים
מתנה

₪1,500
תווי מתנה

טרמוסטט - המאפשר 
שליטה על הטמפרטורה 

בשני התאים, תאורה 
פנימית בתא המזון ובתא ההקפאה,  

ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת, 
C דירוג אנרגטי

מקרר No Frost  אלקטרה 518 ליטר

במקום 3,690 ₪2,890₪ נפח ענק!
5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,000
תווי מתנה

 Multi ,נפח 475 ליטר
Air Flow   קירור נפרד 
 ,Ice Maker ,לכל מדף

קירור מוגבר בתא ההקפאה, מדפי 
זכוכית, מגירות ירקות גדולות במיוחד, 

A מווסתי לחות, דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪4,990
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

במקום 5,990 ₪

₪1,000
תווי מתנה

מקרר 4 דלתות סמסונג
 Digital ,נפח 564 ליטר

Inverter– מדחס אינוורטר 
BLDC ללא פחמים לחסכון, 

 Blue Light ,פונקצית שבת מובנת
Digital Display– צג דיגיטלי מעוצב עם 

כפתורי טאץ' לשליטה על מערכות המקרר

₪7,490 במקום 8,190 ₪

10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,500
תווי מתנה

1,404₪

= 39x36

נפח 574 ליטר,  
 3D Multi Air Flow

מערכת זרימת אויר היקפית, 
Twice Cool מערכת קירור כפולה, 

Multi Zone, צבע לבן

מקרר 4 דלתות בקו

₪5,690

מקרר  דלתות בקו

(שנה מלאה + 6 בתוספת 49 ₪)  שנות אחריות ע�י יבואן  7
במקום 8,960 ₪

₪1,000
תווי מתנה

מערכת פיזור האוויר 
Multi Flow מדחס 

 ,No Frost  ,אינוורטר
B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,490
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

במקום 2,790 ₪

₪500
נפח 497 ליטר, תווי מתנה

 Active Dual
Cooling System - מערכת קירור 

כפולה, Multi Flow - מערכת זרימת 
אויר אחידה

Aדרוג אנרגטי

מקרר הפוך בקו - מקפיא תחתון

₪3,990 במקום 4,490 ₪

היבואן  בתוספת 49 ₪  שנות אחריות ע"י  7

₪700
תווי מתנה

נפח 487 ליטר, 
 Multi Cooling

מערכת זרימת אוויר מעגלי,  
לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

  Inventer מדחס
A דרוג אנרגטי

מקרר האייר 4 דלתות  נירוסטה

₪4,690 במקום 5,990 ₪

₪1,000
תווי מתנה

(שנה מלאה + 9 בתוספת 49 ₪)  שנות אחריות ע�י יבואן  10

דלת כפולה להפחתה 
ביציאת האויר, קר, 

 Inverter Compressor
שקט וחסכוני, Bio Shield ציפוי 

 Multi Air Flow אנטיבקטריאלי, מערכת
B -זרימת אוויר אחידה, דירוג אנרגטי

מקרר 4 דלתות LG בנפח 680 ליטר

₪11,990 במקום 
₪ 13,990

10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן שואב 
מטאטא

מתנה

₪2,500
תווי מתנה

נפח 715 ליטר, 
 Multi Air
Flow, מנוע 

אינוורטר, 
 BIO ,אוטומטי Ice Maker

SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי
B דירוג אנרגטי

מקרר 3 דלתות מקפיא תחתון

₪8,990
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

במקום 
₪ 9,990

שואב 
מטאטא

מתנה

₪2,500
תווי מתנה

 מבצעי

  בעמוד 4 >> 



לרכישה ברשתות ורדינון ונעמן
תווי מתנה

הנחה% עד
וגם גם

מיקסר דייהו מקצועי

₪399

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, מקציף 

במקום 599 ₪

₪100
תווי מתנה

ומקציף K, שקט במיוחד

גוף חימום נסתר, 
עיצוב יפיפה 

ומרשים,  בסיס יציב 
ועמיד במיוחד,  ברז פלסטיק דו 

שימושי.

מיחם לשבת 30 כוסות

30 כוסות

במקום 199 ₪

₪169

₪50
תווי מתנה

מטחנת בשר מולינקס

₪449

מטחנת בשר  
1300W , הספק 

עבודה 1 ק"ג בשר לדקה, 
2 רשתות טחינה, לטחינה גסה 
ולטחינה דקה, ראש המטחנה 

ממתכת + מגש פלסטיק עם דוחסן.

תוצרת צרפת
במקום 499 ₪

₪200
תווי מתנה

טוסטר אובן 34 ליטר ענק!

₪219

שלושה מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
טרמוסטט לרמת החום הרצויה, טיימר לכיבוי 

אוטומטי 
עד 90 דקות, גופי 

חימום איכותיים 
מצופים כרום

34 ליטר ענק!!

במקום 249 ₪

₪200
תווי מתנה

מכונת inissia נספרסו כולל מקציף חלב 

₪799

לחץ משאבה 19 בר
מיכל מים 0.7 ליטר

מיכל אגירה פנימי עבור  9-11 
קפסולות משומשות

במקום 999 ₪

₪300
תווי מתנה

הספק 1920W-1620W, אחריות 
לשנה ע"י היצרן, כולל שתי פיות צרה 

₪599

 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

במקום 690 ₪

₪200
תווי מתנה

מעבד מזון מג�מיקס

₪1,690

הספק 950W, קערה 
בנפח 3 ליטר, הנעה 
שקטה וישירה, פתח 

XL רחב, דיסקית קוביות להכנת 
סלט, במגוון צבעים.

 30 שנה אחריות (29+ 1)

₪300
תווי מתנה

במקום 1,990 ₪

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

חבילת V.I.P הכוללת:
ˆ 10 שנות אחריות  ˆ הדרכה בבית 

הלקוח ˆ מיקסר חלופי בעת תיקון

₪1,590

₪300
תווי מתנה

במגוון צבעים

במקום 1,890 ₪

כיריים גז 4 להבות, כולל חיישני בטיחות 
להצבה על שיש או משטח עבודה. 

הכיפות 
והמבערים עמידים 

בטמפרטורות גבוהות

כיריים גז על השיש  4 להבות

₪349
במקום 499 ₪

₪100
תווי מתנה

תנור משולב כיריים 
גז בגימור נירוסטה, 

עיצוב חדשני, 4 מבערי גז, 
תא אפייה בנפח 67 ליטר. מכסה 
זכוכית, 7 תכניות בישול ואפייה, 
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח

תנור אפייה משולב קונסטרוקטה

₪2,290

₪500
תווי מתנה

במקום 2,690 ₪ תבנית 
עמוקה, 

רשת ומסילות 
טלסקופיות מתנה

4 משטחי 
בישול,  9 

רמות חום, לחצני 
 , countup מגע, טיימר

מנגנון נעילת ילדים

כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ' 

₪1,890 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 
במקום 2,590 ₪

₪500
תווי מתנה

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪499

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית מסתובבת, 

ציפוי פנימי אמייל קרמי כחול אנטיבקטריאלי,  
בלעדי לסמסונג!!! 

ציפוי פנימי אמייל קרמי כחול אנטיבקטריאלי,  

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10
במקום 599 ₪

₪200
תווי מתנה

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, 
טרמוסטט תפוקת חום עד  550 מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

קרמי

₪299 כירה כפולה

במקום 349 ₪

₪100
תווי מתנה

נפח: 20 ליטר, מכני, עוצמה 700 וואט, 
5 תוכניות חימןם והפשרה

מיקרוגל 20 ליטר

₪199
במקום 249 ₪

₪100
תווי מתנה

מעבד מזון סאוטר

₪649

קערה XL בנפח 
3.5 ליטר, בלנדר 

בנפח 1.8 ליטר, סכין 
פלדה לקיצוץ מושלם, 2 דסקיות דו 
כיווניות, אביזר ללישת בצק, מנוע 

חזק במיוחד 1000 וואט

₪200
תווי מתנה

במקום 690 ₪

4 שיטות אפיה 
ובישול, 

מערכת גז מתוצרת 
איטליה, שסתום בטחון לכל 

מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור אפייה משולב 

₪999 במקום 1,290 ₪

₪100
תווי מתנה

סיר טיגון ובישול ללא שמן 
טיגון בריא, בישול 

טעים. דפנות 
קרות + ידית מבודדת 

 SHS לנוחות השימוש. טכנולוגיית
SURROUND HEATING SYSTEM-. ציפוי 

קרמי פנימי לניקוי קל. 1400 וואט

₪499
במקום 699 ₪

₪100
תווי מתנה

בלנדר מקל בראון

להבי פלדה 
אל-חלד.

מהירות 600 וואט.
BPA. גביע פלסטיק 600 מ"ל ללא

₪249

₪100
תווי מתנה

במקום 299 ₪

morphy richards מסחטת מיץ
שיטת הסחיטה 

באמצעות מנגנון 
ללא סכין לשמירה על 

רמה גבוהה של מינרלים. כולל 
אביזר להכנת סורבה. נוח לניקוי - 

240 W. מברשת ניקוי. הספק

במקום 1,390 ₪1,090₪

₪200
תווי מתנה

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל 
איכותי,  יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי 

המכשיר לאחיזה נוחה,  עיצוב יפיפה 
ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

₪50
תווי מתנה

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול ואפייה 
- ניתן להפעיל 

את שני התאים בו זמנית! 
פלטת שבת בשני התאים. 4  
מבערי גז יצוקים, מערכת גז 
מתוצרת SABAF איטליה. 

₪2,690

₪500
תווי מתנה

במקום 2,550 ₪ סט 
סירי שף

מתנה
₪בשווי  1,248 ₪ 1,248

הטבה
₪100

גריל גז 2 מבערים כרומקס

₪499 במקום 1,290 ₪

₪300
תווי מתנה גריל גז 

לחצר 
ולמרפסת

2 מבערים איכותיים
23,000BTU עוצמה

שטח צלייה גדול
מתלים לתליית אביזרי צלייה

2 מבערי צד
רשתות צלייה יצוקות

עגלת נשיאה 2 גלגלים
הצתה אלקטרונית

בלנדר שייקר קונג פו להכנת משקאות ושייקים בריאים

₪299

₪200
תווי מתנה

במקום 699 ₪

שייקרשייקרשייקרשייקר
קונג פו 

הבלנדר הנחשק והמושלם להכנת שייקים בריאים, 
ועוד מאכלים בריאים לכל המשפחה. 

מנוע סופר עוצמתי במיוחד 1,000W – לריסוק וטחינה 
של מוצרי מזון קפוא ומוצרי מזון קשים.

2 מיכלים דו שימושיים איכותיים עם מכסים ההופכים 
.BPA אותם לכוסות שתייה. ופקק ספורט. ללא

6 להבים בעוצמת קונג פו שמסתובבים במהירות 
גבוהה, כותשים מזון ומוצרים קשים וקרח. ושומרים על 

הערכים התזונתיים.

6 להבים עוצמתיים לכתישת קונג פו

2 מיכלים דו שימושיים

מנוע סופר עוצמתי 1,000 וואט

שייקר נחשק ובריא

אחריותשנתיים 

מיכל ענק 1 ליטרכולל מטחנת קפה

4 להבות. 
מבערים 

גז יצוקים, 
הצתה אלקטרונית 
אוטומטית בכפתור 

ההפעלה. חיישני 
בטיחות

כיריים גז 4 להבות המילטון

₪ 399
במקום 599 ₪

₪100
תווי מתנה

 4 מוקדי 
חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

כיריים קרמיות טאצ' 

₪1,290

₪500קרמיות
תווי מתנה

במקום 1,790 ₪ סט 
סירי שף

מתנה
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י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:22
18:39
18:19

19:35
19:37
19:36

פרשת ויקרא

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

מנכ"ל משרד החינוך נגד 
 פרסום

ראשון

החינוך,  משרד  של  החדש  המנכ"ל 
שמואל אבואב, אוסר על פקידי המשרד 
ולקדם  חיצוניים  גורמים  עם  להיפגש 
ולשכת  לשכתו  באישור  שלא  מהלכים 
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המאכערים

חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה � מבערים  � 
רשתות � מגשים � כפתורים � מגירות ומדפים 

למקררי samsung גם מלפני 20 שנה
 מחט הפלא לסתימות גז ניתן להזמין באתר

www.shayogen.co.il

רחוב יפו 128, מחנה יהודה
טל‘:  02-5389550

כפתורים לכל 
סוגי התנורים

מבערים 
לכל סוגי 

תנורי האפיה 
והכיריים

לפסח - חצובות אוניברסליות 
לכל סוגי התנורים - מחליף 

את שתי החצובות המרובעות 
| מאמייל שחור | קלות לניקוי 

עם גומיות ליציבות | נוח 
לאחסון מתקפל

הארץ!לכל משלוחים 

חלקים גם 
מלפני 40 שנה!

חלקים לתנורי אפיה וכיריים
shayogen@gmail.com
שי עוגן מחפשת הכנסה נוספת?                                                  

ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 

לאחרונה משווקים כוסות נייר הנושאות את חותם כשרות הבד”צ לפסח
הננו להזהיר את המהדרין בכשרות כי מדובר בזיוף כשרות

בבדיקת מעבדה שנערכה ע”י הבד”צ, נמצא בכוסות חשש דבק חמץ

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

02-5641111

להשכרה לפסח 
דירות גדולות (חדשות מקבלן) 

ריהוט חדש כולל הכל. 

בזכרון משה ירושלים 

בגאולה הבית
דירות אירוח בלב גאולהדירות אירוח בלב גאולה

03-5477876

הלוואות בצ'קים › הלוואות לעסקים )גם בהקמה( › מחזור 
משכנתא-אפשרות לכסף ביד ›הלוואות לפרטיים › מימון 

לרכב › משכנתאות חוץ בנקאיות למוגבלים ולמבוגרים.

הלוואות 
בתנאים מעולים
FINANSIT

WWW.FINANSIT7   .CO.IL הנהלה
חרדית

בס"ד

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*חוץ בנקאי לעסקים ולפרטיים- תוך זמן קצר ובתנאים טובים.

 
משכנתאות בתנאים מעולים

גם לתיקים מורכבים  )בעלי נכס( ובאישור מהיר!

הלוואות מיוחדות ומהירות לחגים!
מיוחד!

האם לחלק ב'קמחא 
דפסחא' כסף או מוצרים?

הרב חונה 
דייטש ●

 הרב יהודה 
אזרד

 / עמ' 22

סם
פר

תת
ם ו

רס
פ

0
3
-5

7
9
6
6
4
3

ניצחון דעת תורה: 
עתירת ללום נדחתה

אלעד פותחת במגבית: 
דרושים בעלי חיים

/ עמ' 10

בהוראת גדולי ישראל, פתחה העירייה ברישום אזורי, אך 
הציבור ציית למכתב מרנן ורבנן

אמיתי לחלוטין: בימים האחרונים פנה ראש עיריית אלעד 
לראשי ערים ברחבי הארץ, וביקש מהם "לתרום" בעלי חיים 

לטובת פינת חי חדשה, שתיחנך לקראת פסח  התושב 
שנבחר לאחראי על המקום ידוע בכינויו "ילד הג'ונגל"

/ עמ' 12

נס: סיכה מפלסטיק הוצאה 
מגרונה של תינוקת

בת שמונה חודשים בלעה סיכת ראש, שחסמה 
את קנה נשימתה  כוננים ומתנדבים שהגיעו 
במהירות הצליחו לחלץ את הסיכה בשלמותה, 

ובכך מנעו אסון  לתינוקת שלום
הסיכה שחולצה מהגרון. צילום: אפי לוי, מד"א אלעד/ עמ' 14



ול
ה ז

ככ
ב, 

רו
ק

ה 
כמ

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

מי 
פע

ד 
 ח

ים
סיר

ה'
עול

'מ

"פ
של

כ

רז
מא

 ב
3-

טן
ק

רז
מא

 ב
2-

וני
בינ

בת
לש

ם 
אי

מת
דול

הג

12
90 ח'
לי

מי
פע

ד 
ח

ב-
 1

ני 
עו

צב
ק 

ענ
ת 

חו
צל

ב-
 2

ני 
עו

צב
ת 

לו
דו

ת ג
חו

צל
ב-

 3
ני 

עו
צב

ת 
טנו

 ק
ות

לח
צ

ב-
 3

ני 
עו

צב
ק 

מר
ת 

חו
צל

ב-
 4

ני 
עו

צב
ת 

ניו
פת

ל
ב-

 3
ני 

עו
צב

ה 
טינ

סל
ב-

 3
ני 

עו
צב

ם 
כו

ס
ב-

 3
ם 

לו
יה

ת 
סו

כו
ב-

 3
ני 

עו
צב

ת 
סו

כו

יג 
ש

לה
תן 

ני
ים

בע
בצ

"פ
של

כ

11
90

מי
פע

ד 
ח

ב-
 2

ה 
ול

מע
ת 

לו
דו

ת ג
חו

צל
ב-

 3
ה 

ול
מע

ת 
טנו

 ק
ות

לח
צ

ב-
 3

ה 
ול

מע
ת 

קיו
מר

ב-
 5

ה 
ול

מע
ת 

ניו
פת

ל
ב-

 3
ה 

טינ
סל

ב-
 3

צ' 
טא

ת 
פיו

מ
ב-

 4
ה 

ול
מע

ם 
וני

גב
מ

10
90

"פ
של

כ

ות
רונ

 א
ייר

נ
ות

יונ
גל

 10

"פ
של

כ

"פ
של

כ

490 ח'
לי

ת 
ניו

תב
זי 

אר
מ

ה'
עול

'מ
ם 

ניו
מי

אלו

ים
שונ

ם 
דלי

ג
סה

מכ
א 

לל

"פ
של

כ

ב-20
 3

סון 
יח

 א
ות

סא
ופ

ק
ה'

עול
'מ

ים
שונ

ם 
וגי

ס

"פ
של

כ

ב-20
 4

טר
 לי

1.8
/1

.95

ה'
עול

'מ
ם 

וני
נר

ה'
עול

'מ
ם 

וני
נר

ח'
6 י

6
ות

שע
 6

ח'
7 י

2
ות

שע
"פ4 

של
כ

"פ
של

14כ
90

19
90

10
ה 

יס
כב

ת 
בק

א
מה

סי
מק

39
90

ק"ג
 6 סנו

וש
תיר

ם 
בי

ענ
ץ 

מי
14

90

טר
 לי

1
לבן

ם/
דו

א
דון

יק
 פ

לל
כו

מל
כר

בי 
יק

"פ
של

כ

ה 
קר

ה 
תי

לש
ת 

סו
כו

    
ד  

וח
מי

 ב
ות

תי
כו

אי
ה 

תי
לש

ת 
סו

/כו
ח'

1 י
00

ח'
4 י

0 
מה

ח

לה
עו

מ

ב-10
 3

"פ
של

כ

ות
לא

טב
ת 

שיי
שלי

לד
קו

שו

ית
רמ

כ
בן/

/ל
לב

ח
ים

גוז
/א

ריר
מ

"פ
של

כ

10
90

10
וא

קפ
מון 

סלו
דג 

74
90

ק"ג
ל

10
כך

מר
פו/

שמ
790

"ל
 מ

70
0

אי
הוו

"פ
של

כ

ח'
לי

לד
קו

שו
ת 

עיי
רבי

רה
 פ

ריר
מ

ית
על

"פ
של

כ

16
90

מי
של

ירו
ת 

צו
מ

רה
מו

ש

ק"ג
 2.

5

"פ
של

כ

89
90

ה/
מור

 ש
צה

 מ
מח

ק
רה

מו
 ש

גה
עו

ח 
קמ

גר'
 50

0

"פ
של

כ

19
90

ח'
לי

10
ים

גוז
 א

מן
ש

טר
 לי

1
יה

מ

"פ
של

כ

24
90

10
    

    
סר

גנו
נו/

ן וי
יי

רד
קו

קונ
ר /

יט
 ל

1

"ל
 מ

75
0

זה
אר

ל/
רמ

כ
דון

יק
 פ

לל
כו

"פ
של

כ
"פ

של
כ

14
90

ח'
לי

10
ית

כת
ת 

 זי
מן

ש

"ל
 מ

75
0

יה
מ

"פ
של

כ

24
90

חר
הש

ח 
מר

מ
וה

פרו
בי/

חל

ח'
לי

"פ
של

כ

10
90

רק
 מ

די
סםשק

א

"פ
של

כ

11
90

ב-
 3

רין
הד

 מ
נה

טר
מ

89
90

ב-
 2

"פ
של

כ

גר'
 70

0

ה' 
עול

'מ
א 

פו"
 ת

מח
ק

נא
רזי

/א

גר'
 50

0

"פ
של

כ

"פ
של

כ

פס
צ'י

"פ
של

כ

גר'
 4*

50
סם

א
18

90
ב-

 3

ם 
אס

ת 
הבי

ת 
וגו

ע

"פ
של

כ

17
90

ים
שונ

ם 
וגי

ס
יס

אונ
בר

לל 
כו

גר'
 35

0-
43

0
ב-

 2

פס
צ'י

פו
ת

ב-22
 2

גר'
 12

*1
8

ית
על

"פ
של

כ

וס
וק

/ק
"א

פו
 ת

ות
וגי

זלע
וי

גר'
 50

0

"פ
של

כ

19
90

ות
לא

נפ
ת 

גיו
זלעו

וי
ים

שונ
ם 

וגי
ס

גר'
 50

0

"פ
של

כ

24
90

ח'
לי

ב-
 2

מן 
טע

בי 
חל

ר /
מרי

ד 
קול

שו
רי 

יצ
שוו

א 
מול

 מ
לד

קו
שו

וס
גר

ם 
וני

 ש
ים

סוג

"פ
של

כ

ח...
פס

ו ב
לנ

ש
ם 

עי
בצ

המ
ת 

א
צו!

מי
תח

אל 

קו
שו

או
קק

10
90 ק"ג

 1
מן

טע

גר'
 50

0
יה

מ
"פ

של
כ

10
90

ול 
'ה

מג
ם 

מרי
ת

ים
חר

וב
מ

"פ
של

כ

ק"ג
 1

18
90

ה'
עול

'מ
ם 

בי
ענ

ץ 
מי

טר
 לי

1
דון

פק
לל 

כו

"פ
של

כ

10
ך/

תו
 ח

ייר
ת נ

שיי
שי

ה'
עול

'מ
שו 

טי
ת 

שיי
מי

ח

"פ
של

כ

790 ח'
לי

קס
אג'

790 ח'
לי

טר
 לי

1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

"פ
של

כ די 
די

ן ר
גוו

מ
ום

יני
ומ

אל

22
90

ן  
רו

מק
 5

0 
סף

 כ
יר

ני
   

"מ
 ס

80
14

90

 1
50

ף 
כס

ר 
ניי

   
"מ

 ס
80

ן  
רו

מק
29

90

 1
00

ף 
כס

ר 
ניי

   
"מ

 ס
60

ן  
רו

מק
19

90

 1
50

ף 
כס

ר 
ניי

   
"מ

 ס
60

ן  
רו

מק
26

90990

 2
00

ף 
כס

ר 
ניי

   
"מ

 ס
60

ן  
רו

מק
21

90

"פ
של

כ

פ 
טיי

סלו
קי 

דב
וון 

מג
יפ

טי
קינ

מס
ו

ף    
קו

ש
פ 

טיי
לו

 ס
בק

ד
צ' 

אינ
 2

990

פ 
טיי

נג
קי

מס
ק 

דב
צ'

אינ
 2

וג 
ז

12
90

פ 
טיי

לו
 ס

בק
ד

ח' 
1 י

0 
וף

שק
890

מל
חש

רי 
וצ

מ
ת 

קי
ש

קו 
שו

"ל
 מ

22
5

בה
תנו

890
ב-

 4
יל

 ונ
יל

ג
"ל

 מ
12

5
בה

תנו

990
ב-

 9
ת 

גד
מא

יני
 מ

לו
קר

ניל
ד/ו

קול
שו

בה
תנו

ב-22
 2

ה 
פל

 יו
דת

אג
מ

ביו
בן/

ל

בה
תנו

53
99

ד:8
קו

14
76

12
54

/

12
90

ת 
או

שק
מ

לב
ח

טר
 לי

1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

בה
תנו

ב-20
 2

ה 
יס

כב
 ל

ג'ל
    

    
    

  /
יה

קל
ל/

סי
פר

טר
 לי

ו 3
סנ

ג'ן 
קי

או
24

90

ים
סיר

ט 
ס

בת
מח

 + 
ים

סיר
 2

10
0

לה
דו

ה ג
לט

פ
ים

סיר
 4

89
90

מל
חש

רי 
וצ

מ

ה 
סט

ירו
ם נ

קו
ומ

ק
ר/

סת
ם נ

מו
חי

ף 
גו

דר
לנ

 ב
קל

מ
יד

בל 
ער

/מ
חד

מיו
 ב

תי
יכו

א
39

90 ח'
לי

ירי
פי

ם 
כלי

 ל
זל

נו
טר

 לי
1.3

5

"פ
של

כ

10

ף 
וק

בת
ם 

עי
בצ

המ
עי 

בי
 ר

ום
מי

29
.3

.17
סן 

בני
ב' 

שני
ם 

 יו
עד

10
.4

.17
סן 

 ני
"ד

י

ת 
/ו

ים
ש

רו
ד

ה 
וד

עב
 ל

ות
ם/

אי
ופ

ק
ם 

טי
פר

 ל
ות

מר
ש

במ
05

4-
37

5-
11

80
טל.

ב

חה
תי

 פ
ות

שע
      

      
      

שי 
מי

 ח
עי

בי
 ר

ים
ימ

05
-0

6.
4.

17
סן 

 ני
-י'

ט'
ות

חצ
ד 

ע
07

.4
.17

סן 
 ני

"א
י י

ש
שי

ם 
יו

15
:0

0 
עד

ח 
תו

 פ
ול

גד
 ה

ש
צ"

מו
סן

 ני
"ד

י י
שנ

ם 
יו

13
:3

0 
עד

חג 
ב 

ער
ח -

תו
 פ

"מ
וה

ח
ים

יפ
סנ

 ב
ים

רט
 פ

ת 
רו

פי
עי 

בצ
מ

ת 
קו

יר
ו

ם 
פי

ור
מט

א. 
הב

ע 
בו

ש
ב

רי 
אח

בו 
עק

ם!
מי

סו
פר

ה

ם 
ווי

 ת
ים

בל
מק

ני 
 ב

ית
רי

 ע
של

ד 
ב"

 ח
ק,

בר
ת 

רו
תד

הס
ו

ם.
רי

מו
ה

ג. 
צו

הר
ת 

ריי
1 ק

ן 2
אלו

ל 
גא

ח’ י
 | ר

.03
-5

70
49

63
 .1

ד 5
פל

 נוי
רח’

 03
-5

79
67

71
ג. 

צו
הר

ת 
ריי

2 ק
י 3

סק
חוב

גני
ח’ 

 | ר
03

-5
44

85
88

 .1
51

מן 
הנ

’ כ
רח

 | 0
3-

57
89

48
2 .

הו
מי

 יר
נת

 פי
34

א 
קיב

’ ע
’ ר

רח
 | 0

3-
57

91
43

3 .
18

לר 
וט

’ ק
רח

ק: 
בר

ני 
ם ב

פי
סני

ד 
חס

ב ה
תי

נ
 .1

ה 9
עי

שמ
ח’ 

: ר
עד

אל
 03

-5
75

52
32

 .1
ר 7

יש
קל

 | 0
3-

51
79

80
2 .

ם 1
חיי

ת 
תור

 | 0
3-

94
79

94
4 .

25
ק 

קו
חב

ח’ 
 | ר

03
-5

70
30

78
 .2

דו 
פר

ח’ 
 | ר

03
-5

22
68

58
 2

ר 4
לצ

ב מ
הר

ח’ 
 | ר

03
-6

32
45

38
 11

ק 
 קו

רב
’ ה

רח
 | 0

3-
65

66
55

1 1
ם 5

ב’’
רש

ח’ 
 | ר

03
-6

09
98

21
04

-9
04

09
05 

ים
כס

ר ר
כפ

ת 
 א.

ם:
סי

 רכ
04

-6
89

97
18 

ל 9
כא

 מי
ה:

יפ
0 ח

8-
85

23
63

9 1
בי 5

רש
ח’ 

 | ר
08

-6
10

36
63 

ל 8
הל

 | 0
8-

64
30

45
6 2

ס 2
קנו

הור
 | 0

8-
94

09
66

4 8
ס 

קנו
הור

ד: 
דו

ש
3 א

בי 5
רש

ח 
ד: ר

פל
רכ

0 ב
3-

90
99

36
6 .1

ף 
הרי

ח’ 
 | ר

03
-7

36
44

41 
ף’’

וס
כז י

מר
’’

וב
קר

 ה
יף

סנ
ת ל

ש
לג

א 
, נ

שה
חד

ה 
שנ

ס ל
טי

כר
 ה

קף
תו

ש 
דו

חי
ל

ים
ש

מו
מי

 3
ל-

ל 
גב

מו
תי/

שנ
וי 

מנ
מי 

 ד
"ח

ש
 2

0

ה'
עול

'מ
ה 

שמ
ר נ

נ
ות

שע
 24

"פ
של

כ

ב-10
 10

"פ
של

כ

וא
קפ

ט 
וש

 מ
דג

 

 7-
ל 9

וד
ג

די
בל

29
90

ק"ג
ל

"פ
של

כ

יין 
ד/

קט
סל

יין 
מה

ריז
/כ

אלי
שר

י

"ל
 מ

75
0

ים
שונ

ם 
וגי

ס
דון

פק
לל 

כו
19

90
ח'

לי
מפ

'א
/ג

סי
פפ

טר
 לי

1.5
ים

שונ
ם 

וגי
ס

קס
 מ

לל
 כו

לא

ח'
לי

ב-20
 5

"פ
של

כ

ון  
עד

מו
רי 

חב
ל

חד
מיו

ם ב
תל

ש
מ

פה
קלי

 ב
לך

 מ
וזי

אג

גר'
 40

0
יה

מ

"פ
של

כ

990

ת 
וכי

זכ
ה 

שמ
ר נ

נ
לה

עו
מ

ות
שע

 48

ות
שע

 72

ת 
וכי

זכ
ה 

שמ
ר נ

נ
לה

עו
מ

"פ
של

כ

10

ב-10
 3

ב-
 2

לט
חס

ת 
קו

יר

ם        
דו

/א
לבן

ב 
כרו

ט 
לק

או, 
סל

קול
י , 

כונ
תי

ם 
י

     
ג  

בר
יס

אי
ה 

חס
גר'

 30
0-

40
0

ב-
 2 17

90
דו

וש
פפ

ת 
גיו

עו

גר'
 40

0
פה

צו
 מ

לל
כו

"פ
של

כ

ב-
 2 13

90

"פ
של

כ
"פ

של
כ

ת 
כזו

רו
 מ

ות
קני

א 
מח

קי
ל 

ש
א 

סח
פי

ד
לי 

נה
למ

ת 
פנו

ל
ם.

פי
סני

ה

טון
קר

 ב
לב

ח

טר
 לי

1.5
בה

תנו
790

בה
הו

 צ
נה

בי
ג

בה
תנו

גר'
 60

0
14

76
16

98
וד:

ק
27

90
ני 

מי
ת 

גד
מא

קי
יל

מ
וס

רא
שט

16
90

ב-
 2

די/
בא

לו
בהקר

תנו

890
ב-

 4
25

90
גר'

 85
0

בה
תנו וג 

ז
נה

בי
ג

11
90

ב-
 2

ב-10
 3



 עד גמר המלאי � בחנויות הנבחרות בלבד � ההנחות או
המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי

מארזי חג 
למהדרין בפסח

 מארז
זוג גבינה 5%

2 יח' X 850 גרם
בד"ץ העדה החרדית

 מארז
זוג באדי

2 יח' X 500 גרם 
ועדת מהדרין

מארז מיני
קרלו קצפת

12 יח' X 77 גרם 
ועדת מהדרין

 מארז 
מעדן תנובה 0%

4 יח' X 150 גרם 
ועדת מהדרין

 מארז
מיני קרלו
16 יח' X 100 גרם 

בד"ץ העדה החרדית

 מארז
YOLO שלישיית

3 יח׳ X 123 גרם
ועדת מהדרין

 מארז זוג
שוקו תנובה

2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית



 תשע"זפסח

אצטדיון טדי
חול המועד יום חמישי, י"ז ניסן תשע"ז  13.4.17 

בס"ד

הקבלת פני רבו 
 פסח תשע"ז



בכשרות                    באריזה עם פס הזהב

 חדש!
 עמק 600 גרם
 כשר לפסח
למהדרין

שיהיה לכם

 ארוחת עמק טעימה,
לבריאות!



חייב לצאת 
לחירות?

עד                הקרוב
תהיה חופשי מהמשקפיים

מחיר 
קבוצתי!

*לתקופת בין הזמנים

לבדיקת התאמה חינם
להסרת משקפיים בלייזר:

03-7922031



לא כולל  בנגיעת טעם תפוז ו  בנגיעת טעם אייריש קרים שהינם כשרים לפסח בכשרות רגילה

 סדרת המעדנים עם שוקולד אמיתי

 לא רק לילדים
מגיע להתפנק

 חדש! 
כשר לפסח למהדרין
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, רפי פרלשטיין, ישראל פריי, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

החדשות המקומיות של    אלעד לא למחוק

על המקום
 כי קרוב אליך

עסקים  אנשי  ובהם  תושבים,  חסידים,  מאות 
ובכירים, לקחו חלק בדינר מיוחד שנערך לטובת קרן 
הבניין לבית המדרש של מרכז חסידי ויז'ניץ באלעד. 
בראש האירוע עמד כ"ק האדמו"ר, והסיסמא שליוותה 

את הערב הייתה 'כי קרוב אליך'. 
יצחק  הרבני  הנגיד  היה  הבולטים  הנגידים  בין 
המעמד  את  דברים.  נשא  שאף  מלונדון,  שפירא 
משולם  ר'  הזמר  עם  יחד  החסידות  מקהלת  הנעימה 

גרינברגר וילד הפלא ארי רייך.

 עסק משלך
כנס ייחודי שכלל יריד התקיים במסגרת סיום קורס 
של  משלך  עסק  תכנית  אלעד.  בעיר  משלך'  'עסק 
לנשים  מיועדת  לנשים  כלכלית  להעצמה  העמותה 
ולמידה  העצמה  מפגשי  וכוללת  בפרנסה  המתקשות 
בעיר  פועלת  התכנית  העסקית.  היזמות  תחום  של 
בליווי והובלה של האגף לשירותים חברתיים במסגרת 

פיתוח קהילתי כלכלי.
להציג  הזדמנות  אישה  לכל  ניתנה  היריד  במסגרת 
ניתן  הרחב.  לקהל  שלה  העסק  את  הראשונה  בפעם 
היה למצוא שלל של עסקים- אומנות, תכשיטים, חנות 
אדריכלות,  ספרות,  לנשים,  רדיו  שניה,  יד  למוצרי 

אביזרי אופנה ומטפחות ועוד.
היריד היווה נקודת סיום של שלב הלמידה בתכנית 
ותקבלנה  העסק  של  בהקמה  הנשים  תתחלנה  ומכאן 
העסק  את  למנף  מנת  על  מקצועית  והדרכה  ליווי 

קדימה.

 ישועות בו מקיפות
גיטל  בן  טוב  יום  יוסף  ר'  האברך  אלעד,  תושב 
מגובה  נפל  האחרון  תורה  שמחת  שבערב  צין  יוכבד 
ומאושפז  ברק,  בבני  ויז'ניץ  חסידי  מרכז  בסוכת  רב 
בחודשים האחרונים בבית החולים שיבא בתל השומר, 

עבר השבוע ניתוח מכריע.
אך  ומשתפר  הולך  הרפואי  מצבו  אשפוזו,  מאז 
עדיין הוא זקוק לרחמי שמים מרובים. בעקבות נסיגה 
מסובך  ראש  לניתוח  הוכנס  הוא  במצבו,  מהשיפור 
יש  הרופאים,  לדברי  תפקודו.  המשך  על  שיכריע 
כך  ולשם  ההתאוששות  המשך  את  שמעכבים  דברים 

יש צורך בניתוח.
של  משפחתו  את  שמלווה  מויז'ניץ  האדמו"ר 
האברך בכל חודשי אשפוזו, הורה לאברכי החסידות 
ויז'ניץ  בית  אדמו"רי  באוהל  בתפילה  עבורו  להעתיר 

בבית החיים בבני ברק.
לרפואתו  ולהעתיר  להתפלל  נקרא  הציבור  כאמור, 
והן  יוכבד,  גיטל  בן  יום טוב  יוסף  השלימה של הרב 

ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

מאת: אבי רבינוביץ

הציבור  הצליח  מתוחים,  שבועיים  בתום 
החרדי הנשמע לדעת תורה באלעד להתגבר 
בפניו,  המשפט  בית  שהציב  המשוכה  על 
בפסיקה המחייבת את העירייה לבצע רישום 
היטב,  מתואם  במהלך  לסמינרים.  אזורי 
פרסמה העירייה - כנדרש ממנה – מודעה על 
רישום אזורי, ובמקביל, יצאה קריאה נרגשת 
שלא  להורים  הקוראת  ישראל,  גדולי  של 

להירשם.
כזכור, בפסיקה דרמטית של בית המשפט, 
קיבלו השופטים את עתירת עו"ד יואב ללום 
עיריית  את  וחייבו  כהלכה',  'נוער  מעמותת 
כך  שמשמעותו,  אזורי,  רישום  לבצע  אלעד 
יכולת  את  מעקרת  הסמינרים,  מנהלי  פי  על 
ועמידתן  המתקבלות  הבנות  בין  ההתאמה 

בסטנדרטים חינוכיים מסוימים. 
בנקודה  עצמה  מצאה  אלעד  עיריית 
רגישה, כשמצד אחד אין היא יכולה לפעול 
גדולי  של  ולדעתם  החרדית  לעמדה  בניגוד 
ישראל, ומאידך, לא יכולה היא שלא לכבד 
ביזיון  על  לתביעות  ולהיגרר  הפסיקה,  את 
 1,000 קצוב  בקנס  כרוך  שאף  המשפט  בית 
₪ לכל יום בו היא לא מפרסמת את פתיחת 

הרישום לסמינרים על פי אזורים.

הפתרון
הגיע  קדחתניות,  התייעצויות  לאחר 
הפתרון המיוחל. ראש עיריית אלעד ישראל 
ישראל,  גדולי  מבתי  הוראה  קיבל  פרוש 
המשפט,  בית  החלטת  את  לכבד  לו  המורה 
ולפרסם מודעה כנדרש, אלא שאת הפתרון, 
ייקחו גדולי ישראל על עצמם, בכך שיוציאו 
בעיית  על  יסבירו  ובו  בחתימתם,  מכתב 
הבנות  מהורי  ויבקשו  האזורי  הרישום 

להימנע מכך.
על  מודעה  פרסמה  אלעד  עיריית  ואכן, 
המודעות  ולוחות  אזורי,  רישום  פתיחת 
בקריאה:  המודעות  לוחות  נמלאו  בעיר 

להורים  אין  כי  בזה  דעתנו  מגלים  "הננו 
לרשום את בנותינו לתיכונים שהרישום בהם 
חתומים  המכתב  על  אזורי".  רישום  הוא 
שר  שטיינמן,  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרנן 
אדלשטיין  הגר"ג  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה 
ראש  הירש  והגרמ"ה  פוניבז'  ישיבת  ראש 
חברי  הצטרפו  אליהם  סלבודקא,  ישיבת 
ישראל"  "אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
וסלונים.  צאנז  מויז'ניץ,  האדמו"רים  מרנן 
המכתבים  נשלחו  המודעות,  מלבד  כי  יצוין 
בדיוור אישי לכל בתי ההורים לבנות העולות 

לסמינרים.

הניצחון
יו"ר  ניסן, הגיש  ביום שלישי, ראש חדש 
'נוער כהלכה' עו"ד יואב ללום עתירה לבית 
את  מבזה  אלעד  עיריית  לטענתו,  המשפט. 
אזורי.  רישום  שמונעת  בכך  המשפט,  בית 
וסימן  משמעי,  חד  היה  שניתן  הדין  פסק 
את סיומה של הסאגה. "משפורסמה מודעה 
לפי  החדשה  לבקשה  עילה  אין  כנדרש, 
פקודת ביזיון בית המשפט", כתבה השופטת 
ניתן  לא  כי  "אוסיף  בהחלטה,  אור  נאוה 
העירייה  אין  לפיהן  'שמועות'  על  להסתמך 
כדי  המשפט  בית  צווי  את  לקיים  מתכוונת 

לבסס בקשה לפי הפקודה".

הוא  אף  תמך  החינוך  משרד  כי  יצוין 
לעתירת  התייחסות  ובדברי  אלעד,  בעיריית 
ללום, טענו נציגיו כי "משרד החינוך יטען כי 
 6.3.17 ביום  הנכבד  המשפט  בית  בהחלטת 
ורק  החינוך,  למשרד  הוראה  כל  ניתנה  לא 
הנכבד סמכות  בית המשפט  נעדר  כך,  מפני 
במסגרת  כנגדו  שנתבקשו  בסעדים  לדון 
להיכנס  מבלי  וזאת  שבכותרת,  הבקשה 
ניתן כלל במסגרת בקשה לפי  לשאלה האם 
הוראות  ליתן  לבקש  המשפט  בית  פקודת 
מעבר לסנקציות הקבועות בפקודה ושנקבעו 
יעדכן  הצורך  מן  למעלה  בהחלטה.  כבר 
משרד החינוך כי ככל הידוע לו, עיריית אלעד 

פרסמה הודעה מתקנת בהתאם להחלטה".

התוצאה
על פי גורמים מעורים, בשני ימי הרישום 
 2 נרשמו  העירייה,  הודיעה  עליהם  האזורי 
מתוך  חכמה',  'לדעת  לסמינר  בלבד,  בנות 
הנראה  כפי  שובצו.  לא  שעדיין  בנות  כ-20 
 - אשכנזי  ממוצא  בבנות  דווקא  מדובר 
שהטענות לאפליה על רקע עדתי מופרכות, 
בטח כלפיהן – ושניצלו את הרישום להיכנס 
לסמינר אותו ביקשו. המשמעות היא – דעת 
גדולי ישראל גוברת, והיא מנחה את עיריית 

אלעד ותושביה.

הפתרון לאתגר המורכב שהניח בית המשפט לפתח עיריית אלעד, הגיע 
בהוראת גדולי ישראל לכבד את ההחלטה ולפרסם על פתיחת רישום אזורי, 

לצד פרסום מכתב בחתימתם על האיסור להירשם בו  השבוע, דחתה 
השופטת את עתירת ללום וקבעה כי העירייה פעלה כנדרש, ובכך הסתיימה 

הסאגה כשדעת תורה על העליונה

ניצחון דעת תורה: 
עתירת ללום נדחתה

 דעת תורה ברחובות אלעד 

צילום: יהושע פרוכטר 

כך נראה היריד
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אלעד פותחת במגבית: דרושים בעלי חיים

הגרי"ד גרוסמן חלק את סוד ההצלחה

אמיתי לחלוטין: בימים האחרונים פנה ראש עיריית 
אלעד לראשי ערים ברחבי הארץ, וביקש מהם "לתרום" 
בעלי חיים לטובת פינת חי חדשה, שתיחנך לקראת פסח 

 התושב שנבחר לאחראי על המקום ידוע בכינויו 
"ילד הג'ונגל"

עובדי מחלקות הנוער והחינוך של אלעד סיירו 
ממושכות במוסדות 'מגדל אור', למדו, החכימו, וספגו 

משנה סדורה  וגם: סגירת מעגל - כשסגן ראש 
עיריית מגדל העמק חשף את הקשר לסבא של פרוש

מאת: ישראל ארוש

רבים  תושבים  עדים  האחרונים  בשבועות 
לראות  אלעד,  פארק  של  לשטחו  שמגיעים 
בפאתי  המוקמת  החי  בפינת  עבודות  תנופת 

הפארק רחב הידיים.
מכל  הפינה  גדרות  הושלמו  השאר  בין 
נושקים  העליונים  שוליו  כאשר  הכיוונים, 
הוא,  אף  כזכור  שהורחב  האמפי,  לשטח 
ומהצד השני מגיע שטחה של הפינה עד לגדר 
מערכת  הושלמה  החי,  פינת  בתוך  הפארק. 
המים והצינורות למזרקות הייחודיות, ואפילו 
צמחי מים כבר הובאו לחלק משטחי הבריכה 

שמולאה בחלקה. 
נעשות  עצמם,  הכלובים  בתוך  גם  כך 
עבודות לעיצובם והבאת אביזרים המתאימים 
מערכות  הותקנו  השאר  בין  החיים.  לבעלי 
שתיה לבעלי החיים ונרכשו מערכות ייחודיות 

להאכלתם של בעלי החיים. 
כמו כן, עם השלמת בניית הכלוב שנדרש 
משמר  מפקד  נעתר  הקופים,  גידול  עבור 
ראש  לבקשתו של  קובי שבתאי  ניצב  הגבול 
נוסף  כלוב  אלה  בימים  בונה  ומג"ב  העיר, 

ממתכת, שיתאים עבור קופים מסוג נוסף.
מי  בשטח  לעבוד  החל  גם  אלה  בימים 
לפינת  וקבלתן  החיות  לגידול  אחראי  שיהיה 
הג'ונגל",  "ילד  המכונה  יפרח,  רפאל  החי, 
חיים  בעלי  בגידול  הרבה  בקיאותו  שם  על 

ואחזקת פינות חי. 
ראש  פנה  הכלובים,  בינוי  השלמת  ועם 
ערים  ראשי  לשורת  פרוש  ישראל  הרב  העיר 
חי  פינות  פועלות  הארץ, שבשטחם  ברחבי 
ראשי  עם  שוחח  הוא  השאר  בין  חיות.  וגני 
תקווה  פתח  לציון,  ראשון  חיפה,  הערים 
להעביר  התחייבו  כבר  אשר  מוצקין,  וקריית 

בעלי חיים שונים לפינת החי של אלעד.

מאת: ניר ראובני

עובדי  לכמאה  התקיים  מרתק  עיון  יום 
באלעד,  והחינוך  הרווחה  הנוער,  מחלקות 
במוסדות  לימודי  סיור  התקיים  במסגרתו 
מגדל אור של הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א 

במגדל העמק.
המחלקות  בין  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
השירות  את  יחד  לקדם  במטרה  העירוניות, 
ומניעת  הנוער  בני  בקידום  ולסייע  לתושבים 
נשירה בשלבים מוקדמים, התקיים יום העיון 
חינוכיות  סוגיות  לובנו  במהלכו  המשותף, 

מעמיקות.
הרב  העיר  ראש  מוביל  בו  ארוך  זמן  מזה 
רוחבית,  עירונית  פעילות  פרוש,  ישראל 
נוער.  בני  וקידום  נשירה  מניעת  שמטרתה 
בין השאר מקודמות תוכניות רבות ומגוונות 
הדורשות  הפעילויות,  זה.  בצורך  המסייעות 
המחלקות,  שלושת  של  הפעולה  שיתוף  את 
שבו  המשותף  הפורום  להקמת  הובילו 
דרכי  ונקבעים  פוריים  דיונים  מתקיימים 
פעולה משותפים ומעשיים. מטרתו העיקרית 
של הפורום, כפי שנקבע בסמלו, היא "ביחד 

לעתיד ילדינו".
דיון  התקיים  הסיור  של  הראשון  בחלקו 
משותף למנהלי המחלקות עם העובדים, כדי 
לשפר את הממשקים בין המחלקות בעבודה 

המשותפת המתוכננת.
מוסדות  ברחבי  סיור  התקיים  מכן  לאחר 
רבים,  בניינים  פני  על  המתפרסים  מגדלור, 
בהתאמה  מגוונות,  חינוכיות  ומסגרות 
במוסדות  הלומדים  ממאות  נער  לכל  אישית 

המפורסמים. בין השאר פגשו חברי המשלחת 
אלעד,  העיר  תושבי  ותלמידים  בנערים 

שעושים חיל במוסדות מגדלור.
בהשתתפות  שהתקיימה  הסיכום  בישיבת 
דברים  נשא  המוסדות,  והנהלת  גרוסמן  הרב 
הקשר  של  חשיבותו  על  שדיבר  העיר  ראש 
נוער  בני  עבור  אקוטי  שהוא  המחלקות,  בין 
עובדים  "כשאנחנו  בעיר.  רבים  ותלמידים 
של  רבים  מקרים  למנוע  יכולים  אנחנו  יחד, 
נשירה, כבר בשלב מוקדם מאוד. זו מטרתנו 
ואני שמח שיום העיון הזה יצא לפועל ויסייע 

לנו בעז"ה לקדם את מטרותינו".
עיריית  ראש  סגן  דברים  נשא  מכן  לאחר 
מגדל העמק, הרב נחום אסולין, שסיפר כיצד 
מהשפעות  אימו  פחדה  המוקדמת  בילדותו 
שלחה  כן  ועל  מגוריו,  מקום  של  טובות  לא 
אותו ואת אחיו ללמוד בפנימיה. הוא הפתיע 
את  כי  בהתרגשות  וסיפר  המשתתפים  את 
ההתייעצויות לפני המעבר לפנימיה עשו עם 
פרוש  משה  הרב  העיר,  ראש  של  רבא  סבא 
זצ"ל, שהמשיך לעמוד איתם בקשר הדוק גם 
לאחר שנים, כאשר בכל החופשות היו עולים 

אליו לשוחח איתו בביתו.
רב  המרכזי  הנאום  את  נשא  מכן  לאחר 
שליט"א,  גרוסמן  דוד  יצחק  הרב  המוסדות 
שדיבר ברגש רב על הצורך בהענקת לב וחום 
עם  להתמודד  להם  לסייע  כדי  הנוער,  לבני 
חברי  נפרדו  העיון  יום  תום  עם  הדור.  קשיי 
המשלחת מהנהלת המוסדות וסיכמו כי יחזקו 
העיר  ילדי  עתיד  למען  הפעולה  שיתופי  את 

אלעד הנדרשים ליד תומכת ומקצועית.

 ממגדל העמק ועד אלעד. מגדל אור 

חינם

חינם

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

עד מספרים 2/6 מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

חינם

חינם

חינם

 ,2 ישעיהו  ירושלים   |  1-700-70-66-61 טל':   ,4 לנדאו  ברק  בני 
 072-2750706 טל':   ,16 שמגר  שפע,  רב  קניון   ,02-5002050 טל': 
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, 
בן שטח 10, טל': 03-9063333 | ביתר עילית הר"ן 9,  טל': 02-5800884

לחברי      
משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

מעל 1,000 מסגרות
 חינם לחברי 

בסניפנו בבני ברק



כל הסקרים קובעים:בס"ד

סל הקניות הזול במדינה!
 סקר “תכנית חיסכון” ערוץ 2, 

 23.3.17 בדק ומצא:

רמי לוי שיווק השקמה
סל הקניות הזול ביותר 

לחג הפסח

חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

מבחן הסל לחג

₪778
₪837
₪855
₪882
₪901

… רמי לוי
… מחסני השוק

… יינות ביתן
… ויקטורי

… אושר עד
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נערי אלעד 
בהילולת המקובל

נס: סיכה מפלסטיק הוצאה 
מגרונה של תינוקת

עשרות נערים השתתפו בהילולת רבי חיים סינואני 
  זצ"ל, מגדולי יהדות תימן, שנערכה במוצאי שבת
לאחר ההשתטחות על קברו, הסבו הנערים והרכזים 

לסעודת מצווה

בת שמונה חודשים בלעה סיכת ראש, שחסמה את 
קנה נשימתה  כוננים ומתנדבים שהגיעו במהירות 

  הצליחו לחלץ את הסיכה בשלמותה, ובכך מנע אסון
לתינוקת שלום

מאת: שלמה ארוש

השבת  במוצאי  נוער השתתפו  בני  עשרות 
שנערכה  מיוחדת  הילולא  בסעודת  האחרונה 
רבי  המקובל  של  פטירתו  יום  לכבוד  עבורם 
חיים סינואני זצוק"ל, מגדולי יהדות תימן של 

הדור הקודם.
בתחילת הערב נסעו בני הנוער באוטובוס 
אל  הנוער  מחלקת  ידי  על  עבורם  שאורגן 
חמה  תפילה  נשאו  שם  ביהוד,  העלמין  בית 
של  השלמה  לרפואתה  השאר  בין  ונרגשת, 
לרחמי  הזקוקה  יוכבד  חגית  בת  רחל  הילדה 
שמים מרובים. ראש העיר הרב ישראל פרוש 
שהשתתף בנסיעה, ביקש מהנערים לקבל על 

עצמם קבלות טובות לרפואתה.
ההילולא  סעודת  התקיימה  מכן  לאחר 
במרכז הנוער, כשבמהלך הסעודה עלו סיפורי 
הזכויות  ועל  ההילולא  בעל  על  מופתים 
הרבות העומדות למתפללים על ציונו, שהפך 
ולמקום  שואבת  לאבן  האחרונות  בשנים 
גם  השתתפו  בסעודה  למופתים.  המסוגל 

וצוות  מגידי השיעורים  הנוער,  רבני מחלקת 
הרכזים המסור.

כרב  כיהן  זצ"ל  סנואני  חיים  רבי  המקובל 
בני  להערצת  זכה  שם  סנואן  בעיר  ואב"ד 
ישראל  לארץ  עלה  מכן  ולאחר  קהילתו, 
וקבע את משכנו בעתלית. בהמשך עבר לגור 
והעמיד  ישועות  כפועל  התפרסם  שם  ביהוד 
שבהם  המפורסמים  בין  הרבה,  תלמידים 
כתב  הוא  זצ"ל.  שרעבי  מרדכי  רבי  המקובל 
התורה,  בפרד"ס  ספרים  עשרה  מעל  בחייו 

מהם חמישה שכבר יצאו לאור.

מאת: יאיר כהן

כוננים ומתנדבים שהובהלו בשעה 13:00 
של יום ראשון לדירת מגורים באלעד, מצאו 
סיכת  שבלעה  חודשים  שמונה  בת  תינוקת 
דרכי  מחסימת  כפסע  רחוקה  והייתה  ראש, 
התעשתו  שמיים,  בחסדי  ומאסון.  נשימתה 
הכוננים במהירות והצליחו לשלוף את הסיכה 

בשלמותה.
חובש רפואת חירום וחבר סיירת אופנועים 
ב'הצלה אלעד' אפי לוי, שהגיע ראשון למקום 
סיפר: "בהגיענו למקום, הבחנו בתינוקת עם 

חסימה בקנה הנשימה עקב גוף הזר שבלעה. 
בפעולות מצילות חיים שביצענו במקום יצאה 
ולילדה  הסיכה מקנה הנשימה של התינוקת, 
שלום. התינוקת פונתה להמשך טיפול בניידת 

טיפול נמרץ של מד"א כשמצבה טוב".
יאיר פרוש חובש רפואת חירום של איחוד 
נתקלתי  למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה 
בפעוטה בת שמונה חודשים שסבלה מבעיות 
שנתקעה  מפלסטיק  שיער  סיכת  עקב  נשימה 
המהיר  הטיפול  כדי  תוך  הנשימה.  בקנה  לה 
למרבה הנס הוצאנו מגרונה והיא שבה לנשום 

ומצבה מוגדר קל"

 רגעים של קורת רוח 

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים בשוקולד, 
מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים בתהליך ייצור 
שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם תיהנו משוקולד 

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.

הסיכה שחולצה מהגרון. צילום: אפי לוי, מד"א אלעד



סדרת  
הכשרות הכי טובה, באחריות!

*שנת אחריות ע"פ דין + 6 שנות אחריות מלאות בתוספת 49₪ במעמד הדרכה/התקנה בלבד ולא יאוחר מיום 24.4.17. תוקף 
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השותף הרשמי 
עם

השותף הרשמי של

 היום יום
*4512www.brimag.co.il

שנות אחריות מלאה!

קונים ממגוון מוצרי                  , מוסיפים ₪49 
ונהנים מאחריות מלאה ל-7 שנים!
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 קרויס. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הצעקה האחרונה של יואלי'ש קרויס

מאת: ישראל פריי

 – החדשנית  ההמונים  מימון  פלטפורמת 
יואלי'ש  השמרן  שערים  מאה  איש  בשירות 
פרויקט  לרשת  עלה  האחרונים,  בימים  קרויס: 
מהבור  קרויס  את  לחלץ  שנועד  כספים  גיוס 
הכלכלי בו הוא לכוד, תוצאה של מאבק מתיש 
לתרומה,  בתמורה  נגדו.  החוק  רשויות  של 
בתמונתו  מעוצב,  תודה  במכתב  לזכות  תוכלו 
ואפילו  בביתו,  מודרך  בביקור  ובחתימתו, 

בחתימה מתוקה של כל אחד מ-16 ילדיו.
את יואלי'ש קרויס נדמה כי אין צורך להציג. 
האיש, אגדה מהלכת, אבן מאבני היישוב הישן, 
דומיננטי  הפגנות  למארגן  היה  שבעבר  ומי 
ובהמשך למותג עצמאי ולמסבירן של השכונה, 
משחטת  בשל  הרשויות,  עם  לעימות  נקלע 
שפעלה  המשחטה  בשכונה.  שהפעיל  העופות 
עופות  וסיפקה  לתפעולו,  עברה  שנים,  כמאה 
יראי  קליינטים  של  עילית  לנבחרת  כשרים 

שמיים, ובהם מרן הגרי"ש אלישיב.
את  הרשויות  סימנו  שנים   6 שלפני  אלא 
צווי  לה  הוציאו  המשחטה,  על  פשטו  קרויס, 
סגירה, והשיתו עליו קנסות עצומים ואף עונש 
מאסר. "אין אף אחד במדינה שקיבל על עבירות 
דומות לשלי כאלו עונשים", הוא אומר בכאב 
בירושלים', "לא הורשעתי בהעלמת  ל'השבוע 
מס כי אם על אי דיווח. הגעתי להסדרים עם מס 

הכנסה ומע"מ, אבל אין צדק בדין". 
בין טענותיו: חלק מהסכומים שילם במזומן 
בית  אך   - שלקח  מהלוואות   - בצ'קים  וחלק 
ורק למזומן, עונש מאסר  המשפט התייחס אך 
חמורות,  לא  עבירות  על  כנגדו  ועומד  שתלוי 
ופסיקה שחייבה אותו להוציא לראשונה בחייו 
זאת,  מעכב  הפנים  משרד  אך  זהות,  תעודת 
ועל כל חצי שנת עיכוב הוא מאוים בקנס של 
עונש  על  לעליון  ערעור  "הגשתי   .₪  10,000
אני  מנהליים  לעניינים  המשפט  בבית  המאסר, 

עותר נגד משרד הפנים, זה לא פשוט".
נפש, פתח חברו של קרויס  כשבאו מים עד 
להשיג  במטרה  המונים,  מימון  בפרויקט 
250,000 ₪ לכיסוי חובותיו. הקונספט פשוט: 
לתת,  חפץ  אותו  הסכום  על  מתחייב  תורם  כל 
אכן  התרומה  המלא,  לסכום  מגיעים  אם  ורק 
היחיד  החרדי  הוא  קרויס  "יואלי'ש  תיגבה. 
הבית  שלו,  השמרנית  האידיאולוגיה  שלמרות 
החם פתוח בכל שעות היממה לכל עובר ושב, 
נכתב  שלו",  הדעה  ומה  הוא  מי  משנה  לא 
והילדים  רוחהל'ה,  אשתו  "יואלי'ש,  בהסבר, 
איטא'לה, אסתר,  דוד,  החמודים שלו: אהרון, 
יוכבד, חנה, יוסף, חיים, שמואל, שלמה אריה, 
ואליהו  יהודה  מרדכי,  הדסה,  חוי,  נחמה, 
למשפחה  ניתן  לא  שלכם,  לעזרה  מחכים 

הקסומה הזאת להסתבך עם חוב עצום כזה".
מתנה  מותאמת  תרומה,  כל  עבור  כמקובל, 
אישית. תורמי 100 שקלים יזכו ל"מכתב תודה 
בצירוף  נוסטלגי  ירושלמי  בניחוח  מעוצב 
חתימה והקדשה", ואילו תורמי 5,000 ₪ יזכו 
יואלי'ש  של  בבית  מודרך  משפחתי  ל"ביקור 
מלא נוסטלגיה. תשמעו איך מגדלים 16 ילדים 

ב-2 חדרים, וגם על המרתף מהפשקווילים".
עובד  תשקוט,  חייו  שסערת  עד  ובינתיים, 
בקייטרינג  פשוט  כפועל  לפרנסתו  קרויס 
ירושלמי )"מקלף גזר ותפוחי אדמה"(, ומחכה 
להתעסק  אפילו  זמן  לי  אין  "האמת,  לטוב. 
ששמעתי  מישהו  של  יוזמה  זו  הזה,  בפרויקט 
עליה רק למפרע, לא יודע", הוא אומר בהיסוס. 
ומה הסיבה שמישהו ירצה להוזיל דווקא לאיש 
הקיצוני ממאה שערים? – "דווקא בגלל שאני 
הפוך מהדעות שלך, ובכלל, יש כאן 16 ילדים, 

מה אשמים שיש להם אבא פושע...?"

אחרי שהמשחטה שלו נסגרה, בין אינספור דיונים בבתי המשפט, ותוך שהוא 
מקלף גזרים בעבודתו החדשה על רקע חובות עתק ומאסר מרחף - פונה איש 
מאה שערים לאפיק האחרון  למצטרפים לפרויקט גיוס ההמונים מובטח 
מכתב נוסטלגי, ביקור במרתף המיתולוגי, וגם "חתימה מתוקה של 16 ילדיו"

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

מאות מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

כל
המוצרים
באספקה
מיידית! 36תשלומים!

הן
 כ

לי
גי

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000
זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

מכונת
כביסה

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

מוצרים קטנים במחירים קטנים!
לדוגמא: מעבדי מזון, מיקסרים, כיריים, תנורי אובן, מיקרוגלים, טלפונים

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה
קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה
קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

קבלו מתנה
מתנה

בשווי 600 ש"ח בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

שבועיים אחרונים למבצע המתנות!

מכבדים
תלושי שי

של הסתדרות 

מורי אגודת 
ישראל



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

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

בטרקלין חשמל כהלכה

*תוקף 18.3-20.4.17 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מביניהם. המלאי המינימלי של המוצרים המשתתפים 
במבצע הינו 4 יח׳ לכל מוצר לסניף. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע 
מוצג בנק’ המכירה עצמה. המוצר המוזל אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי. אין כפל מבצעים/הטבות/הנחות. לא 

חל על עודפים/ תצוגות. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

    קונים ממגוון המוצרים שבמבצע 

מקבלים סט אחד במחיר מיוחד: רק ב-99*₪

המותגים הגדולים במבצע חג ענק!

תבנית
 פיירקס
 איכותית
 מתנה!

*שווי התבנית: 
79 ש״ח

טוסטר אובן
OT3570

• הספק 1,300 וואט •  טיימר 90 דקות
•  תרמוסטט • קל לניקוי

• יכול לשמש כפלטת שבת

 סיר בישול רב-תכליתי
FH-1130

• גוף חימום עליון: 1,400 וואט בשילוב 
טורבו לפיזור אחיד • קיבולת מזון 1.5 ק״ג
•  ערבול מזון אוטומטי • קערה עם ציפוי

קרמי המונע הדבקת מזון • תרמוסטט 
מתכוונן •  מאפשר הכנת צ׳יפס, פיצות
ובצקים, תבשילים, אורז, דגים ועופות!

 מטחנת בשר
MG-360

• הספק 350 וואט • הילוך אחורי 
לשחרור הבשר • 3 רשתות/דסקיות

• אביזר מיוחד להכנת קובה

מיקרוגל דיגיטלי נירוסטה + גריל 
 30 ליטר

MW-1033
•  הספק 900 וואט •  הספק גריל 1,000 ואט

•  הפשרה אוטומטית לפי סוג מזון ומשקל
• 10 תוכניות בישול אוטומטיות • נעילה מפני 

ילדים

מעבד מזון
FP-3010WH

•  הספק 600 וואט •  נפח קערה 2 ליטר
•  מגוון אביזרים לחיתוך, ריסוק וטחינה

מעבד מזון
FDP-600WH

•  הספק 1000 וואט •  נפח קערה 3 ליטר
•  אלקטרונים מהירויות משתנות • 3 דיסקיות 

דו כיווניות - דיסקית םריסה דיסקית גירוד 
ודיסקית קיצוץ, מקצפה כפולה, אביזר 

ללישה ומרית

לדוגמא ממגוון המוצרים שבמבצע:

249₪ 499₪ 399₪ 499₪
625₪

749₪

499₪699₪

625₪

299₪

669₪

499₪499₪599₪ 369₪449₪

מוט בלנדר
MQ-735

• הספק 750-600 וואט •  מעבד מזון מיני
בנפח 0.5 ליטר • כוס מדידה 600 מ”ל • בקר 

שליטה למהירויות משתנות • מוט ניתן
להפרדה וראשי אנטי התזה

RUSH שואב אבק ציקלון 
TCR-4183

•  מיכל איסוף נשלף 2 ליטר • פילטר
HEPA רחיץ • מוטות הארכה טלסקופיים

• GR-885 • סיר 24 ס״מ 4.5 ליטראו
• סיר סוטאג׳ 28 ס״מ 3.75 ליטר

• מחבת 24 ס״מ
• מתאים לכיריים אינדוקציה

מלאי מינימלי 1,000 יח׳

 סט סירים

99₪

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪

סט מהודר למטבח
• קומקום נירוסטה: הספק 1,500 וואט, 

1.7 ל׳ • טוסטר: הספק 750 וואט
• מסחטה: הספק 25 וואט, נפח 0.7 ל׳

99₪מלאי מינימלי 1,000 יח׳

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪
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מנכ"ל משרד החינוך 
נגד המאכערים

מאת: ארי קלמן

המנכ"ל  של  חדשות  הנחיות  לחגיגות:  סוף 
החדש במשרד החינוך, שמואל אבואב, עלולות 
לפגוע בעסקני החינוך החרדים ולחסום בפניהם 

את הדלתות לשתדלנות אצל פקידי המשרד.
של  כניסתו  עם  כי  נודע,  עיתונות'  ל'קו 
המנכ"ל החדש לתפקידו, הורה אבואב לפקידי 
המשרד הבכירים ולשדרת ההנהלה של המשרד, 
כי מהיום והלאה אין לקיים פגישות אישיות עם 
גורמים חיצוניים ולהיענות לבקשות פוליטיות.

על פי ההנחיה של המנכ"ל, כל בקשה מסוג 
זה אמורה להגיע ללשכת המנכ"ל, והוא אמור 
המשרד  למדיניות  בהתאם   - עליה  להחליט 
לבצע  יכולת  ומבלי  אחידה,  בצורה  שתתנהל 

מעקפים דרך הפקידים.
בציבור  רבים  לעסקנים  קשה  במכה  מדובר 
דרך  מהלכים  לסגור  התרגלו  אשר  החרדי, 
ולהוביל  החינוך  במשרד  השונים  הפקידים 

דרכם בקשות שונות.
הכוח  מרכז  את  להעביר  נועדה  זו  החלטה 
המנכ"ל  לשכת  אל  במשרד  ההחלטות  בקבלת 

החשובות  ההחלטות  שכל  כך  השר,  ולשכת 
יעברו את אישורם. משמעות ההחלטה היא 
חיזוק הכוח של שר החינוך ובפרט מנכ"ל 
ממעט  בנט  והשר  מאחר  החינוך,  משרד 
להתערב בנושאים פנימיים בחינוך החרדי.

החינוך,  במערכת  המעורה  גורם  לדברי 
כי  גילה  כאשר  בהלם  היה  החדש  "המנכ"ל 
ידיעת  ללא  מהלכים  מובילים  במשרד  פקידים 
לשים  בא  והוא  השר,  ולשכת  המשרד  הנהלת 
החדש  שהמצב  ספק  אין  סוף.  הזאת  לתופעה 

והלוביסטים יקשה על כל העסקנים 
ל שפעלו עד היום  ו מ

ם  י ד י ק פ ה
עצמם".

המנכ"ל החדש בהנחיה גורפת, אוסר על פקידי 
המשרד להיפגש עם גורמים חיצוניים ולקדם 

מהלכים שלא באישור 

 פרסום

ראשון

צילום: יונתן 
זינדל, פלאש 90

תעודת זהות: 
יו"ר ש"ס בבאר שבע שלש קדנציות וסגן ראש העיר. בנוסף, ממונה חינוך ותרבות חרדיים וחבר 

ועדות תכנון ובנייה, כספים, בחירות ועוד.

רקע אישי: 
גדלתי למשפחה בת 10 ילדים ברחוב הכותל המערבי בשכונה א', למדתי בבית הספר 'אחווה', 
ולאחמ"כ הייתי מכונאי טנקים בצה"ל. אחרי השחרור הלכתי לעסק משפחתי בענף הבשר, עד 

שנשאבתי לעשייה הציבורית.
המסלול הציבורי: 

בתחילת שנות ה-90 חזרתי בתשובה, והתחלנו בפעילות תורנית בשכונה י"א, עם כוללים, מעונות 
ועוד. ב-2003 קרא לי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, וביקשני לקחת את הנהגת התנועה בעיר. 

 3 לנו  יש  לעבור.  הצליחו  לא  האחרונות  בבחירות  אך  יחד,  אתנו  הלכה  התורה'  'יהדות  בעבר 
מנדטים, ואנחנו נותנים שירות לכולם באהבה. הדלת היא ייצוגית בלבד, לעולם לא ננעלת.

הישג עיקרי:  
לחינוך הממלכתי  זהה  התלמיד שלנו  סל  מיליון שקל,  ב-4  כוללים  תקצוב  התורה,  קרן  הרמת 
בשוויון מוחלט. כשנכנסתי לתפקיד היה מדובר בתקציב של מאות אלפים בודדים וכיום ב-15 

מיליון, וגם פונו כל הקראוונים, אין מבני חינוך ארעיים.
ההתחייבות שלי:

לבנות מתנ"ס, מרכז ספורט ובריכה לציבור החרדי, בשטח בן 20 דונם בפאתי השכונה החרדית. 
הכסף גויס, היתר יינתן אחרי פסח, ולהערכתי תוך שנה – הכול יעמוד על תלו.

הרב שלי:  
מרן הגר"ע יוסף והגאון הרב יורם אברג'ל זכר צדיקים לברכה, עליהם גדלתי והם כיוונו את דרכי.

פינה תורנית: 
שיעור קבוע של הרב מאור אלבז בביהכנ"ס סמוך ולימוד עם החברותא, כעת מסכת קידושין.

נקודת שפל: 
יש לנו פרויקט סליחות גדול באצטדיון, שיזם הרב בצרי זצ"ל וממשיך אותו בנו הגדול. הגענו 

ל-15-20 אלף איש, אבל לא הצלחנו ליצור המשכיות, להעמיד מזה דור ישרים. 

שליהנציג
עופר כרדי, באר שבע

"אנחנו חייבים לייצר את הסבלנות והסובלנות, לכבד את כולם, לשמור לבל נקצין, כי כל הקצנה 
אצלנו מייצרת הקצנה בצד השני, ולזכור את המטרה העיקרית לשמה באנו: 'עמלנו אלו הבנים', 

ולשים את חינוך ילדי ישראל במרכז מעיינינו". 

דבר הנציג:

בן 54, נשוי פלוס 3 
וסב ל-5

הביא לדפוס: ישראל פריי

רעננה    עדכנית    צבעונית

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862על כל קניה בחנות הבגדים קידס מוד קבלו שובר 5% הנחה בקניה אצלנו :(

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים
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ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583    בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

פתוח
במוצאי
שבת

הזמנות לסיטונאים בלבד נא לפנות: 058-645-6410

כשירות ומידע לתושבים, עיריית אלעד מעוניינת 
לפרסם את כל דרשות שבת הגדול המתקיימות 

ברחבי אלעד

גבאי בית כנסת המעוניינים שנכלול את השיעור 
המתקיים בקהילתם מתבקשים להעביר לידי מחלקת 

דת את הפרטים הבאים:

 שם בית הכנסת, כתובת, שם הרב 
ושעת הדרשה – בלבד

את הנתונים יש להעביר לידי מחלקת דת עד ליום שני  
ז' בניסן (3.4.17) בשעה 12.00 בדיוק, באחת מהדרכים 

הבאות:

• מחלקת שירותי דת – רחוב ניסים גאון 1
• פקס: 03-9078188

leahg@elad.muni.il :מייל •

אל גבאי בתי הכנסת

בברכה,
ישראל פרוש
ראש העיר



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא קפוא קפוא

קפוא

פקנטי/חריף
הודו טחון כנפיים עוף המבורגר/קבב

חזה עוף קרטון בשר 
קומפקטי

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש!
זרוע טלה

כ-2 ק"ג

5890 1990 980 1790

בגלל המחיר

349025906390 1990

לק"ג ליחי' לק"ג

לק"גלק"ג
לק"ג לק"ג

ליח'

100%בשר 
ללא תוספות חלבון 

מן הצומח

מוגבל ל-4 ק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

בקניית 2 יחי'בקניית 2 יחי'

לק"ג34 3490מוגבל ל-מוגבל ל-2 קרטונים
לק"ג מוגבל ל-

100% בשר 
כ-0% שומן

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  100% בשר ממרעה טבעיקמח 
שחיטה מקומית

בגלל האיכות

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

בגלל המחיר

בגלל האיכות
המסורת של 'אשפר' היא להביא לכם את הבשר בריא ואיכותי
ללא הזרקת מים � ללא תוספת פוספטים 

ללא חומר מרכך � ללא צבעי מאכל

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

אשפר, מבינים בבשר.

980 1790
לק"ג ליח'

ירושלים:ירושלים: מוסיוף 14 טל:  טל: 02-5812885/602-5812885/6  טל:  טל: 03-671830003-6718300
ש ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 

אשפר, מבינים בבשר.

פסח כ˘ר   ו˘מח

חכם
קונה באשפר

שווארמה זכר
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ארי קלמן

בעקבות 'קו עיתונות' – המאבק על 'קמחא 
דיון  קיימה השבוע  ועדת הכספים  דפסחא': 
על  ובהן  התקציביות,  ההעברות  על  מיוחד 
תקציב קמחא דפסחא, זאת בעקבות חשיפת 
'קו עיתונות' לפיה קוצץ תקציב התמיכה של 
משרד הרווחה בקמחא דפסחא לכ-15 מיליון 
את  להגדיל  הצליחה  הוועדה  בלבד.  שקל 

התקציב אמנם, אך רק בשני מיליון שקלים.
במהלך הדיון אמרו חברי הכנסת כי מדובר 
החג  לצרכי  כלל  מספיק  שאינו  זעום  בסכום 
למשפחות הנצרכות. ח"כ מוזס אמר "תקציב 
וחרפה!  בושה   – מזון  לסל  ש"ח   34 של 
מתקציבו  ויקצה  הרווחה  משרד  שיתכבד 
אומללות  למשפחות  תקציב  תוספת  הענק 
מדובר  כי  למוזס  התברר  שאז  אלא  אלו". 
ב-34 שקלים המתחלקים לשני חגים, כלומר 
בזעם  הגיב  והוא  לחג.  בלבד  שקלים   17

"עושים צחוק מאנשים".
מיליון   17 של  תקציב  אושר  הדיון  בסיום 
גפני  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  שקל. 

)יהדות התורה( הודה לנציגי משרדי הרווחה 
והאוצר, על הגדלת התקציב ב- 2 מיליון ₪ 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז עמד 
 ₪ מיליון   12 על  בעמותות  התמיכה  תקציב 
בלבד. גפני בירך אמנם על העובדה ש"השנה 
בעמותות  התמיכה  תקציב  מעט  הוגדל 
למטרה זו, אלא שכמדינה יהודית, התקציבים 
לסיוע לנזקקים ולעניים בכלל ערב חג הפסח, 

צריכים להיות גדולים בהרבה". 
תפעל  הכספים  ש"ועדת  הודיע  גפני 
ל'קמחא  המיועדים  התקציבים  את  להגדיל 
כל  לקראת  הרווחה  ותקציבי  בפרט  דפסחא' 
החגים בכלל. אנחנו חברה שמתיימרת לעזור 
לסייע  ביהדות,  מהותי  זה  פסח  וערב  לחלש 
יסוד  מוצרי  רכישת  משגת  אינה  שידו  למי 
התקציבים  את  להפוך  גפני  קרא  עוד  לחג". 
קבועים  לתקציבים  הזה  לנושא  המיועדים 
בהעברות  ולא  התקציב  בבסיס  שיאושרו 
ייחודיות מעת לעת. ואכן ל'קו עיתונות' נודע 
יו"ר הקואליציה ח"כ  כי בכוונת גפני בסיוע 

דוד ביטן לפעול בנושא.

מוזס וגפני. צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

אחרי מאבק: 

תקציב ה'קמחא 

דפסחא' הוגדל
בעקבות חשיפת 'קו עיתונות' על הקיצוץ בתקציב 

ה'קמחא דפסחא', התכנסה ועדת 
הכספים השבוע, ואישרה העברה 

תקציבית שהוגדלה ב-2 מיליון 
שקל ל-17 מיליון  גפני הצהיר 
כי יפעל להכנסת הסכום לבסיס 

התקציב באופן קבוע 

מעקב
'קו עיתונות'

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

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

בחצרות הקודש | 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-

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



מאושר לפסח
תשע"ז
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האם לחלק ב'קמחא דפסחא' כסף או מוצרים?

מת  לא  "אדם  אומר  היה  זושא  רבי 
זו  מוטו  על  מבושה",  מת  אדם  מרעב, 
אנו  העיר.  כרמי  ארגון  והושתת  הוקם 
כדי  הזאת  הגישה  את  להפיץ  פועלים 
העוני  על  חדשה  פרספקטיבה  ליצור 
איגוני  בקרב  חשיבה  מחודשת  ולהוביל 

הרווחה בישראל. 
במסגרת זו, אנו מאמינים כי אדם זקוק 
הוא  כבוד  לאוכל.  מאשר  יותר  לכבוד 
מרפא לנשמה לעומת אוכל שהינו כדור 

הרגעה חולף . 
התורות  ומראות  מתקרב  הפסח  חג 
עומדים  וילדיהן  משפחות  של  הארוכים 
בתור לקבל סל מזון לחג נותנים תחושה 
שבמקביל  לזכור  חשוב  אבל  קשה. 
בקשות  של  הצפה  מתמודדים  עם  אנו 
החג  את  לערוך  שמתחננות  ממשפחות 

כראוי. 
תלוש מזון באחת מרשתות המזון ייתן 
המחיר  אך   - למשפחה  כבוד  יותר  אכן 
נוספת  ממשפחה  ימנע  הוא  כי  כבד, 

לקבל סיוע לחג. האפשרויות לקניית מזון 
בכ40 עד 50 אחוזים פחות מערכו בשוק, 
וקבלת תרומות של מזון -  מאפשרות לנו 
למשפחה  במקום  משפחות  ל3  לעזור 

אחת. 
אנו בכרמי העיר נשתדל לתת תחושה 
ומקום  תמחוי  בית  אינו  האוכל  בית  כי 
מלצרים  בו  כבוד  של  מקום  אלא  בזוי, 
מגישים את האוכל, ובקצה המסעדה אף 
ישנה קופה בה כל אחד יכול לשלם ככל 

שיתאפשר לו. 
באותה מידה וכדי לדאוג לכבודם של 
בני מלכים, סלי המזון יישלחו אחר כבוד 
לבתיהן של המשפחות בעלות של כמה 
כמות  את  נכפיל  וכך    - נוספים  שקלים 
הנעזרים, אך בד בבד נשמור על כבודם 
ממעגל  לצאת  אחד  יום  להם  ונאפשר 
הקושי למקום ראוי ומכובד, בו כל אחד 
כשר  חג  כראוי.  משפחתו  את  מכלכל 

ושמח.

בעד מוצרים: 

מחיר כבד לכבוד
הרב יהודה אזרד 

יו"ר ארגון כרמי העיר

לי  שהציק  הדברים  אחד  בסתר:  מתן 
דפסחא'  ה'קמחא  מוצרי  אלו  מילדות 
השמש  תחת  ברחובות  שמחולקים 
כמה  לעמוד  לאנשים  ונותנים  הקופחת, 
בכיסוי  המשלוח  את  לקבל  טובות  שעות 
יראה את  והסרטות, שכל העולם  מצלמות 

זה... 
הקטן  אנוכי  גם  מזכיר,  אני  חטאי  את 
לפרסם  שתיים  ולא  אחת  לא  התפתיתי 
עד  דפסחא',  ה'קמחא  מראות  של  תמונות 
שאנשים  שבזה,  ההשפלה  את  שראיתי 
עומדים ברחובות שעות על גבי שעות ואחר 
כך כבר אין אוטובוסים והם צריכים לקחת 
מהמשלוח,  חצי  בעצמה  שעולה  מונית 
וחלקם הגדול גם מרגיש בכך בושה ועוזב 
לא  וכמדומני  פנים,  בבושת  המקום  את 

לזאת הכוונה קמחא דפסחא. 
למפעל  מגיע  הייתי  ילד  בהיותי  כבר 
החסד הענק 'חסדי יוסף', שאותו הקים אח 
סבי הרה״צ רבי יוסף דייטש זצ״ל, וראיתי 
כמה אנשים היו עומדים לקבל את החבילות 

המכובדות, שמילאו משאיות שלימות. 
מראה  זה  היה  דבר,  של  בסופו  אבל, 
קשה לראות את התור הבלתי נגמר, וברוך 
השם לאחר כמה שנים השכילו להפוך את 
מכובדת  הכי  בצורה  שיתנהל  למשהו  זה 
בני  להרגיש  למשפחה  לתת   - שאפשר 

חורין, לקבל בבית מעטפה עם תלושים. 
אין זכות יותר גדולה מזו, לדעת שעזרת 
למשפחה שלמה בשקט בשקט, בלי רעש, 

הכול כדי שירגישו בני חורין אמיתיים. 
ארגונים  שהרבה  לציין  חייב  אני 
עזרה  לתת  הזאת  הדרך  את  היום  מאמצים 
וחלקם  תלושים,  בחלוקת  שקטה  בצורה 
בשקט  בלילה  המשלוח  את  מביאים  אף 
דלת  ליד  אותו  ומניחים  ישנים  כשכולם 

הבית, ממש עזרה בשלימותה.
ולסיום, מי כעמך ישראל, חשוב לי ללמד 
בוודאי  רוצים  שבמחשבה  כולם  על  זכות 
לעזור, אבל בתוספת מחשבה אפשר להציל 
את המשפחה שירגישו בני מלכים ושנזכה 

תמיד להיות מהנותנים ולא מהמקבלים.

בעד כסף: 
מראות קשים
הרב חונה דייטש

איש חסד

מאת: יעקב אמסלם

עד לפני חודשיים, לו הייתם שואלים את אחד מראשי המפלגות 
היה  שזה  להניח  סביר  הממשלה,  תחזיק  זמן  כמה  בקואליציה 
מרחיק עד לשנת 2019 ומהלל את יציבותה של הקואליציה. אך 
בחודש האחרון משהו השתבש: זה התחיל בדרישתו של נתניהו 
לסגור את רשות השידור, המשיך בביטול הסיכום עם השר כחלון 

ועומד בכך שכל אחד מהצדדים מתבצר בעמדתו. 
לא  מסין,  חזר  הממשלה  שראש  לאחר  השבוע,  בתחילת 
אך  כחלון,  משה  האוצר  שר  לבין  בינו  רשמית  פגישה  נקבעה 
הותירו  כאשר  פגישה  לבשל  הצליחו  החרדיות  המפלגות  ראשי 
את השניים בחדר הישיבות לאחר פגישתם השבועית של ראשי 
דרעי  אריה  הפנים  שר  בחדר  נותר  תחילה  הקואליציה.  סיעות 
שכבר הבטיח שהפגישה לא תסתיים עד שיצא עשן לבן, אך גם 

הוא פינה במהירות את מקומו והותיר את הזירה לשני הניצים. 
ראש  'כאן'.  הציבורי  השידור  בתאגיד  טמון  המחלוקת  שורש 
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המשבר נמשך: נתניהו מתעקש לסגור התאגיד
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תודתינו נתונה לבעלי העסקים שהצטרפו למבצע קמחא דפסחא תשע״ז שע״י הלישכה לפניות הציבור,
ומעניקים הטבות ייחודיות לתושבי העיר לקראת חג הפסח!

5% הנחה
בקניה מעל 100 ₪,
5% הנחה נוספים

FORYES לגרביים מהמותג

ברטים ובנדנות
10% הנחה

חלוקי ׳רחלי ברית׳
15% הנחה

אין כפל מבצעים והנחות

משחק מגנטים המקורי במזוודה
160 ₪ בלבד

המאירי 2
משפ׳ זולדן: 050-4119225

מעניקה לתושבות אלעד
10% הנחה קבועה

לקביעת פגישה 054-3978594
שרה רפאל

שמלות ערב בהשראה עולמית

 

קוסמטיקה לפסח
10%- הנחה

בהזמנה מראש
+ טיפול פנים חינם!

 20% הנחה על טיפול במח אחד
(מוגבל לטיפול אחד),

סדנת העצמה וכוח- חינם
ללקוחות ומצטרפות חדשות

לפרטים נוספים 054-8432600

בקניית תכשיט-
קבלי חצי מסכום הפריט
לרכישת תכשיט נוסף

באותה קניה

30%  הנחה
 על מבחר גדול של טוניקות

גרביון איכותי מתנה
בקניה מעל 150 ₪

12%
הנחה

15%
הנחה

חוני המעגל 28 דירה 6
סעדיה גאון 25 ק״ג (צמוד למאיר 7)

חוני המעגל 24/6
,03-9339763

כל הנורות עד 10W ב-6 ₪
(מוגבל ל-3 יח')

פנלים מ-36W ומעלה- 5% הנחה,
אין כפל מבצעים.

בעסט לד
מקסימום תאורה
מינימום מחיר

בקניית גרביים מעל 150 ₪
מתנה לבחירה,

בקניית אביזרי שיער
ושרשראות אופנה-
השלישי בחצי מחיר
או מתנה לבחירה. 

ההטבות מותנות בהצגת כרטיס תושב בלבד
תוקף ההטבות עד לערב פסח תשע״ז או עד גמר המלאי

.ח
ט.ל

*

סניף אלעד
ברון כובעיםברון כובעים

אוהל כדורים
+100 כדורים
ב-90 ₪ 

בלבד

עדכון: נוספו עוד בעלי עסקים 

הלשכה לפניות הציבור
שע“י לשכת רה“ע קמחא דפסחא תשע״ז



בס“ד

ההטבות מותנות בהצגת כרטיס תושב בלבד
תוקף ההטבות עד לערב פסח תשע״ז או עד גמר המלאי

הלשכה לפניות הציבור
שע“י לשכת רה“ע

קמחא דפסחא תשע״ז
תודתינו נתונה לבעלי העסקים שהצטרפו למבצע קמחא דפסחא תשע״ז שע״י הלישכה לפניות הציבור,

ומעניקים הטבות ייחודיות לתושבי העיר לקראת חג הפסח!
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מרכז הצבע
והאינסטלציה

בן עוזיאל 16
5% הנחה

על קולקצית חג
בקניה מעל 100 ש"ח.

אין כפל מבצעים!

תמונה 30*45 ב-30 ₪
במקום 40 ₪ 

קאפה 20*30 ב-30 ₪
במקום 40 ₪, 

5% הנחה
על כל הקולקציה

יהודה הנשיא 94 , נחלת יצחק
קומת מותגים, מול מומנט

5% הנחה
בקנית טלית 

וויס
טליתות, ציציות ועוד.

יונתן בן עוזיאל 32/5
053-3172169

7% הנחה
על מגוון

תכשיטי גולדפילד
וכסויי ראש

20% החנה
על פמוטים ומגשים

למזומן בלבד
שובר מתנה 20 ₪

בקניה מעל 200 ₪ 

רוצה להיכנס לליל הסדר
בראש מסודר?

10% הנחה לתושבי העיר
בעסקת אימון אישי.

נייד: 050-417-417-6 

בקניה מעל 250 ₪
 50 ₪ הנחה

5% הנחה
בקניה מעל 100 ₪

5% הנחה
על כל מוצרי החנות 

5% הנחה,
אין כפל מבצעים 

מטחנת בשר מולינקס
תוצרת צרפת
רק 290 ₪ 

10% הנחה 
ברכישת סט תכשיטים,

בושם מתנה
על כל קניה מעל 150 ₪ 

חיננית

אופנה לגבר

קלאסיק

בקניית פינת אוכל
הובלה והרכבה חינם
או ריפוד ניילון מתנה

הטבה: 10% הנחה
על מערכות אוכל וסכום,

במזומן בלבד. 

5% הנחה
על כל הפריטים 

בין 25%-10% הנחה
על פיאות טבעיות.

10% הנחה
על פיאות קאסטם
ממיטב החברות.

בקניה מעל 350 ₪ 5% הנחה,
בקניה מעל 450 ₪ 10% הנחה.

אין כפל מבצעים. 

בקנית עגלת רויאל סטייל
200 ₪ הנחה

1699 ₪ במקום 1899 ₪
כולל תיק, כיסוי גשם וכיסוי רגלים
הפצה ראשית 050-2424341

בגדי תינוקות

40% הנחה

GAAD מסגרות ברגים של המותג
כולל עדשות mr8, חזקות במיוחד

באחריות לשנה על סדק/שבר
ב: 390 ₪ במקום 580 ₪

או 10% הנחה
על שאר המסגרות

054-8436068
בן קסמא 16 אלעד

בקניה מעל 400 ₪
5% הנחה

בקניה מעל 350 ₪
ארנק מתנה

בקניית גרביים
10+1

(אותו מידה וצבע)

מהמותג

מרפאת

המרכז לרפואה דנטלית

10% הנחה
על המכשירים

ברכישת קו/ ניוד 

סירוק כל סוגי הפאות
במחיר של 55 ש"ח בלבד

במקום 80 ₪,
לתאום 052-7617836

מנקים את השיניים לפסח,
50% הנחה

על הסרת אבנית 

10% הנחה
על כל מוצרי החנות,
אין כפל מבצעים. 

בקניה מעל 100 ₪
7% הנחה 
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   ג' בניסן תשע"ז 30.3.17באלעד1226

כשאך בקושי יצאו שלושה כוכבים, ולא כתרי כוכביא של 
הגיעו  בצהריים,  השמש  צאת  עם  המזהירים   - רגב  השרה 
לאולפן פגוש את העיתונות בערוץ 2 שני דוברים העושים 
פולקמן,  רועי  ח"כ  כולנו,  סיעת  יו"ר  מפלגתם.  יו"ר  רצון 
התייצב מול יו"ר הקואליציה וסיעת הליכוד, ח"כ דוד ביטן, 
כדי לנסות ולהסביר, והפעם עם צאת השבת, על מה ולמה 
מחבריה,  שאיש  קואליציוני  למשבר  הקואליציה  נגררת 

למעט העומד בראשה, אינו חפץ בו.
כדי להבין מי מהצדדים שש אלי קרב ומי מעדיף לסיים 
בקיאות  לגלות  צריך  היה  לא  ועכשיו,  כאן  המערכה  את 
יתירה בחכמת הפרצוף. בשעה שח"כ רועי פולקמן מכולנו 
דוד  ח"כ  מפייסים,  מסרים  לטפטף  וניסה  במתינות  דיבר 
ביטן, הגיב באגרסיביות נזעמת – ולא רק בגלל הקלאסה, 

שלפולקמן יש ולביטן אין.
אחת  במה  על  לשבת  לפולקמן  הזדמן  היום,  למחרת 
הכנסת  וחבר  כהן,  יצחק  האוצר  סגן שר  עם  חדא  בצוותא 
שיזמה  הקטנים  העסקים  ועידת  במסגרת   – אשר  יעקב 
רשת 'קו עיתונות' )גילוי נאות: ישבתי בפאנל לצד עמיתי, 
עסקי  על  נשאל  פולקמן  ריבלין(.  יעקב  בקהילה  פרשן 
התאגיד, וציין בצדק שמדובר בעסקים גדולים ולא קטנים. 
והכלכליים  הביטחוניים  לעסקיה  שבהשוואה  היא,  האמת 
הפיכתו  זוטר.  מעסק  יותר  לא  הוא  התאגיד  ישראל,  של 
המערכת  את  שאוחזת  הטרפת  תמצית  היא  קיומנו,  לסלע 
הוא המומחה מספר  ביבי  הפוליטית בשבועות האחרונים. 
אחת להגדלות - מהמתנות הקטנות של מילצ'ן ועד לעסקים 

הקטנים של התאגיד.
כלל  בין  דעים  תמימות  נרשמה  עצמה  הבמה  על 
החברים – כאשר ח"כ רועי פולקמן ביטא נכונה את עמדת 
התאגיד",  בגלל  לא  זה  לבחירות  ילכו  "אם  המשתתפים: 
ראשי  מישיבת  העולים  לקולות  אוזן  וכרה  אמר,  הוא 
מפלגות הקואליציה שהתקיימה באותה שעה. הדומיננטיים 
מפני  נתניהו  את  השבוע  שהזהירו  הקואליציה  ראשי  מבין 
הליכה לבחירות, היו חברי סיעת דג"ל, דרעי, גפני וליצמן, 
שבסוגיית התאגיד הביעו עמדה זהה. הלוואי עלינו אחדות 

שכזאת בשאר החזיתות. 
ראשי המפלגות החרדיות הבהירו לנתניהו כי מה שהיה 
בקדנציה הקודמת, לא יקרה מבחינתם בקדנציה זו. אז – הם 
תמכו בפירוק הקואליציה אחרי תקופת כהונה דומה, ונתנו 
לנתניהו צ'ק פתוח עם הבטחה לתמוך בו במוצאי הבחירות, 
וגם  ניתנה  התמיכה  הרבה,  לשמחתם  לתוצאות.  קשר  בלי 
הקשר לתוצאות נמצא. שלושים מנדטים לליכוד מול אחד 
לקואליציית  הנוכחית  ליש עתיד, הפכו את הקדנציה  עשר 
חלומות – עבור המפלגות החרדיות. גם הקדנציה הקודמת 
חלום  זה  היה  שאז  אלא  חלומות,  ממשלת  עבורם  הייתה 

בלהות. 
הנציגים החרדים עצמם, נעו מעלה-מטה חלופות, במעין 
 – ובמשנהו  חשו,  הם  אחד  רגע  דפרסיה.  ביבי-מאניה 
חששו. כשליצמן ודרעי הותירו השבוע את נתניהו וכחלון 
לשיחה בארבע עיניים, נרשמה התרוממות רוח. כשהישיבה 
להישמע,  הוסיפו  השבת  ממוצאי  ביטן  וזמירות  התפזרה, 
רוח קדים מזרחית, הכתה בפניהם. עוד פגישה ועוד פיזור, 
עוד דיבור ועוד איום. רק חייהם של הפרשנים, היו אומללים 

יותר מאלה של הנציגים החרדים.
דומה  לסצנה  הנוכחית,  הסיטואציה  בין  משווים  כאשר 
יזם  עמו   – הקודם  האוצר  שר  מול  ראש-הממשלה  שניהל 
עם  נתניהו  נועד  אז  גדול.  אחד  הבדל  למצוא  ניתן  משבר, 
חץ  טיל  כמו  לשיגור,  מוכנה  הפיטורים  כשהודעת  לפיד, 
בכינון ישיר. הפעם, הוא נפגש עם כחלון פעם ועוד פעם, 
הדלפות  השבוע  נרשמו  לא  הצדדים  משני  שינוי,  כשלשם 

מגמתיות ומכפישות מתוך השיחות. 
חברי הכנסת החרדים מאמינים שאת הצעד בונה האמון 
מפיהם.  ששמע  הדברים  בעקבות  נתניהו  עשה  לכאורה, 

חייב  נתניהו 
להוכיח לשותפיו, 
ישראל  בבירת 
בבירת  כמו 
שפניו  ארה"ב, 
ולא  לשלום 
למלחמה, להסכם 
לפיצוץ.  ולא 
הגדולה  השאלה 
האיש  האם  היא 
עם  הקופצני 
לא  המזרחי,  הגן 
לשותפיו  פוסע 
בצעד  הראש  על 
אחד   – תימני 
שניים  קדימה, 
ראש  אם  לאחור. 
אכן  הממשלה 
מעוניין בבחירות, 
הסיבות  מכל 
ובראשן  שבעולם 
הוא  החקירות, 
אם  למגע.  יחתור 

התנגדות  בגלל  ממשי  לטריגר  יהפוך  לא  הנוכחי  המשבר 
שותפיו, ביבי כבר ימצא את הדרך להתגלגל למשבר הבא. 
ופחות  לפירוק  יותר   – קואליציה  לעסקי  שנוגע  מה  בכל 
כפי  רוצה,  שהוא  מה  את  להשיג  נוהג  נתניהו  להרכבה, 

שהעיד על עצמו בענווה.   

יום הבוחר
כמו  מרכולתם,  את  שהציגו  וגופים  חרדים  סוחרים  מול 
התיישבו  ובפולין,  בליטא  היריד  מימי  צדיקים  בסיפורי 
בוועידת העסקים הקטנים החרדים, עסקנים חרדים משלוש 
הסיעות החרדיות. סגן שר האוצר איציק כהן מש"ס, ח"כ 
יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  התורה,  מדגל  אשר  יעקב 
תויגו  בהם  הימים  עברו  חלפו  ישראל.  מאגודת  דייטש 
השיח  ובוכים.  שפופים  שמהלכים  כמי  העובדים  החרדים 
מתפרנסים  של  הקומה  שפיפות  האם  בשאלה  עוסק  כיום, 
שאר  מול  לרעה  אפלייתם  בשל  השאר  בין  נובעת  חרדים, 

האוכלוסייה. 
על  נתונים  והציג  בית  שיעורי  עשה  האוצר  שר  סגן 
צריך  העסקים.  בתחום  לחרדים  שמוענק  ממשלתי  סיוע 
שיש  בטוח  לא  הזה,  שבעניין  מספקת  בכנות  להודות 
לעוסקים בצרכי ציבור מטעמנו תשובה, הואיל ובראש סדר 
העדיפויות, נותרה )בצדק( הדאגה לעולם התורה. הבקשה 
התייחסות  תינתן  המשני,  שבדרג  הייתה,  המשתתפים  של 
לזבולון. לא רק לצרכיו של הסוחר החרדי, אלא גם - אחרי 

יששכר, הלן באוהלה של תורה.
זכתה ירושלים והשבת עולה, שבוע אחר שבוע, על ראש 
עו"ד  גם  השתתף  ישראל,  בבירת  שנערך  בפאנל  שמחתה. 
והעסקים  העצמאים  ארגוני  )לשכת  להב  יו"ר  כהן,  רועי 
באולם,  שישבו  הרבים  הכיפה  חובשי  למרות  בישראל(. 
דווקא קולו של האיש גלוי הראש עלה לאוקטבות הגבוהות 
ולא הדתית, מפני  מכולם. כהן התריע, מהזווית החברתית 
הוא  בשבת.  הקניות  מרכזי  פתיחת  של  הקשות  ההשלכות 
שנגרם  והעוול  המנוחה  יום  רמיסת  על  לבו  מנהמת  דיבר 
ההתדרדרות  על  כשדיבר  ממלאכה.  ששובת  סוחר  לכל 
שעלו   – השבת'  'משלוחי  חדשות  את  הזכיר  המתמשכת, 

השבוע לכותרות, ושאל עד מתי. 
לא בטוח שהשאלה הזאת צריכה להיות מופנית בהכרח 
שכל  בצדק  ציין  אשר  יעקב  ח"כ  החרדים.  לפוליטיקאים 

ציוץ של ח"כ חרדי, הופך אוטומטית לכלי שרת בידי אויבי 
שלא  החרדים,  הכנסת  חברי  של  בתובנה  צדק  יש  השבת. 
מעוניינים להפוך את התנגדות הסוחרים לפתיחת המרכזים 
המסחריים בשבת - ממאבק חברתי למלחמת דת. נרצה או 
לא, זה בדיוק מה שיקרה כאשר שר הפנים יאמר את דברו 
פתיחת  לעניין  בתל-אביב  העירוני  העזר  חוק  את  ויפסול 

העסקים בשבת, שהעבירה העירייה.  
נותר רק לקוות, שהטלת הווטו של דרעי )שתינתן לצרכים 
בג"ץ(,  במבחן  תעמוד  לא  כי  להניח  וסביר  הצהרתיים 
תיעשה במרחק רב ככל האפשר מיום הבוחר הפוליטי. רק 
זה מה שחסר לנו, להזיז לתל אביבים את הגבינה שהם קונים 
בשבת, רגע לפני הבחירות, ולגרום להם לנהור בהמוניהם 

לקלפיות. 

כולה שלו
אפרופו שר הפנים העומד למבחן, גם השבוע דרעי מצא 
שיערך  החג  במבחן  מדובר  לא  עצמו.  את  לאתגר  לנכון 
בפסח הקרוב, אלא בעוד יום בוחר פוליטי, שיתקיים אחרי 

החגים – במסגרת המאבק היצרי על ראשות ההסתדרות. 
כאן  פורסמה  יחימוביץ'  עם  ללכת  דרעי  של  ההחלטה 
שהגיגי  לפני  יממה  שבועות,  כשלושה  לפני  לראשונה 
בכל  הושמעו  כבל  איתן  ח"כ  של  ההוד  ופניני  המופת 
הערוצים. לדרעי עוד הייתה הזדמנות לעשות פרסה, ולתרץ 
את הנסיגה, בטילים הפוליטיים - 'צוק איתן' בזעיר אנפין - 
שהפיל על ראשו בן בריתה של יחימוביץ'. אלא שדרעי בחר 
ללכת עד הסוף. לתמוך בשלי כאילו אין מחר, או במקרה 

שלו ועל רקע כל מה שאמרה בעבר – כאילו אין אתמול.   
דרעי הסביר בשבועות האחרונים שלאור ההצעות הבלתי 
זהו,  ניסנקורן – אין לו מה להפסיד. אז  מספקות שהעביר 
כמו  בניסנקורן,  ותומך  בתלם  הולך  היה  דרעי  אם  שיש. 
כחלון, בוז'י ושות', ניצחון לא היה נזקף לזכותו וגם הפסד 
לא היה נרשם על שמו. ברגע שהחליט להיות ראש המפלגה 
פומבית  תמיכה  שמביע  היחיד(  גם  לעכשיו  )נכון  הראשון 
במועמדת קוראת התיגר מהעבודה, דרעי מהמר למעשה על 

כל הקופה. 
ניצחון כמו הפסד שלה – ידבקו גם בו, ובשעה שבמערכת 
או  וינר  של  לתדמית  כלליות,  בחירות  מריחים  הפוליטית 
של  הגזרה  לגבולות  ומעבר  מעל  משמעות,  תהיה  לוזר, 
ההסתדרות. אם יחימוביץ' תנצח, דרעי יסתמן כמי שהימר 

בית ספר לפוליטיקה

העסקים הקטנים של ביבי

תמונת המועמד היחיד שהעיתונות החרדית תפרסם, אבי ניסנקורן. צילום: הדס פרוש, פלאש 90
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רמון  חיים  הרצת  של  העליזים  בימים  כמו  נכון, 
לראשות ההסתדרות, נגד כל הסיכויים. אם הגברת 

תיכשל, ריח התבוסה ידבק גם בו.

איזו מדינה 
שגם  בתקווה  בפתח,  פסח  המועד  חול  אירועי 
למתכנסים   – ומהנים  שמחים  כשרים,  יהיו  הם 
הכנסת  חברי  סיפרו  שעבר,  בסוכות  ולמארגנים. 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  כי  החרדים 
מנדלבליט, הבטיח להם כי תיכף ומיד לאחר החג 
בהפרדה.  אירועים  שוללת  אינה  שעמדתו  יבהיר 
חלפו חגי תשרי, עברו גם חנוכה ופורים, ההכנות 
ומנדלבליט לא אמר דבר. שותק  לפסח בעיצומן 
עסקינן  כביכול  מחריש,  דבר.  הובטח  לא  כאילו 

בחקירות ראש-הממשלה. 
כאן צריך לעצור ולהזכיר, שכל ההבטחות הללו 
מנדלבליט  פומבית,  דעת המשוחחים.  על  נכתבו 
לא אמר מילה, ובעת ששהה בזמנו בחו"ל לצורך 
על  )כך  בכירה  ממשלתית  לאישיות  דין  חיקורי 
המשפטים  משרד  דוברות  זרים(,  פרסומים  פי 
הבטחה.  שום  בשמו  ניתנה  לא  כי  הבהירה 
אפשר  ששמעו,  התעקשו  החרדים  הכנסת  חברי 

ומהרהורי ליבם. 
נגד אירועים  מי שהובילה בשעתו את המאבק 
עו"ד  ליועמ"ש  המשנה  היא  בהפרדה  המוניים 

אפיקומן  עם  שוב  השבוע  שהגיחה  זילבר,  דינה 
לוועדה  מטעמה  שהוגש  חריף  בדו"ח  מוקדם. 
מפני  מתריעה  היא  הכנסת,  של  האישה  למעמד 
"בתקופה  כי  וקובעת  ההדרה  תופעות  התעצמות 
נשים  יש התרחבות מתמדת של הדרת  האחרונה 

במרחב הציבורי". 
"מיום  הצרה.  צריך  מי   – התרחבות  כזאת  עם 
"הולכים  ליועמ"ש,  המשנה  כותבת  ליום", 
הישראלי,  הציבור  שבהם  האתרים  ומצטמצמים 
מרחב  לחלוק  במחוזותינו  יכולים  וגברים,  נשים 
בהמשך  משמעותי  צורך  קיים  משותף...  אזרחי 
מבעבר,  יותר  ואולי  ומקיפה,  אקטיבית  פעילות 
הנשים  הדרת  תופעת  כי  מלמדת  המציאות  שכן 
ומחייבת  ורבים,  שונים  חיים  לתחומי  מתפשטת 

פעילות אינטנסיבית למיגורה".
את  מתדרדרת,  להדרה  כדוגמה  מציינת  זילבר 
וגמליאל  רגב  שקד,  השרות  של  פניהן  טשטוש 
החרדית  העיתונות  קוראי  החרדית.  בתקשורת 
משכבר הימים מבינים – כי הטשטוש האמיתי של 
פני המציאות, הוא הצגת הסיטואציה כהתדרדרות 
שמדובר  בשעה  בה  לאחרונה,  שהתרחשה 
במושכלות יסוד בעיתונות החרדית, מקדמת דנא. 
גם למקרא פסקאות נוספות במסמך, אי אפשר 
ואירועים  "כנסים  נשתנה:  מה   – לתמוה  שלא 
תוך  התקיימו  האחרונה  בשנה  שונים  פומביים 

הפרדה מגדרית או ללא השתתפות נשים; עיריות 
ללא  אירועים  לקיים  ביקשו  השכלה  ומוסדות 
שירת נשים; פעילויות ואירועים התקיימו לגברים 
לילדים  ספורט  אירועי  הפרדה;  תוך  או  בלבד 
צניעות  טענת  בשל  אבות  נוכחות  ללא  התקיימו 

של הילדות המופיעות, שהן בנותיהם". 
של  חדשה  כהתרחבות  מציגה  שזילבר  מה  כל 
ישנה-נושנה,  חיים  מציאות  היא  ההדרה,  תופעת 
המגדירה את אורח החיים החרדי משכבר הימים. 
שהעיתונות  להסתדרות  היחיד  המועמד  תמונת 
אבי  של  היא  ייכשל,  אם  גם  תפרסם,  החרדית 
קלינטון,  הילארי  ועד  מאיר  מגולדה  ניסנקורן. 
נמנעה העיתונות החרדית מלפרסם תמונה אישה. 
מאשימה  אצבע  זילבר  של  לעברה  להפנות 
בחסר,  הלוקה  ההסברה  הקלה.  הדרך  זו  יחידה, 
לרעה,  מציינת  זילבר  הבלעדית.  באחריותנו  היא 
צנוע  לבוש  ודרישות  צניעות  "שלטי  של  תופעה 
או  דת  אתרי  שאינם  לאתרים  בכניסה  שהוצבו 
צניעות". ממסמרי שלטי החוצות באותיות קידוש 
לבנה, תורמים לשימור אורח החיים החרדי, כפי 
שהמתפרעים חוסמי הכבישים, מסייעים ליושבים 
באוהלה של תורה. ממשנתו של הגר"י סרנא זצ"ל 
למדנו שעל צניעות מדברים בצניעות, ומי שנוהג 
את  מוציא  אלא   – מועיל  שאינו  רק  לא  אחרת, 

דיבתנו רעה.
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מול סוחרים 
חרדים שהציגו 
את מרכולתם, 

כמו בסיפורי 
צדיקים מימי 
היריד בליטא 

ובפולין, 
התיישבו 
בוועידת 

העסקים 
הקטנים 

החרדים, 
עסקנים חרדים 
משלוש הסיעות 

החרדיות. 
חלפו עברו 
הימים בהם 

תויגו החרדים 
העובדים כמי 

שמהלכים 
שפופים ובוכים 

זילבר מציינת 
כדוגמה להדרה 

מתדרדרת, 
את טשטוש 

פניהן של 
השרות שקד, 
רגב וגמליאל 

בתקשורת 
החרדית. קוראי 

העיתונות 
החרדית 

משכבר הימים 
מבינים – כי 

הטשטוש 
האמיתי של 

פני המציאות, 
הוא הצגת 

הסיטואציה 
כהתדרדרות 
שהתרחשה 

לאחרונה 

מתנות קטנות, עסקים גדולים. פאנל ועידת העסקים הקטנים בירושלים, השבוע. צילום: קובי הר-צבי
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בפורום  השבוע  בתחילת  השתתפו  עסקים  בעלי  מאות 
העסקים מבית 'קו עיתונות', שהתקיים במרכז הקונגרסים 
בניסיון  קם  הפורום  בירושלים.  פלאז'ה  קראון  מלון  של 
להעניק פתרון הולם עבור בעלי עסקים הנתקלים בקשיים 
במסגרת פעילותם העסקית, כדי לסייע להם ולהעניק להם 
בהמשך  יתקיימו  היוזמה,  במסגרת  מקצועי.  כלים  ארגז 
לבעלי  מענה  יינתן  ובהם  הארץ  ברחבי  נוספים  כנסים 

עסקים קטנים ובינוניים. 
ברחבי  הקטנים  העסקים  למען  משהו  קורה  סוף  "סוף 
ניתן  גורם בוועדה המארגנת. "עד היום לא  הארץ", אמר 
מענה בסוגיות המיקרו אלא רק המאקרו. אף אחד לא ניסה 
בעלי  של  היומיומיות  ההתמודדויות  את  דווקא  לפתור 

העסקים".
מושב  היה   - העסקים  בעלי  עבור  המרכזי  המושב 
הפתיחה של הפורום, בהשתתפות סגן ראש העיר ירושלים 
קמח,  קרן  סמנכ"ל  יוסטמן  אברהם  עו"ד  דייטש,  יוסי  ר' 
ומשה  ירושלים  בעיריית  עסקים  אגף  מנהלת  מוזס  ענבל 
דאהן מנהל מחלקת רישוי עסקים. במושב זה קיבלו בעלי 
הקשיים  את  לצלוח  להם  שיאפשרו  טיפים  שלל  העסקים 

הרבים עמם הם מתמודדים.
ענבל מוזס, ראש אגף עסקים בעיריית ירושלים, אמרה 
במהלך הכנס כי "אנחנו רואים בכנס עסקים למגזר החרדי 
שנמצא  העסקי-חרדי  למגזר  כלים  למתן  משמעותי  כנס 
בצמיחה. העירייה עסוקה בלהשקיע בעסקים אלו במגוון 
שירותים וכלים שיסייעו להם – בין לעסק החדש ובין ליזם. 
אנחנו נמשיך לקדם את התחום בכל כלי שעומד לרשותנו 

לטובת ירושלים, תושביה ועסקיה".
עו"ד אברהם יוסטמן הציג את ביזמקס, המהווה פתרון 
לשכירת  אפשרות  המשלב  חרדים  ליזמים  מתקדם  ייחודי 
וכלכלית  רעיונית  רחבה,  ותמיכה  יוקרתי  במתחם  משרד 

ביזם הנמצא בתחילת דרכו העסקית.
בין  המשתתפים  התפצלו  הבאים  המושבים  בארבעת 
על  אולמות  בשלושה  במקביל  שניתנו  שונות  הרצאות 
ידי מומחים מתחומים שונים. כך למשל, סגן יו"ר לשכת 
עוה"ד, עו"ד מנחם מושקוביץ שסיפק למשתתפים טיפים 
את  עובדים הטורדת  בסוגיית העסקת  והתמקד  משפטיים 

מנוחתם של לא מעט בעלי עסקים. 
"הקמת עסק מלווה בטרדות רבות, ישנו תחום שנראה 
קטן אבל הוא מורכב ורגיש מאוד – 'העסקת עובדים'. לרוב 
נותנים עליו את הדעת מאוחר מדי, כשמגיעות תביעות. כדי 
עם  מראש  לשבת  וכדאי  רצוי  שכאלו  מסיבוכים  להימנע 
עו"ד שידריך אתכם כיצד להעסיק עובדים בצורה נכונה, 
ולשמור על זכויותיהם מבלי להסתכן בתביעות עתידיות", 

סיכם מושקוביץ.

מלחמות השבת והעדפה מתקנת

המושב המרתק ביותר היה המושב הפוליטי, בהנחייתם 
ריבלין.  ויעקב  בלום  אבי  הותיקים  הפרשנים  צמד  של 

במושב זה השתתפו סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן 
מש"ס, חבר הכנסת רועי פולקמן יו"ר סיעת כולנו בכנסת, 
יו"ר  צור  בן  יואב  הכנסת  חבר  אשר,  יעקב  הכנסת  חבר 
ירושלים  העיר  ראש  סגן  דייטש  יוסי  בכנסת,  ש"ס  סיעת 

ונשיא להב עו"ד רועי כהן. 
"מרענן  כי  בסרקזם  פולקמן  ח"כ  אמר  המושב  בפתח 
תאגיד  על  שאלות  לשמוע  ולא  עיתונאים  מול  לשבת 
השידור והמשבר". בהמשך התייחס פולקמן לנושא לשמו 
קהילתית  מאוד  תפיסה  "יש  ואמר:  המשתתפים  התכנסו 
יותר  לחשוב  התפיסה,  את  לשנות  צריך  קטנים.  בעסקים 
כי:  וציין  החרדים  לעמיתיו  פרגן  גם  פולקמן  בגדול". 
"האתגר שלנו הוא הנעת רמת השכר. שעצמאי חרדי לא 

יביא הביתה משכורת רעב של 5 אלף שקל".
באחרונה  לנעשה  התייחס  אשר,  יעקב  הכנסת  חבר 

רוצה לשבח את  בירושלים בסוגיית חילולי השבת: "אני 
הויתור  בירושלים שעומדים על המשמר.  חבריי במועצה 
הגדול שלנו בעצם זה שאנחנו מקדשים את הסטטוס קוו 

מלא החורים".
סגן ראש העיר יוסי דייטש ציין כי "אנו מנסים להחזיר 
אנחנו  בירושלים.  בשבת  קוו  הסטטוס  נושא  את  למסלול 
לח"כ  בהתייחסו  נימה",  כמלוא  להתפשר  יכולים  לא 
פולקמן שתמך בדברים, הוסיף דייטש: "אני מבקש מח"כ 
פולקמן שיעביר את המסר שאמר פה גם לחברים שהשאיר 

בעיריית ירושלים".
שר  סגן  גם  התייחס  בנושא,  שהתעורר  הדיון  במהלך 
הפעלת  על  טעם'  'טיב  של  להודעתה  כהן  יצחק  האוצר 
משלוחים בשבת, תקף אותה בחריפות ואמר כי זה יהרוס 
הגדר  פריצת  את  נאפשר  ו"לא  הקטנים  העסקים  את 

בתחילת השבוע התקיים בירושלים פורום העסקים של 'קו עיתונות', בהשתתפות מאות בעלי עסקים קטנים 
ובינוניים, אישי ציבור ומומחי שיווק ואשראי  סגן שר האוצר איציק כהן: "לא נאפשר את פריצת הגדר של 

משלוחים בשבת"  ח"כ יעקב אשר: "די לדבר על הציבור החרדי כמסכנים, צריך לתת חכות"  סגן ראש 
העיר ירושלים יוסי דייטש: "מטרת הכנס לאגד את בעלי העסקים הקטנים בכל שכונה"  ח"כ רועי פולקמן: 

"האתגר שעצמאי חרדי לא יביא הביתה משכורת רעב"

 ב' בניסן תשע"ז 229/3/17

כנס 'פורום העסקים' מבית 'קו עיתונות'

לראשונה: מאות בעלי עסקים 
חרדים בכנס מקצועי

סגן שר האוצר מסייר בין הדוכנים ומשוחח עם בעלי העסקים

מנחי הפאנל הפוליטי, הפרשנים יעקב ריבלין ואבי בלום
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בפורום  השבוע  בתחילת  השתתפו  עסקים  בעלי  מאות 
העסקים מבית 'קו עיתונות', שהתקיים במרכז הקונגרסים 
בניסיון  קם  הפורום  בירושלים.  פלאז'ה  קראון  מלון  של 
להעניק פתרון הולם עבור בעלי עסקים הנתקלים בקשיים 
במסגרת פעילותם העסקית, כדי לסייע להם ולהעניק להם 
בהמשך  יתקיימו  היוזמה,  במסגרת  מקצועי.  כלים  ארגז 
לבעלי  מענה  יינתן  ובהם  הארץ  ברחבי  נוספים  כנסים 

עסקים קטנים ובינוניים. 
ברחבי  הקטנים  העסקים  למען  משהו  קורה  סוף  "סוף 
ניתן  גורם בוועדה המארגנת. "עד היום לא  הארץ", אמר 
מענה בסוגיות המיקרו אלא רק המאקרו. אף אחד לא ניסה 
בעלי  של  היומיומיות  ההתמודדויות  את  דווקא  לפתור 

העסקים".
מושב  היה   - העסקים  בעלי  עבור  המרכזי  המושב 
הפתיחה של הפורום, בהשתתפות סגן ראש העיר ירושלים 
קמח,  קרן  סמנכ"ל  יוסטמן  אברהם  עו"ד  דייטש,  יוסי  ר' 
ומשה  ירושלים  בעיריית  עסקים  אגף  מנהלת  מוזס  ענבל 
דאהן מנהל מחלקת רישוי עסקים. במושב זה קיבלו בעלי 
הקשיים  את  לצלוח  להם  שיאפשרו  טיפים  שלל  העסקים 

הרבים עמם הם מתמודדים.
ענבל מוזס, ראש אגף עסקים בעיריית ירושלים, אמרה 
במהלך הכנס כי "אנחנו רואים בכנס עסקים למגזר החרדי 
שנמצא  העסקי-חרדי  למגזר  כלים  למתן  משמעותי  כנס 
בצמיחה. העירייה עסוקה בלהשקיע בעסקים אלו במגוון 
שירותים וכלים שיסייעו להם – בין לעסק החדש ובין ליזם. 
אנחנו נמשיך לקדם את התחום בכל כלי שעומד לרשותנו 

לטובת ירושלים, תושביה ועסקיה".
עו"ד אברהם יוסטמן הציג את ביזמקס, המהווה פתרון 
לשכירת  אפשרות  המשלב  חרדים  ליזמים  מתקדם  ייחודי 
וכלכלית  רעיונית  רחבה,  ותמיכה  יוקרתי  במתחם  משרד 

ביזם הנמצא בתחילת דרכו העסקית.
בין  המשתתפים  התפצלו  הבאים  המושבים  בארבעת 
על  אולמות  בשלושה  במקביל  שניתנו  שונות  הרצאות 
ידי מומחים מתחומים שונים. כך למשל, סגן יו"ר לשכת 
עוה"ד, עו"ד מנחם מושקוביץ שסיפק למשתתפים טיפים 
את  עובדים הטורדת  בסוגיית העסקת  והתמקד  משפטיים 

מנוחתם של לא מעט בעלי עסקים. 
"הקמת עסק מלווה בטרדות רבות, ישנו תחום שנראה 
קטן אבל הוא מורכב ורגיש מאוד – 'העסקת עובדים'. לרוב 
נותנים עליו את הדעת מאוחר מדי, כשמגיעות תביעות. כדי 
עם  מראש  לשבת  וכדאי  רצוי  שכאלו  מסיבוכים  להימנע 
עו"ד שידריך אתכם כיצד להעסיק עובדים בצורה נכונה, 
ולשמור על זכויותיהם מבלי להסתכן בתביעות עתידיות", 

סיכם מושקוביץ.

מלחמות השבת והעדפה מתקנת

המושב המרתק ביותר היה המושב הפוליטי, בהנחייתם 
ריבלין.  ויעקב  בלום  אבי  הותיקים  הפרשנים  צמד  של 

במושב זה השתתפו סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן 
מש"ס, חבר הכנסת רועי פולקמן יו"ר סיעת כולנו בכנסת, 
יו"ר  צור  בן  יואב  הכנסת  חבר  אשר,  יעקב  הכנסת  חבר 
ירושלים  העיר  ראש  סגן  דייטש  יוסי  בכנסת,  ש"ס  סיעת 

ונשיא להב עו"ד רועי כהן. 
"מרענן  כי  בסרקזם  פולקמן  ח"כ  אמר  המושב  בפתח 
תאגיד  על  שאלות  לשמוע  ולא  עיתונאים  מול  לשבת 
השידור והמשבר". בהמשך התייחס פולקמן לנושא לשמו 
קהילתית  מאוד  תפיסה  "יש  ואמר:  המשתתפים  התכנסו 
יותר  לחשוב  התפיסה,  את  לשנות  צריך  קטנים.  בעסקים 
כי:  וציין  החרדים  לעמיתיו  פרגן  גם  פולקמן  בגדול". 
"האתגר שלנו הוא הנעת רמת השכר. שעצמאי חרדי לא 

יביא הביתה משכורת רעב של 5 אלף שקל".
באחרונה  לנעשה  התייחס  אשר,  יעקב  הכנסת  חבר 

רוצה לשבח את  בירושלים בסוגיית חילולי השבת: "אני 
הויתור  בירושלים שעומדים על המשמר.  חבריי במועצה 
הגדול שלנו בעצם זה שאנחנו מקדשים את הסטטוס קוו 

מלא החורים".
סגן ראש העיר יוסי דייטש ציין כי "אנו מנסים להחזיר 
אנחנו  בירושלים.  בשבת  קוו  הסטטוס  נושא  את  למסלול 
לח"כ  בהתייחסו  נימה",  כמלוא  להתפשר  יכולים  לא 
פולקמן שתמך בדברים, הוסיף דייטש: "אני מבקש מח"כ 
פולקמן שיעביר את המסר שאמר פה גם לחברים שהשאיר 

בעיריית ירושלים".
שר  סגן  גם  התייחס  בנושא,  שהתעורר  הדיון  במהלך 
הפעלת  על  טעם'  'טיב  של  להודעתה  כהן  יצחק  האוצר 
משלוחים בשבת, תקף אותה בחריפות ואמר כי זה יהרוס 
הגדר  פריצת  את  נאפשר  ו"לא  הקטנים  העסקים  את 

בתחילת השבוע התקיים בירושלים פורום העסקים של 'קו עיתונות', בהשתתפות מאות בעלי עסקים קטנים 
ובינוניים, אישי ציבור ומומחי שיווק ואשראי  סגן שר האוצר איציק כהן: "לא נאפשר את פריצת הגדר של 

משלוחים בשבת"  ח"כ יעקב אשר: "די לדבר על הציבור החרדי כמסכנים, צריך לתת חכות"  סגן ראש 
העיר ירושלים יוסי דייטש: "מטרת הכנס לאגד את בעלי העסקים הקטנים בכל שכונה"  ח"כ רועי פולקמן: 

"האתגר שעצמאי חרדי לא יביא הביתה משכורת רעב"

 ב' בניסן תשע"ז 229/3/17

כנס 'פורום העסקים' מבית 'קו עיתונות'

לראשונה: מאות בעלי עסקים 
חרדים בכנס מקצועי

סגן שר האוצר מסייר בין הדוכנים ומשוחח עם בעלי העסקים

מנחי הפאנל הפוליטי, הפרשנים יעקב ריבלין ואבי בלום

3 ב' בניסן תשע"ז 29/3/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

כנס 'פורום העסקים' מבית 'קו עיתונות'

המנוסים  המנחים  בשבת".  משלוחים  של  הזו  החדשה 
העירו בסרקזם כי "אולי אחרי שיצאו שני כוכבים".

שוחחו  העבודה  בשוק  חרדים  אפליית  בנושא  גם 
המשתתפים, וסגן שר האוצר ביקש לציין כי לדעתו חרדים 
כבר לא צריכים העדפה מתקנת, "הם צריכים רק שיפסיקו 
להפריע להם. הציבור החרדי לא צריך להוכיח את עצמו - 
הוא כבר כאן ומושרש היטב, כבר כיום נמצאים בתפקידי 
אלו  הם  ונשים.  גברים  החרדי  מהציבור  רבים  מפתח 
מפתח.  בתפקידי  חרדים  לרצות  שימשיכו  לכך  שגורמים 
כל מי שמתוודע אליהם רוצה מזה עוד. בתפקידי אני דואג 
שרק יפתחו להם דלתות. את כל השאר הם עושים בזכות 

עצמם כי הכוח החרדי שווה יותר".

לאגד את העסקים הקטנים

הדיור  מצוקת  הוא  הדיון  במהלך  שעלה  נוסף  נושא 
החרדית. חה"כ אשר אמר כי בגלל שלא כל ראשי הערים 
רוצים אותנו, "הממשלה צריכה לדאוג לפתרון שלא יגרום 
לדובר  קראתי  ברק  בני  לעיריית  כשנכנסתי  לחיכוכים. 
נמוך  אקונומי  סוציו  על  לשמוע  רוצה  לא  שאני  ואמרתי 
ומסכנים כי אז יזרקו לנו כמה שקלים. אני רוצה לדבר על 

מגדלים בצפון ב"ב".
התעסוקה,  בשוק  חרדים  בשילוב  הפאנל  עסק  בהמשך 
לקבל  צריך  לא  החרדי  "הציבור  כי  אמר  יעקב אשר  ח"כ 
תנאים  ואחת  אלף  עם  חכות  ולא  חכות,  אלא  דגים 

מסובכים".
לפעילות  התייחס  דייטש  יוסי  ירושלים  העיר  ראש  סגן 
"אנחנו  כי  וציין  מייסדיו,  על  נמנה  שהוא  קמ"ח  ארגון 
מכשירים גם עבודות לא אקדמיות, כדי לקדם אפשרויות 
לא  או  לו  למי שלא מתאים  נוספים,  בכיוונים  פרנסה  של 
מיזם  באמצעות  קטנים  לעסקים  גם  מסייעים  אנחנו  יכול. 
בעסקים  רואה חשבון.  או  ייעוץ  או  בליווי  אם   - ביזמקס 
עסק  בעל  של  הבעיה  מתקנת,  באפליה  צורך  אין  קטנים 

בבני ברק זהה לזו של בעל עסק ביפו".
"מה  בכנס:  הייעודית  המטרה  את  הסביר  גם  דייטש 
שאנחנו רוצים להפיק מהכנס הזה, זה שבכל אזור ואזור, 
הקטנים,  העסקים  בעלי  את  לאגד  ושכונה,  שכונה  בכל 
לתת להם כוח, לקחת יחד עו"ד ורואי חשבון, ללכת יחד 

בפרסום. זה יצמצם את מספר העסקים שנסגרים".
למשבר  באשר  גם  המשתתפים  נשאלו  סיום,  לקראת 
ההסכמים  "אם  כי  ציין  אשר  יעקב  וח"כ  בממשלה, 
לא  הזו  שהממשלה  סיבה  אין   – יישמרו  הקואליציוניים 

תשלים את ימיה".

"אין קופסה בכלל"

מאות  חזרו  קלה,  והפסקה  צהריים  ארוחת  לאחר 
בהשתתפותם  מרתק  לפאנל  המרכזי,  לאולם  המשתתפים 
מצליחים,  חרדים  יזמים  זה',  את  עשו  שכבר  'אלה  של 
יעקב  רימון,  התוכן  סינון  חברת  יו"ר  וייס,  משה  ובהם 
הלפרין, מנכ"ל אופטיקה הלפרין, יואל וקסברגר מ'מלכות 

וקסברגר' ויוסף רפאלי מנכ"ל 'רפאלי ביטוחים', כשאליהם 
מצטרף מנהל אזור ירושלים בבנק מרכנתיל, שאול בביש.

חברי הפאנל סיפקו טיפים מרתקים מניסיונם המקצועי, 
ושיתפו את הנוכחים באנקדוטות שליוו אותם. כך למשל 
חשף הלפרין את הסיפור מאחורי הקמפיין המפורסם של 
ניתן  כיצד  והסביר  בסיסי',  צריכה  מוצר  הם  'משקפיים 
למקסם פרסום איכותי ואיך אמור בעל עסק להציב לעצמו 

לציין  בחר  וקסברגר  יואל  בהצלחה.  אותם  ולנהל  יעדים 
את חשיבות המקוריות, "אצלנו בעסק 'לא חושבים מחוץ 

לקופסה', אלא אין קופסה בכלל..." הסביר.
ד"ר צבי ברק בהרצאה על מצוינות  נעל  יום העיון  את 
ארגז הכלים  ומאות בעלי העסקים שהעשירו את  אישית, 
והיכולות לניהול העסק שברשותם, הודו למארגנים ולרשת 

'קו עיתונות' על היוזמה המבורכת והתפזרו לבתיהם.

פאנל בעלי העסקים

הפאנל הפוליטי
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לפרנסתם,  העובדים  האנשים  רוב 
ולעבוד  בטוח'  על  'ללכת  מעדיפים 
יקרה  מה  משנה  ולא  כמעט  כך,  כשכירים. 
בעשירי  המשכורת  את  יקבלו  הם   - לעסק 

לחודש ויזכו לביטחון תעסוקתי.
חלקם  שבתוכנו,  הנועזים  את  יש  אבל 
שהלכו  ברירה,  בלית  ואחרים  מבחירה 
מקום  איתרו  רעיון,  יזמו  עסק,  ופתחו 

והתגברו על הכשלים הביורוקרטיים.
חלקם מתקשים להירדם בלילה. הפרנסה 
ממזג   - משתנים  באינספור  תלויה  שלהם 
מחלה  ועד  לקוחות  להבריח  שעשוי  אוויר 
של  מחירים  מעליית  עובד,  של  פתאומית 
מוצר ועד מתחרה שפותח עסק דומה בצדו 

השני של הרחוב.
במדינת  קטן  עסק  של  דרכו  קלה  לא 
והיא  משקרת  לא  הסטטיסטיקה  ישראל. 
הקטנים  העסקים  מרבית  למדי,  עגומה 

מתקשים לשרוד לאורך זמן.
העסק  מלכתחילה  לפעמים  נכון,  אז 
נבנה בלי הכנה מתאימה, הוצב במיקום לא 
נכון או התרשל בתכנון כספי מוקדם, אבל 
לפעמים, כל שנדרש כדי להציל מראש את 
ואשראי  נכונה  והדרכה  עזרה  הם  סיכוייו 

נוח יותר.
המתמודדים  עסקים  בעלי  אותם  עבור 
של  ממאמציה  וכחלק  הללו,  הקשיים  עם 
נערך  הקהילה,  לטובת  עיתונות'  'קו  רשת 
בתחילת השבוע כנס 'פורום העסקים', יום 
ובדוכני  איכות  בתוכן  ועמוס  מקצועי  עיון 
עסקים  בעלי  מאות  ובהשתתפות  ייעוץ, 

קטנים ובינוניים בירושלים.
לועידות שונות, בהן העיקר הוא  בניגוד 
הכותרת והתוכן טפל, הושם הדגש ב'פורום 
שיתנו  ומשתתפים  תכנים  על  העסקים' 
כלים ממשיים ואפקטיביים לבעלי העסקים 
זולות  אשראי  קרנות  עם  היכרות  שהגיעו, 
חינמי,  ייעוץ  המעניקים  גופים  ונוחות, 
טיפים פרקטיים בתחומי המשפט, הכלכלה 

והניהול ועוד.
כמה  עם  לשוחח  לי  יצא  הכנס,  במהלך 
חדש  דור  גיליתי  מהמשתתפים.  עשרות 
של צעירים 'עם אש בעיניים'. היזם החרדי 
בגבולות  להסתפק  מוכן  אינו  כבר  הצעיר 
לעיסוקים  אותו  הגזרה הטבעיים שכובלים 
גרידא,  חרדיות  ולשכונות  מגזרית  מזוהים 
גישה  ולהצליח, לאמץ  לגדול  הוא מעוניין 
יעדים  ולסמן  פשרות  וחסרת  מקצועית 

רחוקים שהוא מתכוון לכבוש.
עמנו  השותפים  לכל  נתונה  תודתנו 
בראש  זה,  וחברתי  נפלא  בפרויקט 
של  בהובלתו  ירושלים  עיריית  ובראשונה 
דייטש,  יוסי  הרב  העיר  ראש  ומ"מ  סגן 
על  מוזס,  ענבל  גב'  עסקים  אגף  ומנהלת 
והערכית  המקצועית  והשותפות  הליווי 
האקטיבית  הפעילות  ועל  מהם  שקיבלנו 

להצלחתו של הכנס.
לעצור  מתכוונת  לא  עיתונות'  'קו  רשת 

החריגה  וההיענות  העצום  הביקוש  כאן. 
הפנים  האמיתי  הצורך  על  אותנו  לימדו 
אי"ה  שכאלה.  מקצועיים  לכנסים  מגזרי 
ייעודיים  כנסים  סדרת  ונערוך  נמשיך 
נוספות,  חרדיות  בערים  זה  קריטי  בתחום 

כדי להמשיך ולתרום לקהילה ולפרנסתה.

העניים מתגעגעים ללפיד

ה'קמחא  סאגת  לסיומה  באה  השבוע 
כמותה  מאין  כואבת  סוגיה  דפסחא', 

שהצפנו כאן ב'קו עיתונות'.
לפני  לעקוב:  שמתקשה  למי  רקע  קצת 
שנים ספורות, בעידן שנהוג לכנות 'גזירות 
מיליון   51 ישראל  ממשלת  נתנה  לפיד', 
'קמחא  בחלוקת  העוסקות  לעמותות  שקל 

דפסחא' לנזקקים לקראת החג.
בתוך שלוש שנים, ודווקא 'שנות שובע' 
בכל הקשור לתקציבים סקטוריאליים, קוצץ 
שקל  מיליון   14 של  יעד  לכדי  עד  הסכום 

בלבד השנה.
לפי  האבסורד,  גודל  את  להבין  כדי 
לכל  מעניקה  המדינה  שהוצע  התקציב 
דורשת  אולם  בלבד,  שקלים   14 מזון  סל 
שכל  מהעמותות  הקריטריונים  במסגרת 
מה  שקל,   150 לפחות  של  בשווי  יהיה  סל 
של  מיידי  החזר  המדינה  לקופת  שמבטיח 
הסיוע  מסכום  ומכופל  כפול  בשווי  מס 

הניתן.
למערכה  נזעקו  החרדים  הכנסת  חברי 
יו"ר הוועדה לפניות הציבור  זה,  בזה אחר 
ח"כ ישראל אייכלר היה ראשון לערוך דיון 
עליו  מכתב  יזם  מקלב  אורי  ח"כ  בנושא, 
בדרישה  הבית  סיעות  מכל  ח"כים  חתמו 
לתקן את העוול ולו במעט ואילו יו"ר ועדת 
פגרה  דיון  כינס  גפני  משה  ח"כ  הכספים 
מיוחד והצליח להעביר סכום מוגדל לטובת 

המטרה החשובה.
ה'תיקון'  לאחר  שהועבר  הסכום  ועדיין, 
שתוכננו  ל-14  שקל  מיליון   3 ותוספת 
מלכתחילה - אינו משביע את הארי ואפילו 

לכלל קומץ לא בא.
גם עתה, מדובר בשליש בדיוק מהסכום 
)שר  בזמנו  עתיד'  'יש  שרי  ידי  על  שניתן 
האוצר יאיר לפיד ושר הרווחה מאיר כהן( 

לאותה מטרה.
זאת, לאלפי משפחות  לומר  ככל שמוזר 
עניות שסלי הקמחא דפסחא מהווים עבורן 
'יש  אנשי  דווקא  סייעו   - לחג  הצלה  גלגל 
בעוד  הביניים,  מעמד  עם  המזוהים  עתיד' 
שאמור  ליכוד  איש  הנוכחי,  הרווחה  שר 
להבין למצבם של שכבות המצוקה, מקשה 

את לבו.
על  לו  יספר  שמישהו  כדאי  אולי 
מתפקדים  לגייס  האנושי  הפוטנציאל 
למרכז הליכוד, במחיר זול בהרבה מעובדי 

התעשייה האווירית...

למען הקהילה
חיסול מסתורי בעזהאבי גרינצייג / על סדר היום

ארבע יריות, חוליה מיומנת וגופה אחת שרועה על 
הקרקע - בחמאס הופכים כל אבן ברצועת עזה בניסיון 
לגלות מי סייע בחיסולו של בכיר הארגון מאזן פוקהא 

מחוץ לביתו  מעברים נחסמו וסגר כללי הוטל 
ברצועה במטרה למנוע ממשתפי הפעולה לברוח אל 

מחוץ לרצועה  דבר אחד ברור לראשי ארגון הטרור 
  שמבטיחים נקמה: ישראל עומדת מאחורי החיסול
ובעוטף עזה לא מודאגים: "ממשיכים בשגרת חיינו"

מאת: יעקב אמסלם

זה  מהיכן  השבוע  הבינו  לא  בחמאס  גם 
חמאס  בכיר  פוקהא,  מאזן  עליהם:  'נפל' 
ידי  על  האחרונה  בשבת  חוסל  ברצועה, 
אלמונים. הירי, שהתרחש כאשר פוקהא שהה 
בחניית ביתו, תפס את בכירי החמאס כשהם 

בלתי מוכנים בעליל. 
ובעבר  שליט"  ב"עסקת  השתחרר  פוקהא 
 2002 בשנת  הפיגוע  היתר מאחורי  בין  עמד 
בקו 361 בצומת מירון, בו נרצחו תשעה בני 

אדם.
עזה  ברצועת  עלו  החיסול,  לאחר  מיד 
 - ישראל  במדינת  לנקום  שקראו  קולות 
למרות שזו לא הוציאה אף הודעה רשמית על 
בהודעת  החיסול.  מאחורי  עומדת  שהיא  כך 
כי  נכתב  ישראל,  את  האשימו  בה  החמאס 
בשורות  הבולטים  מהמנהיגים  הינו  פוקהא 

הארגון. 
את  האשים  ָבְדָראן,  חוסאם  חמאס  איש 
לחינם.  נשפך  לא  השהידים  "דם  ישראל: 
ארגון  לפשעיו".  באחריות  יישא  הכיבוש 
בלתי  בפלח  המחזיק  האיסלאמי  הג'יהאד 
מבוטל ברצועת עזה הודיע: "חזרה למדיניות 

החיסולים תביא לכללי עימות חדשים".
החשש בקרב ארגוני הטרור גובר בעקבות 
פי  על  המחסלים.  שעשו  הנקייה'  ה'עבודה 
שחיסלו  החוליה  חברי  ברצועה,  דיווחים 
בו  ירו  הים,  חוף  מכיוון  באו  המחבל,  את 
את  שאספו  לפני  לא  מהמקום,  ונמלטו 
תרמילי האקדחים מהשטח. אביו של פוקהא 
סיפר למנחמים הרבים כי הוא קיבל מישראל 
איתותים בזמן האחרון שיגרום לבנו להפסיק 
כי  ההערכה  את  שחיזק  מה  הטרור,  בעיסוק 
כוחות הביטחון הישראלים הם אלו שעומדים 

מאחורי החיסול המסתורי.
נוכח  מתעצם  חמאס  בכירי  של  חששם 
אל  יוצא  היה  לא  כזה  חיסול  כי  העובדה 
הפועל ללא שיתוף פעולה מקרב מכריו של 
כי  ארגון הטרור  הודיע  זו,  פוקהא. במסגרת 
יהיו  וממנה,  לרצועה  והיציאות  הכניסות  כל 
סגורות עד להודעה חדשה, וזאת בכדי למנוע 
ממשתפי הפעולה להימלט משטח. בין היתר 
הטיל חמאס איסור על דיג בחופי רצועת עזה 

וסגירת המעברים בגבולותיה. 
חאלד  חמאס,  של  המדינית  הלשכה  ראש 
ישראל  כי  ואמר  לזכרו  בעצרת  נאם  משעל, 
חמאס  ארגון  וכי  המשחק  כללי  את  שינתה 
הציונים  של  הבוגדנית  "היד  לנקמה.  נערך 
התנקשה במאזן אל-פוקהא. אם האויב שינה 
את כללי המשחק ואת כללי הסכסוך - הנהגת 
התנועה, על מרכיביה הצבאיים, הפוליטיים - 

תקבל על עצמה את האתגר". 
דאגות  מעט  לא  מעלה  הנוכחי  החיסול 
בשנים  הנהנים  עזה  עוטף  תושבי  בקרב 
האחרונות משקט יחסי בגבול הנפיץ. "איומי 
התושבים  אחד  אמר  מדאיגים",  חמאס 
השבוע, "אבל אנחנו חיים בזה כבר לא מעט 
של  מאוד,  רציניים  חיסולים  עברנו  שנים. 
אחמד יאסין או אחמד ג'עברי, שהיו לא מעט 
אז  כולם.  את  ועברנו  בעקבותיהם,  עימותים 
מודאגים  עזה  עוטף  שתושבי  ולהגיד  לבוא 
את  להם  שישבש  שלו  האיומים  עם  וחמאס 

החיים, זה יהיה ממש לא נכון".
ממשיכים  כולם  התושבים  כי  הבהיר  הוא 
כלשהו  שינוי  התחולל  לא  וכי  יומם  בשגרת 
בקרב תחושות התושבים. "מאזן פוקהא היה 
רב מחבל ודמו היה מותר, לא משנה מי חיסל 
אותו. אנחנו ממשיכים בשגרת חיינו, הטובה 

למרות הכל ושמים את מבטחנו בה'".
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בכיר בממשל נגד 
טראמפ

לפי דיווח בארה"ב, מייקל פלין, היועץ לביטחון לאומי 
לשעבר בממשל טראמפ, עשוי להעיד נגד הנשיא בחקירה 

על קשריו עם רוסיה

שי בן מאיר

נגד  מדינה  עד 
לפי  טראמפ: 
בארה"ב,  דיווח 
היועץ  פלין,  מייקל 
לאומי  לביטחון 
בממשל  לשעבר 
טראמפ, עשוי להעיד 

נגד הנשיא. 
של  הדיווח  לפי 
קאיים,  ג'ולייט 
כפרשנית  המשמשת 
ובעבר   CNN-ב
במחלקה  עבדה 
המולדת,  להגנת 
פלין ככל הנראה סגר 
 FBI-ה עם  עסקה 

בחקירה הנוגעת לקשרים של טראמפ ואנשיו 
עם גורמים רוסיים במהלך הקמפיין.

לפי  להיראות,  מתחיל  "זה  לדבריה, 
שמייקל  דיווחים,  מפי  וגם  שלי  המקורות 
 FBI-פלין הוא האיש שאולי סגר עסקה עם ה

ומסיבה זו לא שמענו ממנו זמן מה".

כזכור, פלין שמונה ליועץ לביטחון לאומי 
- נאלץ להתפטר כעבור פחות מחודש, לאחר 
שנחשף כי שיקר לסגן הנשיא מייק פנס, בנוגע 
בוושינגטון,  הרוסי  השגריר  עם  לשיחותיו 
טראמפ  שהושבע  קודם  המעבר  בתקופת 

לתפקידו, דבר המהווה עבירה על החוק.

יוסי קרויזר

עסקני  לחג:  מתכוננים 
החרדיות  הקהילות  וראשי 
ארגוני  וראשי  בברוקלין 
יורק  בניו  'השומרים' 
עם  האחרונים  בימים  נועדו 
יורק,  ניו  משטרת  מפקדי 
הפיקוד  עם  דנו  העסקנים 
המקומית  המשטרה  של 
על  האבטחה  הגברת  על 
ובמיוחד  יהודיים  מרכזים 
על בתי כנסת במהלך חודש 

ניסן הקרוב.
חשש  הביעו  העסקנים 
הבכיר  הפיקוד  סגל  בפני 

להתרחש  עלולים  כי  יורק,  ניו  משטרת  של 
גל  רקע  על  החג,  בימי  אנטישמיים  אירועים 

האנטישמיות הגואה בארה"ב. 
החרדים  הארגונים  ראשי  שיתפו  בפגישה 
של  ההתנהגות  בדפוסי  המשטרה  ראשי  את 
בהם  והמועדים  פסח  בערב  החרדי  הציבור 
הציבור החרדי מתקהל במרכזי החינוך ובבתי 

הכנסת.

בפני  הקהילות  ראשי  שטחו  השאר  בין 
האירועים  סדר  את  המשטרה  מפקדי 
חמץ'  'שריפת  אירועי  היתר,  בין  המרכזיים, 
בריכוזים החרדים, החנויות שנסגרות באישון 
לילה, העברת מצות בגבולות, חופש התנועה 
בכבישים בשכונות החרדיות העמוסות, וזאת 
בשעות  והביטחון  האבטחה  סוגיית  לצד 

התפילות.

פסח בברוקלין: 
"חשש מאנטישמיות"

בעקבות גל האנטישמיות בארה"ב קיים חשש 
להתגברות האירועים במרכזים היהודיים לקראת החג 

 עסקני הקהילות החרדיות בברוקלין נועדו עם 
מפקדי משטרת ניו יורק

חיים רייך

המוסד  מטה  ראש  כי  טוען  צרפתי  עיתון 
בפריז ומספר דמויות דיפלומטיות ישראליות 
לאחר  המדינה,  את  לעזוב  נאלצו  בצרפת 
המוסד  לשורות  לגייס  ניסו  כי  חשד  שעלה 

סוכנים מארגון ביון צרפתי. 
מבצע  בזמן  זה  היה  הדיווחים,  פי  על 
צרפתיים  ריגול  וארגוני  המוסד  של  משותף 
לאיסוף מידע אודות הנשק הכימי אשר ברשות 
התחברו  אז  או  אסד,  בשאר  סוריה  נשיא 

ישראלים  סוכנים 
ם  ה י ת י מ ע ל
ואף  הצרפתיים 
ניסו לשחדם בכסף, 
בתמורה להצטרפות 

לביון הישראלי.
ביקורת  דו"ח 
שירות  של  פנימי 
הנגדי  הריגול 
שקטעים  הצרפתי, 
התפרסמו  ממנו 
מונד"  ב"לה 
את  חשף  הצרפתי, 
המוסד  של  הניסיון 
לקרב  הישראלי 
ביון  סוכני  אליו 

צרפתים וכתב כי היה זה מהלך "עד כדי חציית 
קו של הפיכתם לסוכנים כפולים". 

ראש  את  לחקור  הדו"ח  המליץ  כן  כמו 
שירותי הריגול הנגדי הצרפתי עד לשנת 2012, 
לא  קשרים  לניהול  בחשד  סקוארסיני,  ברנאר 
ראש  אז  מי שהיה  עם  מדווחים  ולא  מורשים 
רק  בדו"ח  המזוהה  בפריז,  המוסד  שלוחת 
גילוי  עם  ד"ק.  שמו,  של  התיבות  בראשי 
בשגרירות  רבים  דיפלומטים  נאלצו  הפרשה 
ישראל בצרפת לעזוב, ביניהם מי שהיה ראש 

מטה המוסד בפריז.

הגיוס הצרפתי
דו"ח פנימי שמתפרסם בצרפת חושף כי המוסד הישראלי 
ניסה לגייס סוכנים כפולים מארגון הביון הצרפתי  עם 
חשיפת הפרשה נאלצו בכירי המוסד לעזוב את המדינה
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ארי קלמן

העדיף  המועמד  מי  חרדית:  דילמה 
נפתלי  החינוך  שר   – היהודי  הבית  בראשות 

בנט או שרת המשפטים איילת שקד. 
שיערכו  היהודי  בבית  הפריימריז  רקע  על 
בתוך  קריאות  על  והפרסומים  חודש,  בעוד 
על  בנט  נגד  להתמודד  לשקד  היהודי  הבית 
ראשות המפלגה, זאת בין היתר בעקבות סקר 
החוזה כי היא מקבלת 3 מנדטים יותר מבנט, 
מהשניים  מי  מתלבטים  החרדיות  במפלגות 

עדיף בראשות המפלגה.
בנט  חבר  בה  הקודמת,  הקדנציה  לאחר 
לברית עם ה"אח" לפיד והותיר את החרדים 
באופוזיציה, היחסים בין בנט והחרדים תוקנו 
את  לחזק  החרדיות  במפלגות  פועלים  וכעת 
על  חזרה  למנוע  במטרה  המשותף,  הציר 
התסריט של הממשלה הקודמת. מי שבעיקר 
נמצא בקשר הדוק עם בנט, הוא השר ליצמן. 

יותר,  זוכה להערכה גדולה  עם זאת, שקד 
בראשות  כשעמדה  הקודמת  מהכנסת  עוד 
הוועדה שחוקקה את חוק הגיוס, אך שיתפה 
של  השונים  בסעיפים  החרדים  עם  פעולה 
החרדים  הנציגים  אמרו  אז  וכבר  החוק, 

בוועדה כי יש לה "מילה של טייס". 
אחרי  התבטא  התורה  ביהדות  גורם 
כי  ואמר  המפלגה  בתוך  כוחה  על  הפרסום 
"אין ספק שבין שקד לבנט שקד עדיפה, היא 
הקודמת,  בקדנציה  גם  בנו,  התחשבה  תמיד 
החרדים.  של  לצרכים  קשובה  היא  כעת  וגם 
הנה לדוגמא רק לפני כמה שבועות הצהירה 
כי צריך למנות שופט חרדי בלי שידברו איתה 

בנושא הזה. אכפת  לה מהחרדים". 
אולם לא כולם במפלגות החרדיות מרוצים 
למינוי  בוועדה  המעורה  חרדי  גורם  משקד, 
כוחה  את  מנצלת  שקד  כי  טוען  דיינים, 
המועדפים  סרוגים  דיינים  למינוי  בוועדה 

עליה, ולא מתחשבת בציבור החרדי.

החרדים מתלבטים: 
שקד או בנט

על רקע הפריימריז בבית היהודי והפרסומים על 
קריאות במפלגה לשרת המשפטים איילת שקד 

להתמודד נגד בנט, מתלבטים במפלגות החרדיות 
מי עדיף  גורם ביהדות התורה: "שקד תמיד 

התחשבה בנו"  מנגד, גורם חרדי מותח ביקורת על 
התנהלותה בוועדה למינוי דיינים
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

כל הכבוד לה' 
ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  "ַוִּיְקָרא 
ֵמאֶֹהל מוֵֹעד ֵלאמֹר" )ויקרא א, א(. 
צריכה  לכאורה  "ַוִּיְקָרא"  המילה 
שהקב"ה  רבינו  משה  היה  היכן  ביאור, 
דיבור  בכל  הרי  ועוד,  לו?  לקרוא  צריך  היה 
בוודאי קרא  רבינו  יתברך עם משה  ה'  שדיבר 
וא"כ במילה  עמו,  דיבר  ורק אח"כ  לו תחילה 

"וידבר" כלולה כבר הקריאה למשה? 
ז  א,  רבה  )ויקרא  רבותינו  זאת  מסבירים 
מבניית  וחלק  חלק  בכל  תכ"ח(,  רמז  ובילקוט 
"ַּכֲאֶׁשר  נאמר  רבינו  משה  שעשה  המשכן  כלי 
ח"י  סה"כ  א.  לט,  )שמות  מֶֹׁשה"  ֶאת  ה'  ִצָּוה 
ולכאורה קשה, מדוע התורה חוזרת  פעמים!( 

על אותו משפט פעמים כה רבות?
מאוד  ישן  ארמון  היה  אחד  למלך  משל, 
אנשי  החליטו  וכעת  מאבותיו,  אליו  שהועבר 
ונישא  רם  כה  למלך  ראוי  שאין  הממלכה 
לבנות  הציעו  ולכן  שכזה,  בארמון  להתגורר 
צרכיו.  כל  את  שיספק  ידיים  רחב  ארמון 
וחיפשו  הארמון  לבניית  מכרז  הוציאו  מיד 
ארכיטקט מומחה. ארכיטקטים רבים הציעו את 
עצמם, אך רק אחד מצא חן בעיני המלך והוא 

זה שקיבל את התפקיד.
עבודתו  את  לסיים  התבקש  הארכיטקט 
ארמונו  את  לחנוך  יוכל  שהמלך  כדי  במהרה 
החדש תוך זמן קצר. לשם כך הזמין הארכיטקט 
והצליחו  ולילה  יומם  שעבדו  פועלים  אלפי 
להעמיד ארמון מפואר בששה חודשים, לאחר 
שעיצבו  אומנות  בעלי  הארכיטקט  הזמין  מכן 
תוך מספר ימים את ארמונו של המלך בצורה 
מפוארות  בספות  הארמון  את  ריהט  נפלאה, 
ורהיט,  רהיט  כל  ומעל  עתיק,  ספרים  ובארון 
ובכל חדר וחדר תלה פתק ובו כתוב "כך ציווני 
המלאכה  את  שגמר  לאחר  לעשות",  המלך 
כספו  את  קיבל  המפתחות,  את  למלך  העניק 

והלך לדרכו. 
נדהם  הוא  פמלייתו,  כל  עם  המלך  כשנכנס 
מיופיו המרהיב של הארמון, אך לא הבין מדוע 
מעל כל רהיט ורהיט יש שלט עם הכיתוב "כך 
ואמר  המלך  השתומם  לעשות",  המלך  ציווני 
בליבו: "הרי לא ביקשתי ממנו לעשות את כל 
הדברים הללו, בסה"כ ביקשתי שיעשה ארמון 
והוא עשה את כל שאר הדברים מעצמו ועל פי 

שכלו והבנתו, ומדוע כתב כך?"
או אז הבין המלך שהארכיטקט שלקח היה 
רצה  שלא  נעלות  מידות  ובעל  הרוח  אציל 
לקחת את כל ההילה והכבוד לעצמו, הוא ידע 
שכל המבקרים בבית המלך יתפעלו מהארמון 
ציווה  שכך  דבר  כל  מעל  כתב  לכן  המפואר, 
המלך, כדי שאת כל הכבוד והתהילה, התפארה 

והשבחים יתנו למלך בלבד.
אהיה  שאני  יתכן  "וכי  בליבו:  המלך  חשב 
הכבוד  את  הרי  בחוץ?  יהיה  והוא  בפנים 
שיקראו  ציווה  מיד  בשבילי",  עשה  הוא  הזה 
בית  מפתחות  את  לו  ויעניקו  לארכיטקט 
המלוכה, כדי שבכל שעה שירצה יוכל להיכנס 

לארמון כבן בית.  

קיבל  רבינו  משה  והנמשל,  המשל,  זהו 
הוראה לבנות את משכן ה', ארמון מלך מלכי 
עשיית  על  ציווהו  בסה"כ  הקב"ה  המלכים, 
המשכן, אך את סדר ומיקום כל כלי וכלי הבין 
הרחבה,  ודעתו  הזך  בשכלו  רבינו  משה  וידע 
הוא  הבניה  הוראות  את  שנתן  בשעה  ואעפ"כ 
הקפיד כל הזמן לומר "כאשר ציווה אותי ה'", 
רצה  כיון שלא  ממני.  לא  זה  ציווה המלך,  כך 

לקחת שום הילה וכבוד לעצמו.
במשכן  שכינתו  את  יתברך  ה'  כשהשרה 
משה,  עבדי  לי  עשה  הזה  הכבוד  "כל  אמר: 
מיד  בפנים?"  אהיה  ואני  בחוץ  יישאר  הוא 
ציווה ה' לקרוא למשה.. וזהו ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה.. 
ויקרא מלשון חביבות ונעימות )רש"י בתחילת 
הפרשה(, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו 
שאין ביניהם שנאה קנאה ותחרות, ְוָקָרא ֶזה ֶאל 
ֶזה ְוָאַמר )ישעיה ו, ג(, כך ה' יתברך קרא לעבדו 
משה,  בני  בא  וידיד,  חבר  כמו  כביכול  למשה 

אתה לא תישאר בחוץ. 
הענווה  במידת  לדבוק  שנזכה  רצון  יהי 

וההכנעה וכל מעשינו יהיו למען שמו יתברך. 

ֶדה  ָאָדם ֵעץ ַהשָּׂ י הָֽ כִּ
ועלינו  האילנות,  ברכת  לברך  זכינו  השבוע 
ישנם  הסבלנות,  מידת  את  מהאילנות  ללמוד 
ולדעת את  ביום בהיר  אנשים שחולמים לקום 
כל הש"ס הראשונים והשו"ע, אך אין מציאות 
כזאת, צריך להיות בסבלנות, קֵֹבץ ַעל ָיד ַיְרֶּבה 
שידו  היכן  עד  יום  בכל  ילמד  יא(,  יג,  )משלי 
וסייעתא  ברכה  יראה  תקופה  ולאחר  מגעת, 
מציאות  אין  שבאילן  וכשם  בעמלו.  דשמיא 
שיזרע האדם היום ולמחרת יראה עץ עם פירות.

בדורנו שהטכנולוגיה מתקדמת הורגלנו שכל 
להגיע  כדי  בעבר  במהירות,  נעשים  הדברים 
מירושלים לתל אביב היה צריך לרכב על חמור 
והיום אפשר לעשות זאת בפחות  ימים,  מספר 
צריך  היה  חבר  עם  קשר  ליצור  כדי  משעה. 
להמתין זמן רב, וכיום ברגע קט יכול לדבר עם 
חברו בכל מקום בעולם, וכך בכל תחום, ולכן 

הורגלנו שכל הדברים נעשים במהירות. 
אך דבר אחד נשאר כמות שהוא ואינו גודל 
והוא  בגדילתו  רבה  סבלנות  וצריך  במהירות 
ַהָּׂשֶדה  ֵעץ  ָאָדם  ָהֽ ִּכי  נמשל לעץ,  והאדם  העץ, 
רבה  סבלנות  שצריך  ללמדו  יט(,  כ,  )דברים 
שלב  בעליית  והגשמית,  הרוחנית  בבנייתו 
התורה,  במעלות  צעד  אחר  וצעד  שלב  אחר 
בית, אדם  וכן בעניין שלום  והיראה.  הקדושה 
שיש לו סבלנות מצליח בחיי הזוגיות, כשנכנס 
מקים  אינו  מוכן,  לא  שהאוכל  ורואה  לבית 
קול רעש גדול, אלא מתיישב בסבלנות ומדבר 
וכן  ובחיבה,  ברכות  ושואלה  האישה  לב  על 
הוא לעניין חינוך הילדים, דרוש סבלנות רבה 
מידות  בו  לנטוע  כדי  הילד,  והדרכת  בחינוך 

טובות, שכל תבונה ואהבת תורה.
ומעשינו,  דרכינו  לתקן את  שנזכה  רצון  יהי 

ונראה בקרוב בגאולת ישראל השלימה, אמן. 

"ויקרא אל משה"

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

במילים:  נפתח  ויקרא  ספר 
של  א'   – משה"  אל  "ויקרא 
כ-א' קטנה. מביא  נכתבה  "ויקרא" 
רצה  לא  רבינו  שמשה  הטורים"  "בעל 
כאילו   – "ויקר"  אלא  "ויקרא"  לכתוב 
לו  אמר  לבלעם.  כמו  במקרה  ה'  לו  נראה 
הקב"ה לכתוב גם את האלף, אך משה רבינו 

בענוותנותו כתב את ה-א' כאות קטנה.
רבינו חשב  יתכן שמשה  ויש להבין איך 
הוא  הרי  "במקרה".  לו  נראה  שהקב"ה 
את  ולקבל  לשמים  לעלות  שזכה  היחיד 
מדבר  ה'  איך  שמע  בעצמו  הוא  התורה. 
אליו לא בחלום אלא "פה אל פה אדבר בו", 
האם הוא ניסה חלילה לעוות עובדה ברורה 

ומציאות קיימת, או להתעלם ממנה?
בני  על  מסופר  פסחים  במסכת  בגמרא 
אחת  פעם  ישראל.  נשיאי  שהיו  בתירא 
נתעלמה  הפסח,  בהלכות  דורשים  בעודם 
מהם ההלכה, האם שחיטת הפסח דוחה את 
השבת או לא? אמרו להם: אחד עלה מבבל, 
את שמעיה  שימש  והוא  הבבלי שמו,  הלל 
ואבטליון, אפשר שיודע. ביקשו שיביאו את 
אותו  שאלו  כשהגיע  לפניהם.  הבבלי  הלל 
מיד  הוא  השבת?  את  דוחה  הפסח  האם 
כפי  השבת,  את  דוחה  שהוא  להם  הוכיח 
שקיבל מרבותיו. מה עשו בני בתירא? ללא 
שהות קמו לפניו והושיבוהו בראש ומינוהו 
כולו  היום  כל  דורש  והיה  עליהם,  נשיא 
שיש  כשראו  בתירא  בני  הפסח.  בהלכות 
יותר  תורה  היודע  מבבל  שעלה  אחד  אדם 
מהם, פינו מיד את מקומם ושמוהו לנשיא!

לאלפים  התורה  ומנהיגי  ישראל  גדולי 
כתבו  ומשם  אשכנז  בארצות  היו  מקובצים 
את פירושם לתורה שבעל פה. באותם ימים 
החכמים  תלמידי  מגדולי  ארבעה  נשלחו 
לאסוף  מצוה:  של   בשליחות  המפורסמים 
לנוסעי  כלה.  הכנסת  לצורך  לצדקה  כסף 
ברור  יעד  היה  מאיטליה  שיצאה  הספינה 
אלא  שבקרבתם.  ישראל  לאוכלוסי  להגיע 
המוקדם,  תכנונם  מכלל  יצאה  שהנסיעה 
התורה  להפצת  לבסוף  אותם   והובילה 

ומסירתה למעוזי היהדות העתידיים. 
מובא  השבויים,  מארבעת  זה  מעשה 
הראשון  לראב"ד  הקבלה  בספר  בהרחבה 
ובעוד  זכות,  אברהם  לרבי  היוחסין  ובספר 
ספרים הרבה. מפני שהוא היה מקור הרוח 

של כל היהדות בעולם. 
עמדו  שבראשה  מיטלטלת  ספינה  אותה 
אלפים  ד'  בשנת  יצאה  ומופלגים,  גדולים 
גאון,  שרירא  רב  של  בתקופתו  תשנ"ה, 
עליה,  שהשתלטו  ים  שודדי  בידי  ונשבתה 
אותם  והוליכו  החכמים  ארבעת  את  שבו 
לשווקים רחוקים כדי למכור אותם לעבדים, 
הנוסעים  ארבעת  רב.  כסף  להרוויח  ובכך 
רבינו חננאל,  רבינו חושיאל, אביו של  היו 
שהיה  נוסף  חכם  אלחנן,  בר  שמריה  רבינו 

בן  רבי משה  השבוי השלישי. הרביעי הוא 
חנוך ובנו הקטן שהיה עמו. מאז ועד היום 

מפורסמים הם בכינוי "ארבעת השבויים".
להעביר  העליונה  ההשגחה  יד  זו  הייתה 
וגאונים עצומים אלו למרכזי תורה  גדולים 
עתידיים. ברוב בזיון העמידו החוטפים בלא 
בכיכר  חנוך  ובנו  משה  רבי  את  בושה  כל 
השוק בעיר קורדובה ודרשו מחיר מפולפל 
ובני  לשמצה.   ידוע  עבדים  כסחר  בעדם, 
שוחרר  רק  והנה,  ונותנים.  נתבעים  ישראל 
רבי משה, ומיד זירז את בנו שילכו שניהם 
להם  חפץ  מה  כי  המקומי,  המדרש  לבית 
ללמוד  בשביל  לא  אם  וחירות,  בחופש 

תורה?!
הלימוד.  בשעת  המדרש  לבית  נכנסו  הם 
בגדי  רחמנות.  מעורר  היה  השבויים  מראה 
עבדים היה לבושם, ופניהם ענו בהם שעברו 
כניסתם  עם  אבל  פשוטה.  לא  מאד  תקופה 
שעסק  הישיבה,  ראש  של  לשיעור  האזינו 
וענייני  הכיפורים,  ביום  גדול  כהן  במעשה 
משה  רבי  חכם  התיישב  וכו'.  הדם  הזאת 
בן חנוך השבוי, בירכתי בית המדרש, והנה 
שומע תוך כדי השיעור קושיה שהתעוררה. 
רבי נתן הדיין בעודו חוכך בדעתו בקושיה 
זו, שומע לפתע רחש. לתדהמת כל באי בית 
המדרש, קם 'השבוי' ממקומו ושואל בענוות 
הרשות,  וכשניתנה  להשיב,  יוכל  האם  חן, 
ובהירים  מאירים  שהיו  עד  והשיב,  עמד 
ונהירים. רק סיים את דבריו לתדהמת יושבי 
ממקומו  הדיין  נתן  רבי  קם  המדרש,  בית 
והכריז כי מעתה יעמוד בראשות הישיבה – 

האורח היקר לבוש השקים.
היה זה תהליך שמימי של המשך מסירת 
אבן  חסדאי  רבי  הקים  שהות  ללא  התורה. 
שפרוט את ישיבתו הגדולה והמפורסמת של 
רבי משה בן חנוך. תוך זמן קצר מאז הגיעו 
הרוחניים  שמיה  האירו  לספרד  השבויים 
מחמש  יותר  שנמשכה  הזהב  תור  לתקופת 
את  הביאו  הסוערים  הים  גלי  שנים.  מאות 
התורה גם לספרד. רבי נתן הדיין עשה כפי 
מיד  ופינה  בתקופתם,  בתירא  בני  שעשו 
למי  לתנו  את מקומו החשוב באומרו שיש 

שראוי יותר ממני לכך!
ל'ויקרא  זכה  כי  ידע  גם  ידע  רבינו  משה 
הוא  אולם  "במקרה"  לא  זה   – משה'  אל 
מתנות  מפני  אלא  בגללו  אינו  שזה  חשב 
כישרונות  ייחוס,  כמו  מהקב"ה,  לו  שיש 
כך  ישראל.  עם  בזכות  שזה  גם  כמו  וכדו'. 
שלא זקף שום דבר לעצמו. הוא תמיד חשב 
שבאם ימצא מנהיג ראוי יותר מיד יפנה את 
מקומו ולא יאחז בקרנות המזבח, ומשום כך 

ביקש לכתוב בלי א' כדי לבטא זאת.
המעוררת,  הקריאה  שבזכות  רצון  יהי 
נזכה לביעור החמץ שבלב, הלא הוא חמץ 
הגאווה. ועמו כל כעס ויוהרה ושנאת חינם 

וכל קלקול המחשבה הטהורה.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. תאור מליצי לאשה נאה ביותר. "_ כלבנה")שה"ש ו י(
4. גריס, פתיתים של גרגרי תבואה.  "____  כרמל תקריב 

את מנחת בכוריך" )ויקרא ב יד(
6. כל קישוא מאיבו )מראשית צמיחתו( הוא ניכר, כלומר 

טיבו של אדם או כשרונותיו ניכרים כבר מקטנותו.  "__  __  
מקטפיה ידיע" )ברכות מח.(

7. שעת בוקר מוקדמת. "ב___  נדמה נדמה מלך ישראל" 
)הושע י טו(

8. שמו העברי הקדום של חודש אייר.  )מלכים א ו א( 
)בכתיב מלא(

10. בית חולים, בית מחסה לחולים במחלות מדבקות. "בית  
ה___" )מלכים ב טו ה(

13. מצוחצח ומלוטש.  "נחשת  ___" )מלכים א ז מה(
15. )בהשאלה( זיכוי, הסרת אשמה.  "לא ינקה זה עשו 

הרשע...להרבות עושר שאין לו  ___  עולמים" )בראשית 
רבה פרשה פב(

17. רעיון, מחשבה, כוונה, רצון.  "אתה ידעת שבתי וקומי 
בנתה  ל___  מרחוק" )תהלים קלט ב(   )לא בלשון 

סמיכות( )בהיפוך אותיות(
18. מקצה אל קצה.  "מ___  אל-____" )עזרא ט יא( 

)בהיפוך אותיות(
19. בו במקום.  "באותו  ___" )תוספות ברכות מד.(

1. כנוי לעקר, שאינו מוליד ילדים.  "עץ  ___" )ישעיה נו ג(
2. לבוש קרעים.  "___  פורס על שמע" )מגילה ד ו(

3. מקום פרוץ בגדר, בקיר, בקו-ביצור וכדומה, שאפשר לחדור 
בו פנימה.  "ופרץ  ___  כדי שיכנס ויצא בה" )בבא בתרא נג.( 

)בהיפוך אותיות(
4. מקום אוצר, בית שנשמרים בו כסף , זהב, חפצי-ערך. "בית  

___" )סנהדרין קד.( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(
5. שימש מזון לבני-ישראל בנדודיהם במדבר.  "ותעל  ה___" 

)שמות טז יג(
9. בן דוד שנולד בחברון מעגלה אשתו. )שמואל ב ג ה(

11. משל לדבר הקיים לעד. "כימי  ה___  על הארץ" )דברים 
יא כא(

12. )בהשאלה( בן גדול בתורה לאב פשוט.  "___  בן פרס" 
)תענית כא:(

14. זרם, טיפטף בלי הרף.  "דלף  ___  ביום סגריר" )משלי כז 
טו( )גוף שלישי,עבר(

16. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___  פליליה" 
)ישעיה כח ז( )בלשון יחיד,עבר( )בהיפוך אותיות(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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יתדוהצפירשלתישאגא

תאטצשרכחסהגישגאנא

דלשברבלונמענדרפהג

האשישיסקלאריתדואנ

דגעדמשמאתהשמגזאשו

תושסנהסזענאאמשיאפ

ירשאמאנישרשרידקרא

אשההסנמאילרתוואאנ

תרבגאישרישרוישאשו

פיבאדיתגואשממנאנת

ישאושערסנמסרנחנשא

כיתגדוארפשחיקשיאה

שעירשתואתושאדבאוצ

חיות ובהמות

המילים נקראות בכל הכיוונים

איל | ויחמור | עז  | בהמה | ומריא | עתודים | בקר | ועיר |פר | גדי | וצבי | פרא | גמל | ותאו | פרה | 
האתון | חמור | צאן | הפרד  | כבש | ראם | ואקו  | כשב  | רחלים | ודישן | מקנה | שה | והצפיר  | סוס  | 

שור  | וזמר | עגל | שעיר | וטלה | עדר  | תיש  
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צרכנות 
מהדורה מיוחדת 

לארוחות  ושמחה  טעם  מוסיפים  צבר  סלטי 
חג  במהדורת  חדשים  סלטים  שני  ומשיקים 
גרגירי  סלט  השף’:  ‘סלטי  בסדרת  מיוחדת 
בכשרות  פיקנטי,  גזר  וסלט  מרוקאי  חומוס 

בד”צ העדה החרדית. סלט גרגירי החומוס המרוקאי מבוסס 
חומוס.  וגרגרי  תיבול  ועגבניות עם עשבי  קלויים  על פלפלים 
סלט הגזר הפיקנטי הנו סלט חמצמץ פופולארי ואהוב במיוחד 
בשילוב נגיעות לימון כבוש. המתכון ורכיבי הסלטים נבחרו על 
ידי השף רפי כהן, שהיה שותף מלא לתהליך הפיתוח והייצור 

של הסלטים.

הבגדים לילדייך
עכשיו זה הזמן לקחת את הילדים והילדות 
קולקציית  קדס,  רשת  של  מחנויות  לאחד 
מחכים  נהדרים  פסטל  בצבעי  עליזה  קיץ 
לכם שם. בגדים חגיגיים לליל הסדר וסטים 

מושלמים לחול המועד.

הפסח הזה יהיה בסדר
הבית.  את  לארגן  הזמן  זה  פסח 
של  ענק  מגוון  מציעה  פלייס  הום 
פתרונות אחסון. ארגזים, קופסאות, 
לכל  אחסון  פתרונות  ועוד.  מגירות 

כל  את  ותמצאו  פלייס  להום  עכשיו  כנסו  בבית,  וחדר  מקום 
סירים,  המטבח:  במחלקת  אחד.  במקום  לבית  שצריך  מה 
ארונות,  האמבטיה:  במחלקת  ועוד,  סכו”ם  ששת,  קופסאות, 
וילונות, דיספנסרים ועוד ובמחלקת הגינה: ריהוט גן, מחסנים, 
תגיעו  ירושלים.   14 יחזקאל  רחוב  פלייס  הום  ועוד.  נדנדות 

ותיהנו משירות אישי ומחירים מיוחדים

מתנה: לתת ולקבל
החג  את  מריחים  פסח,  ערב 
אבל  בישולים  ניקיונות,  באוויר, 
על  חולמת  את  הלב  בסתר 
החירות  את  שמסמלת  המתנה 
על  הערכה  את  האמיתית, 
חג  זהו  פסח  שלך.  העבודה 

שמסמל חירות, קצת מחשבה ותזכירו לאמא, לסבתא, לדודה, 
בבית לילדים, לבני הזוג את המקום החם הזה בלב, כי מתנה 
מסמלת יותר מהכל הכרת הטוב. ברשת סולתם רדד תמצאו 
במחירים  וגדלים  צבעים  בשלל  מסירים  למטבח,  מוצרים 
אחיות  לגיסות,  אפיה  כלי  או  הגשה  כלי  ועד  לחמות  נהדרים 
ופונקציונאליות  איכות  לקבל  מאושרות  תהיינה  הן  גננות,  או 
וצבעונית,  עליזה  מצקת  גם  תמצאו  רדד  בסולתם  למטבח. 
מקצועיים  כלים  של  רחב  מגוון  ועוד  קפה  לכוסות  מעמד 

ומיוחדים.

בשורה חמה לכבוד פסח
‘קרן בני הישיבות’, במבצע בלעדי 
ומשתלם למזמינים עד פסח. קנו 
מקרר  תנור,  המוצרים-  ממבחר 
לבחור  ותוכלו  כביסה  מכונת  ,או 
מוצרים  של  רחב  ממגוון  מתנה 

או  ‘ורדינון’  ‘נעמן’/  מתנת   ₪  700 בשווי  קנייה  תווי   – ביניהם 
700 ₪ . בנוסף תוכלו לקבל סט סירים  מיקסר סטואר בשווי 
יוקרתי בשווי כ-1250 ₪ מבית נעמן או טלית ועטרה מהודרים 
מבית ‘שמעיה’ וכן תוכלו לבחור טוסטר סאוטר+ מטאטא מגב 
800 ₪. בעקבות הוצאות החג הגדולות, בקשו בסניפי  בשווי 
דבר  תשלומים,   36 עד  של  נוחה  תשלומים  פריסת   - הקרן 
שמקל במיוחד על הציבור החרדי ובכללם משפחות אברכים 

ומשפחות ברוכות ילדים.

פרנקל’ס עוזרת לך לארח
הבית  כבעלות  שלנו  הגדול  האתגר 
וטעימים  כיפיים  נשנושים  לאלתר  הוא 
ערב  לארוחת  סתם  או  הארוחות  בין 
לפצח  נמאס  לכן  גם  אם  אז  מושקעת. 
לכו  תה,  כוס  לצד  האורחים  עם  אגוזים 
בתוספת  פרנקלס.  של  המלוחים  על 

החגיגית  הערב  ארוחת  את  תשדרגו  הכנה  קלי  מטבלים 
ותעניקו טעם נפלא לאירוח המחותנים: מטבל מיונז צבעוני-
2 חלמונים,1/2  כפית מלח, קורט פלפל  לכוס אחת:   כמות 
לבן, 2  כפיות מיץ לימון, 1  כוס שמן זית,1 תפו”א בינוני מבושל 
ושמיר קצוץ. שמים בבלנדר  גמבה  קוביות  להוסיף   – ובסיום 
וטורפים  הלימון  ומיץ  הפלפל  המלח,  עם  החלמונים  את 
את  מוסיפים  המכשיר  פעולת  כדי  תוך  בינונית.  במהירות 
תפו”א המבושל ואת השמן בצורה איטית עד שהופך למרקם 
רך ונוזלי. המטבל מחזיק כמה ימים בקירור. עוגיות פרנקלס 
קמח  ועמילן  טפיוקה  עמילן  מכילות  שרויה,  לא  המלוחות, 

תפו”א. בהשגחת בד”צ העדה החרדית.

התקנת בר מים עד ערב החג
חג  לקראת  במבצע  יוצאת  מים  שטראוס 
הפסח במסגרתו היא מזמינה את המשפחות 
להתחדש וליהנות כבר בחג הזה מבר המים 
שיזמין  מי  שכל  כך  החג  ערב  עד   4 תמי 
ברי  מגוון  אלו.  בימים  כבר  מהתקנה  יהנה 
4: “תמיPrimo“ 4 בר המים  המים של תמי 
איכותיים  מים  המספק  בעולם  המתקדם 

בעיצוב חדשני ובגודל מינימלי, בולט בפשטות ההפעלה שלו 
הבינלאומית  בתחרות  העיצוב  פרס  זוכה  השימוש,  ובנוחות 
קרים  חמים,  מים  של  ונוחה  קלה  מזיגה  מאפשר   ””IDEA
מים   –  “  Bubble Bar “תמי4  כפתור.  בלחיצת  ופושרים 
את  המשלב  מים  בר  אחת,  בלחיצה  ומוגזים  חמים  קרים, 
ע”י  שפותחה  הדרך  פורצת   ,Single Serve ה-  טכנולוגיית 
כוס מים מוגזים טריים בכל  ומאפשרת מזיגת  שטראוס מים 
לחיצה בטמפרטורה רצויה וב – 3 רמות הגזה: עדינה, בינונית 

המאפשר  להפעלה  ונוח  פשוט    -  ”Family  4 “תמי  וחזקה. 
את התאמת טמפרטורת המים, מזיגת מים לפי כמות מוגדרת, 
החלפים  ריענון  מועד  על  והתראה  שעון  באנרגיה,  חיסכון 

באמצעות תצוגה דיגיטלית ועוד. 

פחות מ-2 ₪ ללילה שלם של מיזוג
הקיץ נמצא ממש מעבר לפינה, ניתן כבר 
לחוש את מזג האוויר שהופך חמים יותר. 
יחד איתו מופיע חשבון החשמל החודשי, 
אלקטרה  אך  רחמים.  ללא  לו  שתופח 
בצריכת  לחסוך  אפשר  כי  מוכיחה, 
הבשורה  פחות.  הרבה  ולשלם  החשמל 

סדרת  היא  אלקטרה,  מבית  הפסח  חג  לקראת  המרעננת 
 PLATINUM וסדרת   PLATINUM אלקטרה  המזגנים 
איכותית  מזגנים  מסדרת  ליהנות  לכם  המציעות  אינוורטר 
ואמינה, הנותנת פתרון מיזוג אוויר מלא, החל מחדר שינה קטן 
ועד לסלון רחב ידיים, ומציגה חסכון אדיר בהוצאות החשמל. 
‘אלקטרה’ יוצאת במבצע מיוחד לכבוד חג הפסח ועונת הקיץ 
 PLATINUM  שבפתח – קונים אחד מסדרת מזגני אלקטרה
בשווי  קנייה  שוברי  ומקבלים  אינוורטר    PLATIMUM או 
‘נעמן’  ‘ורדינון’/  החנויות  ברשת  לרכישה   ₪  -1000 עד  של 
לבחירתכם. המבצע בתוקף עד ה-19.4.17 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מבניהם.

הקיץ הזה כולו ריחות הדר
החדש  הבושם  חדשים:  ניחוחות  חדשה,  עונה 
טואלט  דה  או  הילפיגר  טומי  מבית  לנשים 
Tommy Girl Tropics, מציג טוויסט קיצי על 
קלאסיקה אמריקנית ומשלב בין תווים הדריים 
מעוררים של אשכולית ושל פריחת תפוז רעננה 

נגיעות  עם  משמח  ניחוח  לקבלת  אלגום  של  בסיס  תווי  לבין 
נשי  במוטיב  מתהדרת  הבושם  אריזת  מושק.  של  חמימות 
וטרופי בדמותו של פקק כסוף עליו כרוכים פרח ורוד ורצועות 

בגוני ים. להשיג בסופר פארם.

סיגריות כשרות לפסח
זו  שעריה  פותחת  ‘דובק’  חברת 
משגיחי  בפני  החמישית,  השנה 
הכשרות של הרב יוסף זריצקי והרב 
רמלה  העיר  רב  אבוחצירה,  יחיאל 
ודואגת לכשרות מהדרין לחג הפסח. 
הגוברת  ההתעניינות  בעקבות 
בקהילות יהודיות ברחבי העולם לגבי 

כשרות הסיגריות בפסח, פנתה החברה לפני מספר שנים גם 
לוועדת הכשרות EK של “מרכז רבני אירופה” בראשות הרב 
הייצור  תהליכי  את  לבדוק  לבוא  מהם  וביקשה  מינסקי  יוסף 
הסיגריות  למותגי  השנה,  ימות  ולכל  לפסח  אישור  ולהעניק 
כי  יחיאל אבוחצירא, רב העיר רמלה, אומר  שבבעלותה. רבי 
של  ההלכתית  הכשרות  על  הינה  לדובק  שנתנה  הכשרות 
הסיגריות בפסח, אך חובה להדגיש כי העישון מזיק לבריאות. 
בהשגחה  הינן  סיגריות  אילו  להבהיר  “חשוב  זריצקי:  הרב 
דובק  “סיגריות   :EK מכשרות  מינסקי  הרב  לפסח”.  מהודרת 
עברו את הבדיקות המחמירות ביותר וראויות לשימוש בפסח, 
תחת  והינן  נבדקו  החברה  סיגריות  ולמחמירין”.  למדקדקין 
קטניות.  חשש  וללא  כלל  חמץ  חשש  ללא  מהודרת  השגחה 
רשימת מותגי דובק הכשרים לפסח ולכל ימות השנה: טיים ⋅ 
גולף - לא כולל גולף סלימס ⋅ נובלס ⋅ מונטנה ⋅ אירופה 

⋅ שרתון ⋅ נלסון ⋅ ברודווי ⋅ מוסטנג ⋅ רויאל.

חדש בקמפוס החרדי אונו: הידרותרפיה 
הקריה  של  החרדי  הקמפוס 
חדשנית  בבשורה  אונו  האקדמית 
הידרותרפיה,  לימודי  ומרתקת: 
במים  טיפול  שחיה,  הדרכת 
ללימודי  ובנוסף  במקביל  וואטסו, 
וחברה.  בחינוך    .B.Aראשון תואר 

שונות  בבעיות  לטיפול  פופולארית  שיטה  היא  ההידרותרפיה 
של  הפיזיות  התכונות  את  מנצלת  השיטה  המים.  בתוך 
לחץ  ומשחררת,  מרגיעה  נעימות  תחושת  המים,  חום  המים: 
מאפשרת  ובכך  המטופל  משקל  והפחתת  הידרוסטאטי 
פעילויות טיפוליות שונות בכאבים, בבעיות ניווניות, בהפרעות 
ראשון  תואר  הבוגרות  יקבלו  הלימודים  סיום  עם  ועוד.  קשב 
מוסמך  הידרותרפיסט  תעודת  וגם  וחברה  בחינוך  יוקרתי 
ותוכלנה  בישראל,  ההידרותרפיה  איגוד  ע”י  המוכרת 
הייחודית  הוואטסו  בשיטת  לטפל  השחייה,  בהוראת  לעסוק 
ובהידרותרפיה. הלימודים בתכנית זו יחלו בע”ה בקיץ הקרוב. 

מספר המקומות מוגבל. לפרטים מלאים: 072-223-7551

כך תחדשו את קירות הבית
סופרקריל  סדרת  פסח  לקראת 
בדרכו  להתחדש  אחד  לכל  מאפשרת 
אלו  לאותם  חלומו:  את  ולהגשים 
שנותנים דגש על מראה מהודר ואלגנטי 
את  ולשדרג  לפאר  המעוניינם  במיוחד- 
‘סופרקריל  את  מציעה  ,טמבור  ביתם 

2000’ - מוצר הדגל המנצח של ‘טמבור’ המבטיח לכם ערך 
גבוהה  לובן  ברמת  ביתכם  את  ימלא  הצבע  ומקצועי,  גבוה 
במיוחד  מהודר  מראה  הבית  לקירות  ויעניק  ביותר  ו’צחה’ 
לניקוי  קל  בקיר  המעוניינים  שביננו  לפרקטיים  החג.  לכבוד 
החברה  מציעה  ונוצץ,  מדויק  מראה  על  לשמור  ומקפידים 
מראה  לביתכם  שיעניק  איכותי  צבע   - משי’  ‘סופרקריל  את 
משי רך ונקי. הצבע ניחן בעמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות. 
לאלו שחשוב להם לקבל את התוצאה המושלמת בהשקעה 
סבירה, יתאים מאד הצבע ‘סופרקריל מט+’ שהוא בעל כושר 
לליטר.  מ”ר  כ-16  ‘טמבור’  צבעי  מבין  ביותר  הגבוה  כיסוי 
מושלם  מראה  יהיה  האמבטיה  שלקירות  הדואגים  ללקוחות 
לאורך זמן יתאים במיוחד: ‘סופרקריל אקרינול’ - שנועד להגן 
על קירות האמבטיה במיוחד מפני עובש ופטריות. יש לכם עוד 
שאלות? רוצים עוד טיפים ועצות? אתם מוזמנים להתייעץ עם 

המומחים של טמבור במוקד – כוכבית 6477.

שמחה רבה, סלק מבושל בא
של  הטבע  טעם  המותג 
שטראוס מקל עלינו את הכנת 
נוספים  סלטים  ושלל  החזרת 
גרם   500 מארז  עם  לפסח 
בישול  תהליך  שעבר  סלק 

ומרקמו  טעמו  על  השומרת  כפולה,  וואקום  באריזת  ונארז 
טעם  “סדרת  משמרים.  חומרים  ללא  זאת  וכל  המוצר  של 
הטבע” מציגה פתרונות נוחים ובריאים כדי לעודד אורח חיים 
יותר ולהגדיל את צריכת הירקות בארץ. המוצר מקצר  בריא 
ובמיוחד  נוחות מרבית במטבחנו  ומייצר  את תהליכי הבישול 
להקל  הזדמנות  זו  נגמרים,  שלא  בבישולים  העמוס  בפסח 
מעט על העומס ולהשתמש במוצר איכותי ובריא. עד כה הכנת 
סלק כללה מלאכת קילוף, לכלוך והכתמה לצד תהליך ארוך 
של בישול, כעת ניתן להשתמש בסלק המוכן למגוון מאכלים 
כל  את  ולחסוך  ומרקים  אנטיפסטי  תבשילים,  סלטים,  כגון 
הבישול.  של  יחסית  הארוך  והזמן  הלכלוך  הקשה,  המלאכה 
על  שומר  ולכן  בוואקום  ארוז  המגיע  במוצר  מדובר  בנוסף, 
גרם.   500 של  אריזה   - בוואקום  סלק  ומרקמו”.  הסלק  טעם 
כשרות:  המובחרות.  ובחנויות  השיווק  רשתות  בכל  להשיג 

ווסטהיים,  הרב אפרתי.

כשר לפסח: משחת שיניים ומי פה
ב”אורביטול”  הפסח  חג  לקראת 
הפה.  להיגיינת  במיוחד  דואגים 
נותנות  אורביטול  שיניים  משחות 
מענה מושלם לשמירה על היגיינת 
הפה בכל ימות השנה ובפרט בחג 
לפסח  ההכשר  בזכות  הפסח 

היגיינת  על  להקפיד  כדי  החרדית.  העדה  הבד”ץ  בהשגחת 
להשלמת  “אורביטול”  פה  במי  להשתמש  כדאי  טובה  פה 
פעולת ניקוי וחיטוי הפה. רופאי השיניים ממליצים להחליף את 
מברשת שיניים לפחות פעם בשלושה חודשים. פסח הוא זמן 
מצוין להתחדש גם במברשות שיניים “אורביטול”, עם סיבים 
ניתן  “אורביטול”  מוצרי  את  בחניכיים.  פגיעה  שמונעים  רכים 
להשיג ברשתות הפארם, רשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

תפרו לי בגד עם כיסים
הרשת   MAN, ליבוביץ  רשת 
בתחום  החרדי  במגזר  המובילה 
מציגה  לגברים,  איכות  אופנת 

את קולקציית אביב 2017 עם מגוון רחב של דוגמאות חדשות. 
עדכני  במגוון  חדשות  דוגמאות  מבחר  תמצאו  בקולקצייה 
וחדשני ביותר, חליפות איכותיות ברמה גבוהה, חליפות נוער, 
 VERONA made חגורה   ,VERONA חולצות  פראקים, 
 MAN ליבוביץ  ברשת  יוקרתיים.  וחפתים  עניבות   ,in ifaly
את  מרחיבים  הפסח,  ולחג  ניסן  לחודש  מהיערכות  כחלק 
שעות הפתיחה בסניפים ברחבי הארץ החל מראש חודש ניסן 
שעות  השבת.  ובמוצאי  שישי  בימי  וכן  השבוע  ימות  במהלך 
 22:00 השעה  ועד   10:00 השעות  בין  ה  א-  בימים  הפתיחה: 
שבת  במוצאי   14:00 השעה  ועד   10:00 מהשעה  שישי  בימי 
ועד   20:30 השעות  בין  הגדול  שבת  ובמוצאי  ויקרא  פרשת 

השעה 23:00 הזמנים הם לפי שעון קיץ.

yolo כשר לפסח 
לראשונה  משמחת:  בבשורה  תנובה 
ולרגל חג הפסח, קיבל YOLO - המעדן 
מהודרת  כשרות  אמיתי,  שוקולד  עם 

הרבנים  של  בראשותם  תנובה  מהדרין  וועדת  של  לפסח 
והגרי”מ שטרן שליט”א. מוצרי הסדרה  גרוס  הגאונים הגר”מ 
 YOLO הם:  לפסח  המהודרת  הכשרות  את  קיבלו  אשר 
לבן,   YOLO ומריר,  לבן  שכבות   YOLO וחלב,  לבן  שכבות 

YOLO חלב ו - YOLO מריר.

שמונים שנות יצירה תורנית 
במוסד הרב קוק משלימים בימים אלו 
הספרים  יריד  לקראת  ההיערכות  את 
הספרים  יריד  ביותר,  הגדול  התורני 
שהפך לשם דבר ונערך כמסורת מידי 
היריד  השנה  רבות.  שנים  כבר  שנה 
להיווסדות  שנה   80 בסימן  יתקיים 
מוסד הרב קוק, במשך עשרות השנים 

עמלים על הוצאת ספרות תורנית איכותית שמהווה את ספינת 
הדגל של יצירות תורניות במגוון רחב של תחומים שסובבים 
את  המזרח של ארון הספרים היהודי. “עשרות אלפי ספרים, 
סופרים  מאות  עבודה,  שעות  ספור  אין  משתתפים,  אלפי 
נשזרים להם יחדיו בהכנות הבלתי פוסקות להצלחת היריד” 
כך מספר לנו הרב יהודה רפאל יו”ר מוסד הרב קוק.  “מנתוני 
היריד  שבוע  במהלך  כי  עולה  שעברה  השנה  של  המכירות 
בלבד ביקרו במקום למעלה מ- 15,000 איש ונמכרו למעלה 
היריד  במחירי  הספרים  את  להזמין  ניתן  ספרים”.   96,000 מ 
הבית  באתר  או   02-6515592  – מס’  ארצי  הזמנות  במוקד 
24 שעות ביממה, ברכישה מאובטחת.  של “מוסד הרב קוק” 
קופונים  היריד  למודעות  צורפו  הגדולות  להנחות  בנוסף 
לספרים מוגדרים הנמכרים במחירי עלות ומוזילים את המחיר 
במידה ניכרת למציגי הקופונים בלבד. הרוכשים ביריד ייכנסו 
להגרלת ענק על סופ”ש זוגי במלון “כינר גליל” וזוכה נוסף על 
2 לילות באמצע השבוע ב”כינר גליל”. בנוסף, תתקיים הגרלה 
יומית בכל יום מימי היריד על “החזר עגלת קניות” בו יזכה מידי 
יום אחד הרוכשים בהחזר כספי מלא על סכום הקנייה. היריד 
 10 )18-25.4(בין השעות  יתקיים בתאריכים כ”ב – כ”ט בניסן 
בבוקר עד 10 בערב ברציפות. ביום שישי היריד פתוח משעה 
9:00 בבוקר עד 1:00 בצהריים, באולם הגדול במוסד הרב קוק 

רח’ הרב מימון 1, קרית משה, ירושלים.

קנייה מרוכזת ומשתלמת
ותכונה  היערכות  מורגשת  בית  בכל  ובא,  קרב  הפסח  חג 
רבתית לקראת החג, וברשת “יש” מציעים מגוון של חומרי ניקוי 
להבריק  לכם  שיסייעו  מיוחדים  ובמחירים  המותגים  ממיטב 
את הבית לפסח. ברשת מציעים את מגוון מצרכי מזון כשרים 

לפסח ומוצרי היסוד הנדרשים לכל בית. 
משמעותי  הוא  הפסח  לחג  הקניות  סל 
ביותר עבור המשפחה הגדולה עם צרכי 
היערכות  שמצריך  מה  המרובים,  החג 
מלאה  ושליטה  מוקדם  תכנון  נכונה, 

שליטה  בין  לשילוב  נחוץ  צורך  יצר  זה  דבר  ההוצאות.  של 
בתקציב המשפחתי - מחירים זולים, לבין ריכוז הקניות לכמה 
שפחות התרוצצויות והשוואות מחירים. ואמנם משפחות רבות 
המוצרים  כלל  של  המאסיבית  הקנייה  את  לבצע  מעדיפות 
בקנייה מרוכזת ומשתלמת. ברשת “יש” תמצאו מגוון ענק של 
ועוד  ומיץ ענבים שתקדשו בהם את החג, מצות טריות  יינות 
אלפי מוצרים כשרים לפסח בכשרויות מהודרות. סניפי הרשת 

ערוכים לשירות אלפי הלקוחות עם צוותים מתוגברים.

למה לא לנקות בזול? 
צרכניות  רשת  הפסח  חג  לקראת 
נתיב החסד יוצאת ברשימת מבצעים 
בדגש על מוצרי ניקוי פסחיים שינקו 

לכם את הבית ואת הראש, ולא יעשו לכם חור בכיס. כמו כן 
החסד  נתיב  שרק  כמו  מיוחדים  במחירים  המוצרים  שאר 
מצליחה להעניק ללקוחותיה. חומרי הניקוי במחירים אפסיים: 
ליח’,   8.90 ב  רק  לניקיון  משלימים  ומוצרים  תרסיסים  מגוון 
מגוון עזרי ניקיון רק ב 2.90 ליח’ ולחברי מועדון מסיר שומנים 

סנט מוריץ רק ב 10 ₪. המבצעים בתוקף עד 24/03/2017

מארזי החג של תנובה למהדרין בפסח
בפסח  גם  השנה,  ימות  כבכל 
הקרוב מייצרת תנובה מגוון גדול 
וחמישים  ממאתיים  למעלה  של 
הקטגוריות,  בכל  חלב  מוצרי 
המיוצרים  חלב  מוצרי   30 ובהם 
בכשרות  הראשונה  הפעם  זו 

ימות  לכל  גם  כמו  לפסח,  המהדרין  מוצרי  לפסח.  מהודרת 
בראשות  תנובה  מהדרין  ועדת  בהשגחת  מיוצרים  השנה, 
ועד הכשרות  והגרי”מ שטרן שליט”א ובהשגחת  הגר”מ גרוס 
מגוון  משיקה  תנובה  ירושלים.  החרדית  העדה  בד”צ  שע”י 
בכדי  שנה,  כמידי  בנוסף,  הפסח.  לחג  משתלמים  מארזים 
מפיצה  החג,  לפני  קניותיו  בריכוז  החרדי  הצרכן  על  להקל 
לפסח  הכשרים  המוצרים  רשימת  עם  מפורט  קטלוג  תנובה 
החלב  מוצרי  הם  מה  להחליט  הצרכן  יוכל  וכך  למהדרין 

לסוגיהם אותם ירצה לצרוך לקראת החג.

יוצאים לטיול בחול המועד?
חג הפסח מתקרב, כל המשפחה מבלה 
לטייל  יוצאים   - לו  ומחוצה  בבית  יחד 
פתרונות  מחפשים  ואתם  ולהתארח 
לבית.   מחוץ  לארוחות  לתינוקכם 
כמומחית בתזונת תינוקות  שמה חברת 
מטרנה דגש על מתן מגוון פתרונות רחב 
 To ובהם פתרון ייחודי, קל ונוח - מטרנה
go מהדרין כשר לפסח - מארז הכולל 

בנפרד  אחת  כל  הארוזות  חלב,  תחליף  של  מדודות  מנות   5
ומאפשרות הכנה נוחה להאכלת התינוק גם בעת טיול מחוץ 

לבית או אם הוא נשאר עם בייביסיטר.  

מיד לאחר חג הפסח
ולבנות  הישיבות  לבני  ישרים’  ‘דור  בדיקות 
הסמינרים, בכל רחבי הארץ. אל תחכו לרגע 
האחרון. הנחות נוספות ומשמעותיות לבעלי 
הבדיקות  קופ”ח.  של  משלימים  ביטוחים 
תערכנה בשיתוף הביטוחים המשלימים של 

קופ”ח. פרטים במשרדי דור ישרים.

מודאגים מההוצאות לקראת הפסח?
הפסח.  חג  לקראת  מיוחדת  הלוואה  מציע  מרכנתיל  בנק 
בנק  רק  הבית,  משק  בהוצאות  בשינוי  המאופיינות  בתקופות 
בנק  בהתאם,  וזמין.  נוח  פתרון  לתת  יכול  מצוין  אותך  שמבין 
ובפריסה  נוחה  בריבית  הלוואה  זו   בתקופה  מציע  מרכנתיל 
ארוכה, במטרה למנוע בהמשך עול כבד על התזרים הכספי 
של משק הבית. ההלוואה שמציע מרכנתיל הינה עד לסכום 
חודשיים  תשלומים   60 עד  של  ובפריסה  ש”ח   100,000 של 
נוחים. ההלוואה הינה  בסכום גמיש ולמעשה, הלקוח הוא זה 
גובה ההלוואה בהתאם לצרכיו. הייחוד בהלוואה  שבוחר את 
שמאפשר  שנים(  חמש  )עד  הרב  התשלומים  מספר  הוא  זו 
קיימים  ללקוחות  מוצעת   ההלוואה  זו?  הלוואה  לפרוס 

וללקוחות חדשים.  

 JET + חדש:  סדרת
מצטרפת  ורצפות  כללי  ניקוי  לקטגוריית  חדש: 
כללי  לניקוי  ג’ל  הכוללת    JET  + חדשה  סדרה 
ולרצפות בתוספת חומץ לניקוי וההברקה ובניחוח 
סודה  בתוספת  ולרצפות  כללי  לניקוי  וג’ל  לבנדר 
לניקוי והסרת כתמים ובניחוח כותנה רעננה. הג’ל 
במרקם סמיך ונוח למזיגה, בשילוב חומרים פעילי 
בישום  עם  בניקיון,  כאפקטיביים  הידועים  שטח 
המשטחים.  סוגי  לכל  ומתאים  גבוה  בסטנדרט 

להשיג באריזת 1.5 ליטר.

מקפיא במתנה
שבת,  שומרת  רשת  הינה  קרמיק’  ‘סופר 
הנדרשים  המוצרים  מכלול  את  המשווקת 
מגוון  וחיפוי,  ריצוף  אריחי  ובהם  הבית,  לעיצוב 
מקלחונים,  כיורים,  ברזים,   - סניטרים  כלים 
ועוד,  הרחצה  לחדר  נלווים  אביזרים  אסלות, 

מתן  ותוך  גבוהה  באיכות  נפש,  לכל  שווים  במחירים  והכול 
ומקבלים  לפסח  הבית  את  מחדשים  וכעת  מושלם.  שירות 
במתנה  ‘ניופאן’  מבית  מגירות   4 בעל   HAIER מבית  מקפיא 
)מותנה בקנייה מעל 9000 ₪ ממוצרי הרשת - בכפוף לתקנון 
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לאישה

הקירות מדברים בעד עצמם
עיצוב שולחן חג צבעוני

בצורה  להיעשות  צריך  החג  שולחן  שעיצוב  אמר  מי 
האחרונות  בשנים  אחיד?  בצבע  או  ושבלונית,  מרובעת 
צבע  מלא  להיות  יכול  עיצוב  כי  להבין  המארחים  השכילו 
חברת  מנכ"ל  דנון,  עדי  לחג.  ושמחה  אור  להכניס  כדי  וגיוון 
 PIP המייבאת את מותג כלי ההגשה ההולדני PALDINOX

STUDIO, מציע כמה טיפים שישדרגו את שולחן החג

אקלקטי  סגנון   - חופשי  באופן  שונים  כלים  סטי  ערבבו   
לשלב  ניתן  עמו.  מביא  שהחג  ולחגיגיות  לצבעוניות  מתאים 
שונים,  סטים  משלושה  וקערה  קטנה  צלחת  גדולה,  צלחת 
ולפזרם בשולחן. במקרה כזה חשוב שהמפה תהיה בצבע אחיד 

כדי לא ליצור עומס ויזואלי.

- שילוב גביעי  כוסות  יין מעוצבות ל-4  השקיעו בכוסות   
יין מקריסטל, דיקנטרים מעוצבים או שמפניירות, יוסיפו ממד 
יוקרתי לעיצוב השולחן ויעשירו את מראה השולחן עם מגוון 
מתובלים  מים  צבעים,  בשלל  פירות  מיצי  יין,  כמו  משקאות 

בנענע ועוד.

 הניחו פריט מעוצב ומרשים במרכז השולחן - קנקן, קערה 
לפסח, מגש למצות או וואזה מעוצבת יעשו את העבודה ויהפכו 

כל שולחן למעניין ומיוחד. 

 שילוב מפיות וחבקים - מפיות מעניינות, מקופלות, בערימה 
או מגולגלות. המפיות הן חלק מעיצוב שולחן החג ולכן כדאי 
להשקיע במחשבה גם בכל הקשור אליהן. כדי לשוות לשולחן 
מראה יותר חגיגי, ניתן להיעזר בחבקים שניתן לקנות או להכין 
לבד מחומרים פשוטים )כדוגמת ניירות וגלילים בצבעים נועזים 

או בהירים ואלגנטיים(, או סרטי בד עדינים סביב המפיות.

  בסיום הארוחה השקיעו בשולחן הקינוחים - ניתן לשלב 
שונות  וצורות  בגדלים  קומות  מגשי  עם  נמוכים  עוגה  מגשי 
האווירה  את  יעצים  בשולחן  וקישוטים  פרחים  פיזור  לגיוון. 
החגיגית, אבל לא כדאי להגזים, במיוחד אם בחרתם כלי הגשה 

בצבעים שונים.

  טאצ' אישי - במקום צלחת פיצוחים אחת לכל האורחים, 
השקיעו והכינו לכל אחד מנה אישית בצלחת נפרדת. הטאצ’ 

האישי יכול להוסיף לאווירה וליצור “הפתעה” נחמדה.

 לשתייה החמה השתמשו בספלים בצבעים שונים לכל אורח 
- רצוי צבעי פסטל המשתלבים זה עם זה בהרמוניה. בצורה זו 

כל אורח ירגיש שהוא אינדיבידואל והושקעה בו מחשבה. 

פעולת הצביעה יכולה להיות פשוטה וקלה, אם תיישמו את 
שיטת השלבים שחיברו מומחי הצבע של טמבור שחוסכים 
במצב  שמצוי  זמן  ובעיקר  לכלוך  הרבה  מאמץ,  הרבה  לכם 
לפני  אז,  ומתרוקן.  הולך  החול  כששעון  אלו  בימים  קריטי 
לשלבים  לב  שימו  הצביעה,  בתהליך  מתחילים  שאתם 

החשובים.

שלב 1: מכינים את השטח
מכינים את החדר לצביעה: פורסים ניילון או גליל קרטון על 
הרצפה כדי שהצבע שנשפך לא ילכלך את הרצפה. מזיזים את 
הרהיטים ומכסים אותם היטב. עוטפים ומכסים במסקנטייפ 
את המשקופים, את השקעים והמפסקים של הטלפון והחשמל 
)או לחלופין מסירים אותם מהקיר(. כמו כן עוטפים גם את 

הפנלים בקווים ישרים וללא לכלוך.

שלב 2: ניקיון התקרה והקירות
בעזרת מטלית לחה מסירים מהתקרה והקירות לכלוך, כתמי 
שומן וכדומה. חשוב לשים לב לא להרטיב את הקירות יתר 
הקירות  על  להיתפס  יצליח  החדש  שהצבע  כדי  המידה,  על 

והתקרה. בנוסף, הרטיבות עלולה לגרום בהמשך לעובש.

שלב 3: בחירת ובדיקת צבע
לצבעים השונים תכונות שונות והם הרבה יותר מסתם גוון. 
צבעים  שהם רחיצים,  צבעים  של  סוגים  ישנם  למשל:  כך 
יש  לצבע  כי  זכרו  מיוחד.  מרקם  בעלי  צבעים  וכן  מבריקים 
כוח רב והוא יכול להשפיע במהירות ובהינף הרולר על אופי 

החדר ועל האווירה שתשרור בו.
שבחרתם על  הגוון  של  הסופית  שהתוצאה  להניח  סביר 
הקיר בביתכם, לא תראה מושלמת כמו במניפה או בקטלוג 
הצבעים. לכן, ההמלצה שלנו היא לקנות תחילה דוגמית גוון 
מטר  על  וחצי  מטר  )בגודל  בקיר  מוסתרת  פינה  על  ולצבוע 
מהתקרה ומטה( או על משטח קרטון גדול על מנת שיתאפשר 

לכם לראות את הגוון הסופי של הצבע לאחר הייבוש.

שלב 4: צביעת התקרה עם רולר
לפני שתתחילו את צביעת התקרה, הסירו עודפי צבע מהרולר 
החלק  על  ואחורה  קדימה  לאט  אותו  שתגלגלו  כך  ידי  על 
המיועד לכך במגש הצבע. התחילו לצבוע סמוך לפינת החדר, 

כך שהצבע הישן יתמזג עם הצבע החדש. 
טיפ  מאמץ?  וללא  נכונה  בצורה  התקרה  את  צובעים  איך 
חשוב בצביעת התקרה היא לצבוע אותה לרוחב, ולא לאורך. 
כדי למנוע מאמץ גופני מיותר, וודאו שהגלגל של הרולר נע 
)דבר  אליו  קדימה  נמצא  ולא  מולכם  ישירות  אחת  בתנועה 

שבהכרח יכריח אתכם לרכון קדימה בצורה לא טבעית(.

שלב 5: צובעים קירות
ברגע שהתקרה שלכם התייבשה תעברו לקירות ובלי מסגרות. 
לצביעה מושלמת מומלץ להשתמש ב’מצבוע’ מיוחד לחיבור 
בין התקרה לקיר, היוצר קו ישר בין התקרה לקיר ולא מלכלך 
את התקרה. )את המצבוע ניתן להשיג בחנויות לחומרי בניין(. 
ולדלת  לפנלים  לחלונות,  מסביב  לצבוע  עברו  מכן  לאחר 
הבעייתיים,  האזורים  את  שתחמתם  אחרי  לחדר.  הכניסה 

התחילו למלא אותם ומסביבם, ולצבוע את הקיר.
יעילה של הקיר, מומלץ לחלק את הקיר למקטעים  לצביעה 
של מטר על מטר, אותם תצבעו בתבנית של W. נסו לבצע את 
צביעת הקיר במקטע, מבלי להרים את הרולר עד להשלמתו. 
כדי לקבל תוצאה משביעת רצון, חשוב מאוד לצבוע קיר אחד 

כל פעם.

שלב 6: צביעת קירות במקומות הבעייתיים
לאחר צביעת הקירות, ולאחר שכיסינו בנייר דבק את המשקוף 
המקומות  את  גם  ולצבוע  רולר  עם  לעבור  אפשר  והדלת, 
הבעיתיים, כמו המקומות שקרובים לחלונות, לפנלים ולדלת.

את הצביעה יש לעשות מלמעלה למטה – לדוגמא יש לצבוע 
יש להתקדם  ולאחר מכן  קודם את החלק העליון של הדלת 
מטה. חשוב מאוד לא לצבוע את המקומות הנ”ל כאשר הצבע 
על הקירות עדיין לח, שכן אם נחכה לייבוש מוחלט יראו את 
החיבורים ויהיה לנו קל יותר לעבוד על האזורים הבעייתיים 

ולצבוע אותם כיאות. 

טיפים

טעימה

אופן ההכנה:
1. מורחים את  הדג בשמן זית 
2. מתבלים במלח פלפל וטימין

הכרובית  את  מפרקים   .3
הבצל  את  וחותכים  לפרחים 

לשישיות
4. מערבבים ביחד את הכרובית 

הבצל והשום 
פלפל  במלח  מתבלים   .5
לתנור  ומכניסים  זית  ושמן 
מעלות    150 של  בטמפרטורה 
וצולים עד לרכות של הכרובית.

6. מקררים את הכרובית 
מזון  למעבד  מעבירים   .7
חלקה  למחית  וטוחנים 

משלימים תיבול.
זית  שמן  במחבת  מחממים   .8
צדו  משני  הדג  את  וצורבים 
נייר  על  בתבנית  ומסדרים 

אפייה 
 180 ב-  לתנור  מכניסים   .9

מעולת ל- 8 עד 10 דקות.
10. את הקרם כרובית מחממים 

ומסדרים על צלחת 
11. מניחים שתי יחידות פילה 

לברק על קרם הכרובית 
הדג  על  זית  שמן  מזלפים   .12
עלי  סלט  מעט  הדג  על  שמים 

רוקט ומגישים.

חומרים:
8 יח’ פילה לברק בגודל בינוני

1 כרובית
1 בצל גדול קלוף

4 שיני שום
מלח

פלפל
טימין קצוץ דק

שמן זית

פילה לברק על קרם כרובית
לקראת חג הפסח הקרב ובא יצר השף ניר אלקיים, ממלון ענבל 
בירושלים מתכון יצירתי וטעים  אלקיים: "האתגר הגדול של חג 
הפסח הוא ליצור מתכונים טעימים למרות המגבלות, אני מרגיש 
איכותיים  גלם  מחומרי  המורכב  מתכון  כאן  ליצור  שהצלחתי 

ומתאים לאווירת החג"   מתכון ל- 4 מנות

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פריחה  איתה  מביאה  האביב  תקופת 
והתחדשות. מי שמעוניין לחדש ולרענן 
יודע  החג  לכבוד  הבית  מראה  את 
להוות  קירות הבית באופן עצמאי עלולה  שצביעת 
אתגר לא פשוט  איך בכל זאת אפשר לעשות זאת 

נכון?  שינוי גדול בהשקעה קטנה
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3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 

מפוארת, 100 מ' עם גינה 
וחניה ו-2 יחידות 

מושכרות, 2,880,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר. מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא דופלקס 
+ מעלית, בק"ג, 5 חד' 

ענקיים 140 מ', משופצים, 
מעליה דירה נפרדת של 

70 מ' שמושכרת ב-3,500 
ש"ח + גג של 70 מ' 

מבוקש 2,950,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים
 ברח' צירלסון, כניסה 

נפרדת, 4 חד' ק"ק 
מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ' 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

_____________________________________________)01-20(052-4312840."שיווק נדלן"

4-4.5 חדרים

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, ק"א 

וק"ב, עם כניסה נפרדת, 
במצב טוב, יש גם יחידה 
קטנה בק"ק, מושכרת. 

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

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

 במינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת לגג( 

הכל משופץ, נוף משגע 
2,800,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

באר שבע

 בקרן היסוד ליד הכולל 
של הרב כץ, באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת, מזגן, 
890,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

 במשלט 2 חד', ק"ב, 
משופצת ויפה, נוף, רק 

695,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

■ מציאה! בבירנבוים 
קרוב לגינת משה, חזית, 
משופצת ומחולקת ל 4 

חד', עם מרפסת של 18 
מ'+יחידה 2 חד', 30 
מ'+יחידת חדר, הכל 

מושכר ב-7500 ש"ח, 
ניתן להרחבה עוד כ- 25 
מ"ר, 2,225,000 ש"ח, 

בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

3-3.5 חדרים

דופלקסים
 בבר אילן במתחרד, 

דופלקס 3 חד', 106 מ"ר, 
מפואר לאחר שיפוץ כללי 
+ גינה, אופציה לתוספת 

כ- 50 מ"ר, מיזוג, חניה, כניסה 
פרטית, 1,295,000 ש"ח. אדר 

 באבני נזר 5 חד' _____________________________________________)09-16(נכסים, 052-4834706
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בגורדון, מפוארת  חדשה 
ק"א, 5 חד' משוכללת 
2,500,000 ש"ח, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת כחדשה, 

3 חד' עם אופ' ממשית 
להרחבה ב 35 מ' ק"ג 

ומעליה 3 חד' עם כניסה 
נפרדת )ניתן לעשות טאבו 
משותף( 2,370,000 ש"ח 

בלעדי ש. מאירוביץ הר' קוק 
23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

דופלקסים
 חייבת להמכר! דירה 

משופצת, דופלקס, מחולקת, 
מושכרת 3,100 ש"ח, 7 חד' 

+ יחידת הורים + פרגולה 
ומרפסת של 50 מ"ר, 

מחיר מצחיק! 
052-3476223)10-13(_____________________________________________

 בנרקיס, 3 חד', ק"ב, כ- 
80 מ"ר, ריהוט חלקי, 835,000 

ש"ח. 052-4834706 "אדר 
_____________________________________________)10-16(נכסים"

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי,תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

 דירת אדמו"ר נדירה!! 
דופלקס גג המפואר בעיר, 
7 חד' )2 דירות(, 170 מ"ר 
בנוי + 100 מ"ר מרפסות, 

4 כ"א + מסחן, ממוזג, רק 
2,850,000 ש"ח )לל"ת(, 

054-8428167)12-15(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
מציאה! 2 דירות מחוברות, 
2 טאבו נפרדים, מושקעת 

מאוד! ק"ג ואחרונה, פינתית, 
מחיר מציאה! 690,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)13-13(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קוטג', 5 חד', כולל ממ"ד, 

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

מצוין, 1,180,000 ש"ח. עטיה 
משה, 074-7037979,

054-6625272)13-13(_____________________________________________

 קוטג' 8 חד' + יחידת 
דיור שמושכרת בשכונת בית 
וגן באופקים, צמוד לקהילה, 

1,500,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)13-13(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר ליד הרכבת, 

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,0000 ש"ח למביני עניין 

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)13-13(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בקיבוץ גלויות, 3.5 חד', 

ק"ב, מציאה! 410,000 ש"ח, 
מושכרת. עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)13-13(_____________________________________________

 במרכז לניהול נדל"ן: 
בהרצוג, 2.5 חד', מושקעת 
מאוד, 410,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)13-13(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק, ד.גן, 
4 חד', 180 מ', 115 

מ' הדיר + 60 מ' גינה 
+ 10 מ' מרפסת רק 

1,570,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)13-13(נכסים" 052-8939050

 בבלעדיות בבן זכאי 
העליון, 3 חד' + מחסן, 

מרווחת מאוד + מרפסת 
מהסלון + מעלית, רק 

1,260,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
050-3756925)13-13(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות באלעד, 
אזור בן עוזיאל, 3 חדרים, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, קומה 
ב' + אופציה ונוף, 1.35 מיליון, 

_____________________________________________)13-13(גמיש, 054-7477054

 דירה מחולקת, מושכרת 
ב- 3,000 ש"ח, רק ב- 

645,000 ש"ח. משה אבני 
_____________________________________________)13-13(דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת, מושכרת 
ב- 3,200 ש"ח, רק ב- 

655,000 ש"ח. משה אבני 
_____________________________________________)13-13(דרך, 054-3255667

 בשכונה ה' בקומה ב', 
דירת 80 מ"ר, מעולה לחלוקה 
במחיר מציאה!! - משה אבני 

_____________________________________________)13-13(דרך, 054-3255667

 מבחר דירות בבאר שבע 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום לחברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 דירת 4 חד', 100 מ"ר, 
מעולה לחלוקה, מושכרת ב- 
2,000 ש"ח, רק ב- 595,000 

ש"ח - משה אבני דרך, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 דירת 3 חד', 72 מטר, 
קומה 3/3, מעולה לחלוקה, 
רק ב- 550,000 ש"ח. משה 

_____________________________________________)13-13(אבני דרך, 054-3255667

 4 בפרויקט חדש בנין גמור 
כולל 2 גינות, מחסן גדול בתוך 
הבית, מחיר מציאה! לפרטים: 

_____________________________________________)13-13(זאב, 054-8493645

 בהזדמנות, 5 בפריקט 
חדש עם מחסן צמוד לדלת 

הדירה ומרפסת גדולה, 
_____________________________________________)13-13(לפרטים: זאב, 054-8493645

 ברח' סיני מצדה, 
וילה דו-משפחתי, 6 חד' 

+ 2 יחידות להשכרה, 
2,940,000 ש"ח, בלעדי. 

תיווך יעקב,
054-4901948)13-13(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,130,000 ש"ח )דירה 
מושכרת(, בלעדי תיווך 

_____________________________________________)13-13(יעקב, 054-4901948

 מול הקריה החרדית 
בבר-אילן, 4 חד', ק"א, 

מרפסת, משופצת 
+ אפשרות תוספת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)13-13(יעקב, 054-4901948

 בבית שמש )צמוד לבר 
אילן(, דירת 4 חד', ק"ג, 96 

מ"ר, דירה מושכרת, אופציה 
להעברת השכירות לקונה, 

מרכז מידע לנדל"ן,
052-2604463)13-13(_____________________________________________

 בבית שמש באיזור 
מתחרד, דירת 3 חדרים, ק"ד, 
מסודרת מאוד, רק 760,000 
ש"ח )הקודם זוכה מחיר הכי 

זול(. מרכז מידע לנדל"ן,
052-2604463)13-13(_____________________________________________

 ביהודה-הנשיא, 200 
מ"ר, ק"א )דו-מפלסי( + 2 
כניסות נפרדות + אופציות 
נרחבות, 2,950,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13("אפיק נכסים" 03-5791514

 בפלמ"ח, 60 מ"ר, ק"א, 
1,240,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)13-13(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא 
בהזדמנות! 5ח' מחולקת 

ל- 3 גדולה, 80 מ"ר ויחידה 
של 50 מ"ר, ק"ב, חזית + 
מלעית, 2,240,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)13-13(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,150,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)13-13(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)13-13(_____________________________________________

 בשטרסר ענקית, מחולת 
ל- 3.5 חד' + 2 יחידות ומחסן, 
משופצת מהיסוד, 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)13-13(_____________________________________________

 בבן-זכאי מחולקת ל- 2 
יחידות, משופצות ומושכרות, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג, 

נדירה, 3 מפלסים, 
משוקעת, 6 חדרים, 

גג-ענק, ק"ב, 220 מ"ר 
+ אופציה לחדרים 

נופסים, חזית, 3 כ"א 
+ חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)13-13(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית הרצוג, 
דירה טרם בנייה בשלבי 

הרחבה, 100 מ"ר ויחידה 30 
_____________________________________________)13-13(מ"ר בי.א נדל"ן, 054-8462882

 מציאה בלעדי באזור 
מהרשל, דירה מחולקת לשני 

יחידות דיור, רק 1,250,000 
ש"ח, בלעדי. "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105,
054-8483810)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, כ- 80 מ"ר, 

משופצות מהיסוד, חזית, 
ק"ב, מכניסות 5,000 

ש"ח בחודש, מיידי, 
1,400,000 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)13-13(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה, 
5 חד', 115 מ"ר מחולקת 

ל- 4 חד', 85 מ"ר + יחידה 30 
מ"ר, ק"א + מלעית, חזית, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, 3.5 
חד', 90 מ"ר, ק"א, חזית, 

סוכה ענקית + אופציה לעוד 
שני חדרים + יחידה 35 מ"ר, 
מושכרת בק"ק + א.הרחבה, 

2,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 באזור נורדאו דירה ענקית, 
משופצת ומחולקת לשני 

יחידות דיור, רק 1,420,000 
ש"ח, בלעדי "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105,
054-8483810)13-13(_____________________________________________

 מעוניין למכור את 
דירתך? פנו אלינו ותקבלו 
שירות הטוב ביותר, אמין 
ומקצועי. 052-3500040 

_____________________________________________)13-13('אפיקי נדל"ן בועז'

 באברבנאל, קרקע, 
כ- 100 מ"ר + חצר ענקית 
מפוארת, 1,770,000 ש"ח, 

גמיש. נדלן הקריה,
054-8472222 ,050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בלעדי באבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, 3-2, 
משופצת, 1,830,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בבנייה מבחר דירות 
3 ואו 4 ח' בז'בוטינסקי, קבלן 
אמין מאוד, פרטים ותוכניות 

במשרד תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)13-13(_____________________________________________

 בית פרטי מיוחד! באזור 
יוקרתי! 260 מ"ר, 3 מפלסים, 

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)13-13(נכסים" 03-5791514

 בית פתוח! במכבים 
79 - למבקרים ביום 

שישי ד' ניסן )31.3.17( 
בשעות: 10:00-11:00 - 

לל"ת! דירת גן, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ק, חזית, 3 כ"א 

+ חצר 40 מ"ר, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום נדלן"

054-4340843)13-13(_____________________________________________

 ברבנו תם נדיר ביותר! 
פנטהאוז 5 חדרים, 

קומה שלמה, 4 כייוני 
אוויר + גג מרוצף 100 
מ"ר עם חומה מיידי! 

ב- 2,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)13-13(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! ברבנו-תם, 
פנטהאוז 110 מ"ר, 5 

חדרים + מרפסות, 4 כ"א 
+ גג פתוח מוצמד בטאבו 

על כל הדירה + מלעית עד 
הבית + חניה, 2,780,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)13-13(_____________________________________________

 בלעדי חדש בשוק, 
דופלקס 5.5 ח', כ- 180 מטר 

ברב קוק השקט, מסודרת, 
קומה ד' + מרפסת ענקית 
+ מעלית + חניה בטאבו, 

עורף פתוח, 2,850,000. תיווך 
_____________________________________________)13-13(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 150 מ"ר, 
חדשה, מושקעת, ק"ג + 

פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, חזית, 2,300,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג', דופלקס 
6 חד', 175 מ"ר, חדשה, ק"ג 

)שכנים רוצים לעשות מעלית(, 
חזית, 3 כ"א, מתוכננת גם 
לחלוקה, 2,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
בחרל"פ, קומה ד', כ- 220 

מטר + מעלית + חניה 
בטאבו, שמורה, 2,900,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)13-13(_____________________________________________

 בשיכון ג', בלעדי, 
דופלקס 4 חדרים, 100 
מ"ר + סוכה ומרפסת 

שמש, משופצת מהיסוד. 
052-3500040 'אפיקי 

_____________________________________________)13-13(נדל"ן בועז'

 במשולם ראט, דופלקס 
160 מ"ר + אופציות גדולות, 

קומה ב' ואחרונה, רק 
1,850,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)13-13(_____________________________________________

 ברבינא, 5.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם, 5 
חדרים, ענקית, 120 מ"ר, 

משוקעת + מרפסת 
סוכה גדולה על רלסים, 
ק"א, 2,270,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)13-13(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!! 
בר"ג גבול בני-ברק אזור 
גולומב, 5 חדרים, 120 

מ"ר, מושקעת + מרפסת 
שמש, ק"ב + 2 חניות 

+ מחסן, 2,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
7 חד', קומה שלמה, 145 
מ"ר, ק"ב, חזית + מעלית 

+ חניה, 4 כ"א, סוכה גדולה, 
ניתנת לחלוקה, מצב מצוין, 
2,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדיש, 
כניסה מיידית, 5 חד', 123 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
חזית, מצב מעולה + מרפסת 

שמש, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,185,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)13-13(_____________________________________________

 באזור הרצוג יחידה 
בקומה! 5 ענקית, מפוארת! 
140 מ"ר, סלון ענק, ק"ג + 
מעלית, 4 כ"א, 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)13-13(_____________________________________________

 בבית יוסף בבניין 
חדיש ומפואר, 5 חדרים, 

משודרגת + מרפסת 
שמש ונוף מדהים, ב- 

2,180,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)13-13(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בחנה-סנש, דירת-גן 
מפוארת 15 + 200 חצר, 

כ.פרטית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בשחל בניין-חדש פנטהאוז 
ענק ומפואר, מיידי, 3,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 במימון דירת-גן, 5 חד', 
בניין-חדש, מיידית, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בבירנבוים, 5.5 חד' 
מחולקת ומושכרת, משופצת 

כחדשה, 2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 באזור המכבים, 5 חדרים 
+ מרפסת 30 מ"ר + נוף + 
א.להרחבה, 1,550,000 ש"ח, 

בלעדי. "אלמוג נכסים" ר"ע 
,03-6166105 ,565

054-8483810)13-13(_____________________________________________

 בשאול חדד, דופלקס, 
מדהימה, 5 חד', 140 

מ"ר + גג פרגולה ענק, 
4 דיירים בבניין, אופציה 

לפינוי בינוי,
052-3500040 'אפיקי 

_____________________________________________)13-13(נדל"ן בועז'

 בשיכון ג' בשמחוני, 5 
חד', 120 מ"ר + אופציית בניה 
10 מ"ר לסוכה. רי/מקס משה 

_____________________________________________)13-13(דסקל, 050-5926021

 בלעדי! בגבעת רוקח, ליד 
רמבם בבנייןחדיש, 5 חד', 110 

מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, 
נוף, חדשה, 3 כ"א, 2,100,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, ברח' חברון 

6 חד', 150 מ' בתוספת 
מרפסת 50 מ', כניסה 

לדירה ללא מדרגות, 
2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
שמופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בדנגור, 4 חד' + מרפסת 
ענקית + אופציה, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-2545420 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בחולדה-הנביאה, 4 חד', 
משופצת, ק"א, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 חד' 
מתאיףמה לחלוקה, ק"ב, 3 

כ"א, 1,870,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בפנקס, 4 חד', חדשה 
מקבלן, מיידית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בהרב-שך, 4 חד' יפה 
+ מעלית וחניה, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 חד' בבניין 
חדש + מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכז, 4 
חד' + מרפסת סוכה 15 מ"ר, 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 1,920,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הנביאים, 3 
חד' + מרפסות, 80 מ"ר, ק"ב, 

מסודרת, חזית, 1,630,000 
ש"ח. *בבירנבוים אזור בעלי 

מלאכה, 3 חד', 65 מ"ר, ק"ב, 
חזית, שמורה, 1,350,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ה' בבנין חדש, 
פנטהאוז נדיר, 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)13-13(מוסמך, 050-4103310

 באמצע בניה מרים 
הנביאה פנטהאוז 5 חד',חזית 
+מרפסת 2,980,000 תיווך-

ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________
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דופלקסים

3-3.5 חדרים

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בשיכון ה' בצירלסון 
4 חד', ק"ק, כ. פרטית, 
מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, 
למרכז העיר ולמרכז 

המסחרי 117 מ' 
משופצים עם מחסן 

וחניה, ק"7 2,200,000  
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ 4 חד', ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו ק"ב 

עורפית, 90 מ', במצב 
טוב, מידי, 1,675,000, 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

מ"ר ק"א, חזית, 
1,250,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' אהבת שלום, 2 
חד', 30 מ"ר, משופצים 

ק"א, עם אופציה 
לתוספת 15 מ' 

1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברח' מימון אזור 
אלחריזי, 3 חד', עם 

מרפסות, ק"ג, גג בטון, 
עם אופ' לבנות על הגג, 

3 כ"א, חזית, מידי, 
1,825,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

בבירנבוים דירת 5.5 
חד' מחולקת לדירת 3.5 

חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

2,100,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דימונה

 במרכז הקריה חרדית, דירה 
נהדרת, 147 מ"ר, נוף פנורמי 

לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים 

בקומה, חניה + מחסן, לל"ת - 
_____________________________________________)03-14/17(810,000 ש"ח, 055-6650570

■ דופלקס בק"א וק"ב 
)אחרונה( בבנין דו 

משפחתי מפואר, עם 
מעלית פרטית בנוי 180 

מ' + 45 מ' מרפסת 
באזור לוחמי הגטאות, 

3,850,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

ירושלים
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-42(נכסים" 02-6763740

■ באזור רמבם, בק"ב, 
ענקית 110 מ', חזית, 3 
כ"א, ניתן לחלוקה, לא 

משופץ, 1,900,000 ש"ח, 
מפתחות במשרד, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 ברח' עלי הכהן 3 חד' 
בבנין חדיש עם מעלית 

3 כ"א, ק"ב, חזית, 
1,550,000 ש"ח, תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בנורדאו, 3 חד', 3 כ"א, 
ק"א, משופצת, אופציה, 

1,370,000 ש"ח, המחיר גמיש 
לרציניים!! לל"ת,

053-3135048 )10-13(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

וילות ובתים

 ברחוב מלאכי, 
ק"ב, דירת 3.5 גדולה, 

משופצת מהיסוד, 3 
כ"א + חניה טאבו, 

1,780,000, בלעדי, תיווך
ש.מאירוביץ הרב קוק 23, 

,050-5308742
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 למהירי החלטה! בגבול 
ב"ב-ר"ג, דירת 4 חדרים 

מרווחת, שמורה, ק"ג + חניה, 
3 כ"א, 1,790,000. תיווך 

_____________________________________________)11-14("חכמת רחוב" 052-2585808

ירוחם

3-3.5 חדרים

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 חד', 
עורפית, ק"ב, 100 מ"ר, 

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוויר 
צפון-מזרח, כניסה בראש 

חודש תמוז תשע"ז, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
זלברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 ביגאל אלון, ק"ב, 3 
חד', גדולה ומשוקעת, סוכה, 

אופציה, 1,475,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ל(054-8437135

טבריה

 בלעדי בצייטלין, 4.5 
ח', גדולה, קומה א' עם 

אופצייה ליחידה מתוך הבית 
+ מעלית + חניה, עורפית, 
נוחה, 2,000,000 מ'. תיווך 
_____________________________________________)13-13(אלטרנטיב, 054-5500263

 בראב"ד, דירת 4 חדרים, 
קומה ראשונה, חזית, 

משופצת ומטופחת, 92 מ"ר, 
1,890,000. תיווך,

055-9941042)13-13(_____________________________________________

 באזור עוזיאל בבניה, 
4ח', 85 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

1,730,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)13-13(_____________________________________________

 באזור חזון-איש, 4 ח', 
חדישה, 90 מ"ר, ק"א + 

מעלית, חזית, 2,100,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)13-13(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 4 וחצי 
חדרים, כ- 115 מ"ר, 

קומה שלישית ואחרונה 
גג בטון עם תוכניות 

וחתימות לבנייה על הגג, 
ב- 1,950,000 ש"ח, 

מיידי. להב נכסים,
050-4177750)13-13(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חדרים 
מטופחת + מרפסת סוכה 

ענקית + חניה ואופציה 
להרחבה קומה ראשונה, 

חזית, ב- 1,990,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)13-13(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בבניין-חדש באניליבץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! בס.רחל, 4.5 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, משופצת 
כחדשה + סוכה, 1,890,000 
ש"ח. *ברמבם, 4 חד', 120 

מ"ר, ק"ב, 4 כ"א, ניתנת 
לחלוקה, 1,870,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אלחנן, 4 חד', 91 
מ"ר, ק"א, אחרונה, אופציה 
בגג 70 מ"ר + אופציה בצד 
4 דיירים, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בסוקולוב, 4 
חד', משוקעת, משופצת, 

80 מ"ר, קומה ב' + 
סוכה. 052-3500040 

_____________________________________________)13-13('אפיקי נדל"ן בועז'

 בשיכון ג', 4 חד', 80 
מ"ר, משופצת + סוכה 

ומטבח נפרד גדול.
052-3500040 'אפיקי 

_____________________________________________)13-13(נדל"ן בועז'

 בפרויקט חדש בדב 
גרונר, דירות ארבעה חדרים 
- מרפסות )אפשרות ליח'(, 
ההרשמה בעיצומה. תיווך 

_____________________________________________)13-13(המרכז, 053-3136060

 בלעדי, 3 ח', בז'בוטינסקי, 
3.5 ח', צד בני-ברק קומה 

ג', חזית ועורף, 3 כיווני 
אוויר, משופצת, גג רעפים, 

1,300,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)13-13(_____________________________________________

 בהר השלום, בישיעיהו 
הנביא, 3.5 חד', 62 מ"ר 

א.לקומה נוספת, מרווחת 
ומאווררת. אליהו נקש - 
_____________________________________________)13-13("רימקס" 054-6531111

 באזור לנדא, 127 מ"ר, 
מחולקת לדירת 3.5 ח' ויחידה, 

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

053-3128884)13-13(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבניה, 3ח', 
יפהפיה, ק"א, חזית, מעלית, 
1,320,000 ש"ח! נדרש הון 
עצמי גבוה. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 במימון, 3.5 ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג, 
1,780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)13-13(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חד', 
54 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 

אופציה בגג, משופצת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)13-13(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)13-13(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות 
מפרט-גובה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)13-13(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,660,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד' 
בבניין חדש, חזיתית, מיידית, 

1,600,000 ש"ח
 תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון/
מקובר, 3.5 חדרים, כ- 80 

מ"ר, ק"ב, במצב מצוין, 
עורפית, 1,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)13-13(_____________________________________________

 בלעדי בבנין חדיש 
ברב שר, 3 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, מושקעת, 
נוף מדהים, ק"ד + 

מעלית, 1,520,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)13-13(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, דירות 
3.5 חד', 80 מ"ר + מרפסת 

שמש, 1,550,000 ש"ח, מפרט 
עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בהזדמנות בפרדס כץ, 
דירת 3 חדרים מסודרת, 

1,220,000 בי.א נדל"ן,
054-8475577)13-13(_____________________________________________

 באזור הרצל, 3 חד', 
משופצת ויפה כ"א טובים 

א.הרחבה, 1,380,000 ש"ח, 
בלעדי "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

054-8483810 ,03-6166105)13-13(_____________________________________________

 באברבנאל המבוקש, 
3 חד', מסודרת ומתוחזקת, 

1,280,000, לל"ת,
050-4183715)13-14(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד', כ- 65 
מ"ר + סוכה, 1,470,000 

ש"ח. 052-3500040 
_____________________________________________)13-13('אפיקי נדל"ן בועז'

 בבלעדיות בהרב קוק, 
3 חד', ק"ג, כיוונים טובים, 
גג-בטון, ממזוגת ושמורה. 

פנחס מילר, מתווך מוסמך, 
050-4103310)13-13(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', כ- 
75 מ"ר, קומה נוחה, משופצת 
מהיסוד, רק 1,350,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)13-13(_____________________________________________

 בדוב הוז, 3 חד', כ- 65 
מ"ר + מרפסת ענקית כ- 25 

מ', קומה נוחה, 1,400,000 
ש"ח. נדלן הקריה, -050

054-8472222 ,3000121)13-13(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, קומה נוחה, רק 

1,220,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)13-13(_____________________________________________

 השניים, 3 חדרים, 
משופצתים, קומה א', 87 

מ"ר, חנייה, 1,400,000 ש"ח. 
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
חזית, 3 חד', 75 מ"ר, קומה 

א', 1,270,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בפרויקט חדש בדב 
גרונר, דירות שלושה חדרים - 

מרפסות, ההרשמה בעיצומה. 
_____________________________________________)13-13(תיווך המרכז, 053-3136060

 בלעדי, 3 ח בפ"כ 
במתחרדים, בניין חדש, 

חזית + מעלית ,קומה ב' 
ללא משכנתא, איכלוס כ- 3 
חודשים, 1,270,000. תיווך 
_____________________________________________)13-13(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג, בנורוק, 3 חדרים, 
אופציה כ- 6 מ"ר, ניתן 

לחלוקה, ק"ג, משופץ. תיווך, 
050-4144602)13-13(_____________________________________________

 בברוט, 3 וחצי חדשים 
קומה ג' ואחרונה + חצי 

חדר ומרפסת על הגג, 
מיידי, ב- 1,290,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', משופצת 
בברוט, קומה ב', חזית, כ- 60 

מ' + שלד לעוד' 20 מטר 
+ לסוכה + שנים אברכים, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)13-13(_____________________________________________

 באזור עזרא, 2.5, 
משופצת קומפלט, ק"א, 

חזית, 45 מ"ר, 1,250,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)13-13(_____________________________________________

 באזור חבקוק, 2ח', 
יפהפיה, מטופחת, 50 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,500,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)13-13("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברחוב שקט, ליד 
רבי-עקיבא, כ- 50 מ"ר, 

2.5 חד', ק"ק, חזית, 
משופצת, מציאה!! 

"מקסימום נדלן"
052-2452820)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה ברב 
קוק, 2 חדרים, כ- 55 
מ"ר, ק"א, עורפית, 

מיידי, 1,180,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)13-13(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 68 
מ"ר, ק"ג + אופציה ממשית 

בגג, חזית מצב מעולה, 
1,460,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5 חד', 
שקטה ושמורה, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 בפתיה, 2.5 חד', 
משופצת, אופציה ענקית 

להרחבה + אישורים, 
1,200,000 ש"ח.

052-3500040 'אפיקי 
_____________________________________________)13-13(נדל"ן בועז'

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 60 מ"ר, משופצת 

מהיסוד!!! קומה ב' ואחרונה, 
אופציות ענקיות, 1,270,000 

ש"ח, גמיש. נדלן הקריה,
054-8472222 ,050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, 

ק"א, משופצת, 
1,200,000.'אפיקי- נדלן-

בועז' 054-8474843, 
052-3500040)13-13(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 
ק"א, 2 חד', ענקית + 

2 מרפסות, בקלות ל- 3 
חד', 1,250,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)13-13(נדלן-בועז' 054-8474843

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בז'בוטינסקי, 1.5, קומת 
קרקע, חזית, כ- 35 מ"ר 

950,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

גבעת זאב
 בגבעת זאב 

החדשה!!! דירת פאר - 
בקומפלקס יוקרתי ביותר 
לקראת איכלוס!!! תיווך,

052-7165120)13-13(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בהרצוג, דירת גן, 10 חד', 

280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 
גינה, מאישור מפוצלת ל- 3 
דירות. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)13-13(_____________________________________________

 מבחר דירות 2,3,4 חד' 
בדימונה במחירי מציאה - 
משקיעים יקרים התקשרו 

עוד היום חברת "אבני דרך" 
- איתכם בכל צעד - משה 

אלוש, יועץ תיווך,
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 מתחרדים: בבן-צבי, 
דירת-גן, 3 חד', משופצת 
ומושכרת, 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(יוסף, 050-6733375

 מתחרדים: בקרית-
שמואל, דירת-גן, 5 חד', חדשה 
ונדירה, אופ' לבנייה ולחלוקה, 

1,000,000 ש"ח. יוסף,
050-6733375)13-13(_____________________________________________

 מתחרדים: באוהל-יעקב, 
4 חד', 95 מ"ר, מסודרת + 

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)13-13(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 590,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)13-13(_____________________________________________

 להשקעה באלחדיף, 5 
חד', 120 מ"ר, משופצת, 

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: בגיבורים, 4 
חד', 110 מ"ר, מסודרת, קומה 

א' + מחסן, 570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: 
בז'בוטינסקי, דירת 3 

חד', משופצת מהיסוד, 
אופציה לבניה, 540,000 

ש"ח. אליהו,
050-4770020)13-13(_____________________________________________

 ליזמים, קרקע 750 מ"ר 
לבנייה של 9 יח"ד במחיר 

1,980,000 ש"ח. יוסף,
050-6733375)13-13(_____________________________________________

 וילה מפוארת 220 מ"ר על 
540 מ"ר לעשירון העליון, נוף 

פנורמי, 2,400,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)13-13(_____________________________________________

 מבחר דירות בירוחם 
כולל בתי קרקע עם השבחה 

עתידית והרחבה, במחירים 
שפויים לכל כיס - משקיעים 

יקרים התקשרו עוד היום, 
חברת "אבני דרך" - איתכם 

בכל צעד - משה אלוש, יועץ 
_____________________________________________)13-13(תיווך, 054-3255667

 דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,500 ש"ח עם השבחה 

עתידית מובטחת, רק ב- 
405,000 ש"ח. משה אבני 

_____________________________________________)13-13(דרך, 054-3255667

 דירת 3 חד', בקומה א' 
עם השבחה עתידית מובטחת, 

רקב - 415,000 ש"ח. משה 
_____________________________________________)13-13(אבני דרך, 054-3255667

 *למכירה/השכרה, 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. * 
4 חד' עם/בלי מעלית. *5 

חד' + מחסן וחניה. *מחסן. 
*מקום לכולל להשכרה. תיווך, 

053-3196069)13-13(_____________________________________________

 הזדמנות להשקעה 
באזור יוקרתי בירושלים, 

דירה משופצת המושכרת 
למגורים לטווח ארוך, הכנסה 

שנתית של 156,000 ש"ח, 
רק - 3,120,000 ש"ח. טלפון: 

053-2852752)13-13(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו(, משופץ + 

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בפנים מאירות, 
משופצת, 153 מ"ר, 6 חד' 
+ יחידת דיור, 2 מחסנים, 
30 מ"ר + מרפסת גדולה, 

ק"ק, 3,900,000, גמיש, 
02-5389212)11-14(_____________________________________________

 בפסגת זאב, יחידת 
הורים, חדרים וסלון גדולים, 

חניה מקורה, מעלית, יונקרס, 
מול הרכבת, 1,550,000 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ל(054-8412901

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיוונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד', 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול"אוהל יוסף"! 1,990,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)13-13(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', שמופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)13-13(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 

מ"ר, ק"ב, 3 כייוני אוורי, 
בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' + 
מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

מעשית לעדו 42 מ"ר, ע"י 
שמכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 מאה שערים שומרי 
אמונים, 4 חדרים, כ- 100 
מ"ר, משופצת ומעוצבת, 

טאבו בלעדי - תיווך,
058-3282555)13-15(_____________________________________________

 בנווה יעקב באשר 
גולק, 3 חד' + טאבו 

מאושרת על הגג. תיווך 
משה, 054-9388085, 

077-4003009)13-13(_____________________________________________

 2-3-4 חד' במחירים 
סבירים. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)13-13(_____________________________________________

 ברמות א': 3 חד' שמופצ, 
גישה נוחה, ק"א, אור, שמש, 

מקום מרכזי, 1,670,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בגבעת הצרפתית 
המתחרדת, 3.5 חדרים, קומה 
ד' + מעלית, רק 1,350,000 

ש"ח. תיווך רומן מ. -
052-6566361)13-13(_____________________________________________

 רמת אשכול )ים סוף(, 
3 חדרים + תמ"א 38, קומה 

א', רק 1,725,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)13-13(רומן. מ - 052-6566361

 בגילה, 3 חדרים גדולים, 
מוארת, כיוונים טובים, קומה 

ג' )לא אחרונה(, מיידית. "תיווך 
_____________________________________________)13-13(דירה לי" - )אלי( 050-8226337

פתח תקווה

עמנואל

מגדל העמק
 3 חדרים, קומה 4, 
משופצת באזור מצויין, 

439,000 ש"ח בלבד, גמיש, 
054-8475774)12-13(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

איכותית, 870,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-31(בית יוסף, 054-8476888

 בנשיאים כפר גנים ב', 
דירת גג 6 חדרים, מתאים 

למגזר הדתי, משופצת, יחידה 
על הגג + סלון וכניסה נפרדת, 

 ,054-3320655 .2,350,000
_____________________________________________)13-13(אתי תיווך דרים טרגט

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

וילות ובתים
 בהדר גנים אזור שקט 

ויוקרתי, בית פרטי, 7 חדרים, 
מרווחת ומסודרת, גינה 

מטופחת. "בית ישראל" - 
ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)13-13(נדל"ן, 054-6401612
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
03-6162228

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

אלעד

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

+5 חדרים

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בהר-נוף יח"ד קטנה 

מאוד )8 מ"ר( לבודד בלבד! 
מרוהטת, 1,500 ש"ח,

052-3266699)08-15(_____________________________________________

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל 

תפספס - התקשר עוד 
_____________________________________________)08-15(היום!!! 058-7701070

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

עם חצר 7,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשד' רמז, 5.5 חד' 
חדשה מקבלן, ק"א עם 
מרפסת שמש, מפוארת 

7,300 ש"ח, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

מגרשים

מבנים

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)08-19(רמי

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)08-14(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)08-14(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים, 
אחרונים, 500 מ"ר 

_____________________________________________)08-14(טאבו!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)08-14(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)08-14(בהזדמנות, 052-2457617

 בחרוצים )ליד נתניה(, 85 
דוני, חקלאי פרטי, בהזדמנות! 

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)07-14ל(053-9520552

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 חנות במרכז ר"ע בני 
ברק, בפסז', אחרי שיפוץ, לכל 
_____________________________________________)02-15(מטרה מסחרית 054-8448548          

 מציאה! למכירה מרפאת 
שיניים בירושלים, גדולה 

ועובדת בגאולה, לרציניים, 
_____________________________________________)10-13ל(בשכירות, 052-4175555

למכירה 

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית
בטבריה

 השקעת נדל"ן 
הטובה בישראל נמצאת 
באנגליה. תשואה של פי 

3 לפחות מישראל,
054-6283245 )10-13(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

קריית אתא

 2 חד' יפהפיה, מרוהטת, 
ממוזגת + דוד"ש, רח' השומר 

118 ב"ב, 2,800 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ל(052-5549470

2-2.5 חדרים
 בגבעת שאול, דירת 2 
חדרים, חדשה מקבלן, כולל 
מזגן ומעלית שבת, 4,000 

_____________________________________________)11-14(ש"ח לחודש, 055-9998152

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בניימן 9, מפרטי, 4.5 חד', 
מרפסת סוכה, חניה ומחסן, 

2,100,000 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ל(052-8113044

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-25(_____________________________________________

קריית חיים

קריית מוצקין
4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בדב גרונר 55, ק"א, 
מזגנים, דוד"ש, כניסה מיידית, 
בנין חדש, 3,800 ש"ח, גמיש, 
03-5708306 ,054-8486681)12-15(_____________________________________________

 לל"ת, בנויפלד, 3 חד' 
+ חצי חדר )שרות(, שרות 

כפולים, ק"ב, ממוזגת, 
רשתות, 4,000 ש"ח, מיידי, 

054-3294055)12-15(_____________________________________________

 דירת 2 חד' בנין חדש, 
מרוהטת, כניסה מיידית, 

מרווחת ומוארת,
_____________________________________________)12-13ל(054-8408401

 כחדשה! 2 חד' 
בנורוק, מרוהטת 

קומפלט, ק"ב, דוד"ש, 
מזגנים, מיידי, לזו"צ, 

ללא ילדים, 2,300 ש"ח, 
_____________________________________________)11-14(גמיש, 054-8425580

 דירה מרוהטת חלקית 
לאחר שיפוץ בסוף בן זכאי, 

מיידי, אפשרי לפסח/לתקופה 
קצרה, 2,500 ש"ח,

054-6804376)12-15(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים(, 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד סופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)12-13(כשותף, 053-3157272

 1 חדר פרטי לבודד כניסה 
משותפת רח' חברון כולל מים 
חשמל ארנונה + רהיט 1800 

_____________________________________________)12-15(ש"ח, 054-4400074

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה' בב"ב, 
מחולקת, ק.ק' או ראשונה + 

_____________________________________________)12-13ח(מעלית, 050-4170125

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)12-15(לציבור הדתי, 050-5766979

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
2,000,000 ש"ח. בלעדי  

תיווך ש. מאירוביץ
03-5787756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בנתן הנביא, 2 חד' גד' 
)לא יחידה(, ק"ק, חזית, 

מיידי, 3,500 ש"ח. בלעדי  
ש. מאירוביץ 03-5787756

050-5308742)36-36(

 ברח' שמעיה, 3 חד' כולל 
ריהוט + מרפסת סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)12-13ל(3,600 ש"ח, 052-7659134

 בהזדמנות להשכרה 
חנות/משרד, מיידית, במרכז 

_____________________________________________)12-13(ב"ב, 052-7115959

 בשפירא, דופלקס עם 
מרפסת שמש סוכה, כניסה 
לדירה מהקרקע כמו בבית 
פרטי, משופצת קומפלט, 

חניה, 1850,000. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)13-13(דרים טרגט

 ברוטשילד 5.5 חדרים, 
דירה בקומה עם מ.שמש, 

מעלית, חניה, מתאימה למגזר 
הדתי ולשתי משפחות עם 
כניסה נפרדת, 1,980,000 
ש"ח. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)13-13(תיווך דרים טרגט

 באחד העם, 5.5 חדרים, 
משופצת, 130 מטר, יחידת 
הורים, מיזוג, מעלית וחניה 

כפולה. אתי, 054-3320655, 
_____________________________________________)13-13(תיווך דרים טרגט

 בהאורים, בניין חדיש, 
דירת גג 7 חד', משרד צמוד, 

מעלית, חניה, מחסנים, 
מיידי. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)13-13(_____________________________________________

 בהאורים, 150 מ"ר, ק"ב, 
5 חד' + 5 מרפסות צמודות 

לחדרים + מרפסת סוכה, 
1,800,000, מיידית. "בית 

ישראל" - ישראל ריינהולד, יועץ 
_____________________________________________)13-13(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 בפרנקפורטר! 4 חד', 
משופצת חלקית, מעלית, 

חניה בטאבו, מסודרת, 
ממוזגת, במחיר מציאה! רק 

1,490,000 ש"ח, לפרטים: רם 
_____________________________________________)13-13(נכסים, 054-5566145

 באברבנאל, 4 חד', קו' 
2, מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)13-13(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו' 3, 

משופצת, מייידת. רי/מקס 
_____________________________________________)13-13(משה דסקל, 050-5926021

 בכפר גנים א' באזור 93, 
דירת 4 חד', משופצת, חניה 

בטאבו. 054-2390027 "אמא 
_____________________________________________)13-13(נכסים"

 ברוטשילד בקרבת פיקא, 
4 חדרים, 120 מטר, קרוב 

לשוק, צבועה + מעלית וחניה 
בטאבו, 1,390,000 ש"ח. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)13-13(דרים טרגט

 בחפץ מרדכי אזור 
ה- 93, 4 חדרים, 94 מטר, 

משופצת, מיזוג, תלת פאזי, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)13-13(דרים טרגט

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4 ח' ענקית! + מרפסות, 

כ- 120 מ"ר + מעלית + חניה 
בטאבו - מיידית, 1,500,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות חדשה בשוק! 
בבלפור, שפירא! 3.5 חד' 
גדולה! ק"ב, דירה בקומה, 

שקטה ומאווררת, משופצת, 
מהיסוד ברמה גבוהה מאוד! 
כיורים כפולים, חניה מקורה 

בטאבו, 1,470,000 ש"ח, 
לפרטים: רם נכסים,

054-5566145)13-13(_____________________________________________

 בפרנקפורטר, 3.5 
חדרים, קומה 1, עורפית, 

מרווחת ומוארת, משופצת 
קומפלט, מתאים למגזר הדתי. 

054-3320655, אתי תיווך 
_____________________________________________)13-13(דרים טרגט

 ברחוב פרנקפורטר, 3.5, 
80 מ"ר, קומה א', שמופצת, 

,077-2050410 .1,400,000
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בטרומפלדור באזור 
השקט, 3 חדרים, משופצת, 

סלון מרווח, מרפסת סלון, 
1,180,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)13-13(נדל"ן, 054-6401612

 ברח' פיקה, ק"א, ללא, 
דירת 74 מ"ר, 1,260,000 ש"ח 

אפשרות לפינוי בינוי. -054
_____________________________________________)13-13(2390027 "אמא נכסים"

 בפינס, 2 + אופציה 
לחצי - מעולה לכל מטרה, 

1,035 ש"ח, 050-6610501, 
050-4811122)13-13(_____________________________________________

 בוינצקי! 2.5 ח', 
משופצת, ק"ב בהזדמנות, 

1,130,000 ש"ח,
050-4811122)13-13(_____________________________________________

צפת
וילות ובתים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 רחוב הנשיא, וילה 5ח' 
בנוי, קשתות פלוס יחידת דיור, 

052-8045458)13-13(_____________________________________________

 בלב העיר העתיקה 
בעיר הקודש צפת, 5 
מפלסים, בנית אבן, 

אפשרות גם להשקעה, 
בית מדהים, פרטי, 

1,850,000 ש"ח,
052-2888181)13-13(_____________________________________________

דופלקסים
 למכירה - מציאה בעיר 

הקודש צפת, דופלקס 
4 חד', 80 מ"ר, לאחר 

שיפוץ, מחסן, אזור חרדי 
מבוקש, 600,000 ש"ח 

_____________________________________________)13-13(בלבד, 052-2888181

 בפרוייקט חדש במאור 
חיים, 5 ח', מרפסת שמש, 
_____________________________________________)13-13(צופה לנוף, 050-3202551

 למכירה - מציאה בעיר 
הקודש, צפת, קרקע, 
חצר לסוכה, מפוארת, 

אזירו חרדי, 3 חד', 
545,000 ש"ח,
052-2888181)13-13(_____________________________________________

 בעיר הקודש צפת, 
להשקעה/מגורים, עד 

8% תשואה, שכונה 
טובה, 3 חד', 70 מ"ר, 

550,000 ש"ח,
052-2888181)13-13(_____________________________________________

 מציאה מעולה 
להשקעה בעיר הקודש 
צפת, 45 מ"ר, 2 חד', 

פינתית, אופציית בנייה 
והרחבה, קומה 1, 

435,000 ש"ח,
052-2888181)13-13(_____________________________________________

 3 חדרים, 70 מ"ר, קומה 
1, משופצת, מחיר 420,000 

ש"ח. נופר מרסיאנו,
052-7395150)13-13(_____________________________________________

 ברחוב דגניה, 2.5 חד', 
קומה 2 )פינוי בינוי(, 100 מטר 

מהים, מחיר הכי זול ברחוב, 
490,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)13-13(_____________________________________________

 4 חדרים, 90 מ"ר, קומה 
3, לחלוקה, מחיר 670,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 2 חדרים, 40 מ"ר, קומה 
1, מחיר 440,000 ש"ח. ניר 

_____________________________________________)13-13(דהן, 050-2962666

קריית מלאכי
 בלב חב"ד אזור מבוקש 
מאוד, קרקע, כ- 65 מ"ר + 
אופציית תשואה גבוהה, רק 
790,000 ש"ח. נדלן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)13-13(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בחב"ד אזור מבוקש, 
3 חד', משופצת מהיסוד, 
מושכרת, 2,100 ש"ח, רק 

700,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)13-13(_____________________________________________

 דירת 2 חד', מיני 
פנטהאוז, מרספת 40 

מ', פונה לנוף, בבן 
שטח המבוקש, כולל 

ארנונה. "אלעד נכסים" 
03-9088872)13-13(_____________________________________________

 בניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4 חד', 

מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)13-13(_____________________________________________

 תיווך דירות 2-3 חדרים 
להשכרה במחירים טובים, 

מיידי לדיירים, אזורים טובים, 
_____________________________________________)13-13(קומות נמוכות, 054-7477054

 ברח' יחזקאל 1, 50 מ', 
חדשה, 3,300 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! באזור מימון בבנין 
חדש מקבלן, 5 חד', ענקית, 

140 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
מושקעת, נוף. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות, 3 חדרים 
באדמו"ר מגור ק"ג, 4,000 

ש"ח בי.א נדל"ן,
054-8475577)13-13(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 2 
חדרים, ענקית, 70 מ"ר, 

משופצת ויפה, ק"א, 
3,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)13-13(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! ביונה 
הנביא!!! בבנין חדש!!! 

2 חד', קומה נוחה, 
מרוהטת וממוזגת!!!

03-8050080)13-13(_____________________________________________

 2 חדרים משופצים ברחוב 
מינץ ממוזגת + מרפסת 

_____________________________________________)13-14(במחיר 3,500, 052-2723556

 באברבנאל, 2.5 חד', 
45 מ"ר, קו' א', 2,500 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 יחידת דיור באברבנאל, 
ק"ג + מעלית, מרוהטת 

וממוזגת, מיידי,
052-2578770)13-14(_____________________________________________

 יחידת-דיור חדשה, יפה 
וממוזגת, ריקה, בנתן-הנביא, 

לל"ת, 2,500 ש"ח, -03
050-4128260 ,6199714)13-14(_____________________________________________

 דירת הגג היפה בעיר - 
באבני נזר, 45 מ"ר, מרוהטת, 

חדשה, סטנדרט גבוה +
55 מ"ר גג פרטי מרהיב ביופיו, 

_____________________________________________)13-16(4,250 ש"ח. 054-8438688

 דירת חדר מאובזרת, 
ממוזגת, מסורגת, מיידי, 

מתאים לבודד בלבד,
054-5634160)13-16(_____________________________________________

+5 חדרים

וילות ובתים
 בית פרטי בהדר גנים, 
דו משפחתי, 8 חד', מרווח 

ומשופץ, לכניסה מיידית.
_____________________________________________)13-13(054-2390027 "אמא נכסים"

 בכפר גנים ג', 6 חד', 
ק"א, מרפסת סוכה ענקית 

+ מרפסת נוף ענקית, חניה 
ומחסן צמוד, 050-4186500, 

052-2565559)13-16(_____________________________________________

 באורלנסקי! 2 + חצי, 
ק"א, מסודרת ויפה - מייידת!! 

רק 2,900 ש"ח,
050-4811122)13-13(_____________________________________________

 דרושה לקניה בירושלים 
אזור מאה שערים עם אופציה 

_____________________________________________)13-14ח(להתרחבות, 054-8459888

 מעונין לשכור חדר כשותף 
עם בחורים בירושלים,

_____________________________________________)13-14ח(052-7163334

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 תיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! ללא עמלה,

054-7477054)13-13(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל 
תשועה גבוהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 2 קוטג'ים להשקעה 
בקרבת האוניברסיטה, מחיר 

מציאה. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים! דירה רשומה בטאבו, 

משופצת מהיסוד, מושכרת 
למגורים לטווח ארוך עם 

בטחונות מעל 5% תשואה 
שנתית - פי 2 מהמקובל 

בשוק, פוטנציאל השבחה גבוה 
במיוחד, רק 5,280,000 ש"ח, 

לפרטים נוספים:
053-2852752)13-13(_____________________________________________

 חברת אבני דרך, מנהלת 
נכסים בנאמנות, כ- 140 דירות 

למשקיעים מרוצים.. ומה 
איתכם?? כל המעוניין בניהול 

נכס בבאר-שבע, דימונה, 
ירוחם, התקשרו עוד היום 

לקבלת פרטים, משרד אבני 
_____________________________________________)13-13(דרך סניף דרום, 08-6901033

 למביני ענין, מבנה בן 3 
קומות, 4 יחידות דיור, מניב 
13,000 ש"ח בחודש. אליהו 

_____________________________________________)13-13(רימקס, 054-6531111

 דירות להשקעה 
בקריות, תשואה 5% ומעלה 

בהתחייבות במשרד הכי אמין 
ומקצועי לאורך כל הדרך, 

לפרטים: נופר מרסיאנו,
052-7395150)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בר' עקיבא/
בעל שם טוב, ק' קרקע, 92 

מטר, מחולק ל- 2 דירות 
יפיפיות, הכנסה 6,200 ש"ח. 

פנחס מילר מתווך מוסמך, 
050-4103310)13-13(_____________________________________________

 להשקעה בטבריה 
בשכונת בית-וגן, דירת 4 

חד', משופצת + יח"ד, אופציה 
לבנייה ולחלוקה, 680,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח. יוסף, 050-6733375

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, משוכרת 

ב- 2,200 ש"ח. המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכר ב- 3,200 ש"ח, 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי, 1,500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 110,000 
ש"ח, מחיר - 18,000,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

500,000-650,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר-שבע 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 
יח' דיור בקרבת אוניברסיטת 

בן-גוריות, מושכר ב- 680,000 
ש"ח. יוסף השקעות,

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 להשכרה מקום מרכזי 
בב"ב למשרד/סטודיו/

כיתות לימוד/מכירות וכו' 
_____________________________________________)13-16(ממוזג, 058-3202535

 בהזדמנות! להשכרה
400 מטר מסחרי במרכז 

בני ברק ב-2 קומות
50 שקל למטר בלבד

_____________________________________________)13-16(לפרטים 054-2580560

אולמות
 אולם בויז'ניץ ב"ב, 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
_____________________________________________)13-16(למטרה שקטה, 054-5634160

 למכירה )השקעה 
למבינים( ברבי עקיבא, 
כ- 90 מ"ר, מושקעת 

ומפוארת, ק"א, זחית, 
מושכרת לתקופה ארוכה, 

מכניסה 11,500 ש"ח 
לחודש, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)13-13(_____________________________________________

 להשכרה בחזון-איש פינת 
אור-החיים, חנות, 220 מ"ר, 

חלונות בלגים, כניסה נפרדת, 
_____________________________________________)13-13(7,500 ש"ח, 050-2229247

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 4,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות נדירה בבית-
שמש ברחוב הצל המתחרד, 

חנות כ- 25 מ"ר, אופציה 
לתוספת מחיר, רק 450,000 

ש"ח. מרכז מידע לנדל"ן, 
052-2604463)13-13(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)13-13(_____________________________________________

 בב"ב, בנחום להשכרה, 
150 מ"ר )אפשרות לתקופה 
קצרה( או 400 מ"ר + חצר, 

052-7293285)13-13(_____________________________________________

 דרוש מבנה מתאים 
לישיבה לארגון חסד בב"ב 
_____________________________________________)13-13(והסביבה! 054-4227196

מחסנים

משרדים

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, 
בגוש 80, מקלט 16 מ"ר, 

למטרה שקטה בלבד, 
1,500 ש"ח לחודש,

052-7667000)10-13(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עם גישה לרכב,

052-7142450)11-14(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז זכרון 
מאיר, כ- 36 מ"ר, מפואר, ללא 

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)11-14(משרד, 050-4115510

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונים 

בשלמות, חקלכאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 להשכרה ברח' ר' עקיבא, 
משרד 43 מטר, 2.5 חד', כולל 

ציוד משרדי מלא,
054-2080988)12-13(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 55 
מ"ר בהשומר/עזרא, 
קומה מינוס 2, גישה 
לרכב, מיידי. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)13-13(_____________________________________________

 ברוזובסקי למשרדים 
או מטרה שקטה 

ומכובדת!!!
_____________________________________________)13-13(052-7165120, תיווך

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

 פנימיה מסודרת בקמפוס 
גדול בימ"ד, חדרים וחדר אוכל 

_____________________________________________)13-16(ממוזגים, 052-7142331

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-35(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-20/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-18ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-12/18(_____________________________________________

קמפוס
מפואר

במרכז הארץ
למשפחות בלבד

ניתן 
להשכרה 

בפסח

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-33(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-37(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-19ל(058-3242225

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-12/18(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-30/17(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-11/18(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-34(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-20/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

סיטרואן

יונדאי

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-08/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 

מיקום מעולה,
052-7153475)11-14(_____________________________________________

 יונדאי I800 ידנית, 2010, 
שמורה, יד שניה, 9 מקומות, 
_____________________________________________)11-18(66,000 ש"ח, 050-7058536

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-42(_____________________________________________

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-39/17(מוזל מאוד, 053-4100529

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-27/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-13/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-31/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-6970537 ,050-7230470)16-11/18(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-17(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

טבריה

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-5/18(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

050-3336353

טיולי 
שטח

רכיבה 
מערבית

רכיבה 

טיפולית

ימי 
למשפחות גיבוש

ועובדים

חוות
חווה במושב חמד

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-37(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-23/17(             050-4154145_____________________________________________

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-37(מהעתיקה, 052-3455254

'הבית בצפת'
(לשעבר מלון ת"א)

04-6972555 077-3601130

מארח לחופשה קסומה
� בכשרות מהדרין � 

לא שרויה 
ללא קטניות 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6900
לזוג 8 לילות

פעילויות
 אטרקציות

והרצאות

 יונדאי אקסנט 102,600 
ק"מ, יד 1 במצב מצויין, 

20,000 ש"ח, לא בשבת!
052-8690543)12-13(_____________________________________________

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-23(_____________________________________________

 וילה בוטיק במושבה 
מגדל, 6 חד', בריכה ענקית, 

לנופש שמפחות מושלם, 
050-4612999)13-20(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חדרים, 
נוף לכינרת, דירה משופצת 

ומאווררת לחגים וסופי שבוע, 
052-7602175)13-16(_____________________________________________

 דירת נופש בטבריה, 4 
חדרים, גדולה, לימים שבתות 

ולימי בין הזמנים + נוף 
לכינרת - מדהים, מרוהטת, 

050-4145926)13-16(_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-23(350 ש"ח, 050-4102275

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-12/18(_____________________________________________

מושב נוב
 נוב בגולן, צמרים מעץ, 

לזוגות ומשפחות, בריכה 
פרטית, בית כנסת ומקווה, 

050-4606674)13-16(_____________________________________________

 לחג הפסח בנווה אורנים, 
קוטג' 5 חד', יפה ונקיה, נוף + 

_____________________________________________)13-14(חצר, 054-5965527

 נופש בערד, מבצע 300 
ש"ח לזוג לשישי שבת, אפשרי 

_____________________________________________)13-16(לקבוצות, 053-3120962

ערד

 סיטרואן c4 פיקאסו 
2013, 1,600, יד ראשונה, 

054-4502787)13-16(_____________________________________________

 ,c4 סיטרואן פיקאסו 
שמורה, 7 מקומות, 2014, 
_____________________________________________)13-13(טסט לשנה, 054-2082054

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-20/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 הסעות ברכב חדיש, 
8 מקומות, מחירים נוחים. 

_____________________________________________)10-13(שניאור, 052-8770450

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

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-20(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-37(_____________________________________________

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-19(עזרא 66 ב"ב

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
הזמנות לפסח 

במחירים זולים!!!
050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כלי כסף

כרטיסי טיסה

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-19(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-17(האחרון, 08-6211112

וילונות
 אבי וילונות - לבתים 

ולמוסודת ישירות לביתכם 
במחירים מוזלים: ביקור חינם, 

052-5404507)12-13(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

 אתרוג אברהם - מורה 
נהיגה, מחפש מורה עם 

אידישקייט? מקצועי, סבלני, 
המלצות בשפע ואמין,

052-5487975)12-23(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

02-5641111

להשכרה לפסח 
דירות גדולות (חדשות מקבלן) 

ריהוט חדש כולל הכל. 

בזכרון משה ירושלים 

בגאולה הבית
דירות אירוח בלב גאולהדירות אירוח בלב גאולה



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ב’ - ד’ בניסן תשע”ז  29-31/3/2017   

לפרסום
בלוח

03-6162228

אבידות

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

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
יד שניה קונים

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

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-34/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-31(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

שיפור הראייה

 מכונת אוברלוק חצי 
תעשייתית, 4 חוטים, 

 baby ,החדשנית ביותר בארץ
lock, ב- 3,500 ש"ח,

054-5240938)11-14(_____________________________________________

 מכונת תפירה תעשייתית 
וחדשנית מיפן חברת אלפא, 
דגם AL-7100m, ב-2,500 

_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-5240938

עודפים 10-50 ₪
לאירועים 50-250 ₪
פתוח רצוף 23:00 - 10:00

ירושלים 52 ב“ב
03-5792841

כל בגד 
₪ 50-150

פסח אצל בתיה

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: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

נקיון ופוליש

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-38/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-20(דירה? 054-8526034

סככות
 סככות - אבי סוככים 

לחניות ופרטיים ישירות 
לביתכם במחירים מוזלים, 
_____________________________________________)12-13(ביקור חינם: 052-5404507

 משקפת הגדלה לסופרי 
סת"ם מקצועית ואיכותית, 

200 ש"ח בלבד,
054-8527470)12-15(_____________________________________________

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-19(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

קונה זהב | יהלומים | כסף 
שעונים | מטבעות במזומן 

אביב הגיע כסף בא!!

הוותיק מר‘ טרפון 6 ב“ב 054-627-8277

שירות עד בית הלקוח 
תשלום במקום 

32 שנות וותק 
   בארה“ב בקניית זהב 

בכל שעות 
היממה

 שידוכי משפחה לבחורי 
ישיבה ובנות סמינר בית יעקב 
_____________________________________________)12-15(ספרדי ואשכנזי, 054-8400140

 "קול שמחה" מאגר גדול 
של הצעות שידוכים לבחורי 
ישיבה ובנות סמינר במגזר 

החרדי, ליטאי, אשכנזי, גילאי 
25-35, דוברי אנגלית/עברית, 

מענה טלפוני
10:00-12:00/17:00-19:00

_____________________________________________)12-13ל(058-7309724

 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-37(_____________________________________________

 נמצא מצלמת סמסונג 
בגני יהושע בת"א,

_____________________________________________)12-13ח(052-7127061

 נמצאה שקית בגדים בקו 
17 לכיוון ת"א ב - ו' באדר 

_____________________________________________)12-13ח(בצהריים, 054-8482443

 בשבת זכור נמצאה שקית 
עם תכשיטים יקרים בשווי של 

כמה אלפי שקלים, ברחוב 
אדמור מויז'ניץ בני-ברק,

_____________________________________________)12-13ח(052-7177455, 050-4155003

 למשפחת אברך דרושה 
_____________________________________________)12-13ח(עגלת טיולון, 054-8492646

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש כביסה במצב טוב 

למסירה/במחיר סמלי 
_____________________________________________)12-13ח(בירושלים, 050-4154208

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7653753

 למשפחת אברך 
דרוש מיטת תינוק ומטרנה 

_____________________________________________)12-13ח(בירושלים, 054-8495526

 מעוניין בעגלת טיולון 
במצב מצוין עד מחיר סמלי, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4116799

 מעוניין במשחקי פלימוביל 
שמיותרים לכם בבית,

_____________________________________________)12-13ח(050-4116799

 סימילאק/מטרנה 
למשפחת אברך, אפשר גם 

_____________________________________________)12-13ח(דוגמיות, 053-3141470

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/חלק ממנה ומיטת 

תינוק בירושלים,
_____________________________________________)12-13ח(053-3141470

 סימילאק שלב 2/3 בעד 
_____________________________________________)12-13ח(שלב 1, 052-7102636

 למשפחה גדולה דרושה 
מיטת קומותיים נפתחת 

במצב מצוין למסירה או מחיר 
_____________________________________________)12-13ח(סמלי, 02-5021768

 דרוש אקורדיון במחיר 
סמלי לבת "בית יעקב", 

_____________________________________________)12-13ח(בתודה, 053-3161229

 מקרר לבן 500 ליטר, מצב 
טוב, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן שארפ מצב 
מעולה, הקפאה יבשה, ב- 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4145023

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3463482

 מקרר אמקור, מצב טוב, 
בבני-ברק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(053-3101110

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מזגן טורנדו 2 כ"ס, רק 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-41894747

 רדיאטור 12 צלעות כחדש 
ממש, רק 200 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(050-4184747

 רמקול חדש באריזה ללא 
שימוש, 2 מקרופונים - 12 

אינט'ש מחיר 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(050-4184747

 אורגנית קסיו, מצב מצוין 
למתחילות בנגינה, רק 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4184747

 מקרן איוכתי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(054-3558949

 מברגת scorpion מטען 
ומזוודה, 14.4V, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(058-3298340

 מקפיא 4 מגירות במצב 
מצוין, 200 ש"ח, כל הקודם 

_____________________________________________)12-13ח(זוכה, לפרטים: 058-3232322

 מחשב נייד 11 אינץ, 
מודיעין עילית, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-4828015

 psr-e343 אורגנית ימהה 
כחדשה ממש! 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(058-3232338

 מדפסת משולבת 
hp6380 כחדשה, 360 ש"ח - 

_____________________________________________)12-13ח(גמיש, 053-33170018

 נגן ב- 20 ש"ח + מסך + 
_____________________________________________)12-13ח(רדיו, 03-6776193

 מפצל לאוזניות בצבע 
_____________________________________________)12-13ח(שחור, 5 ש"ח, 03-6776193

 קוצץ ירקות חברת 
מז'ימיקס בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 270 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-7637380

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית, גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)12-13ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 טוסטר אובן מעולה, 
כחדשה ממש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7162740

 לבעלי גינה, חרמש 
חשמלי 900 ווט, 450 בשימוש 

_____________________________________________)12-13ח(כשנה, 054-8457790

 מקרר 180 ליטר, מצב 
_____________________________________________)12-13ח(מצוין, 052-4227714

 מקרר אמקור ישן במצב 
מעולה, תקין, במחיר 380 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-2530036

 מזגן אלקטרה כח וחצי, ב- 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 052-2530036

 נגן דוקו עובד מצויין + 
הקלטה בחנות - 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(וכאן - 70 ש"ח, 03-6776193

 נגן סאנדיסק עובד טוב 
ועוד.. ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(03-6776193

 תנור דו תאי משולב כיריים 
ופלטת שבת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5397876

 מסך מחשב 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מנורה לסלון, יפיפיה 
ממראה שחורה צורת משושה 

כחדשה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-7612883

 שואב אבק 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ,ASUS טאבלט איכותי 
מצב חדש, 10.1 אינץ', כולל 

נרתיק ומטען, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(054-7561146, גיא

 גמבויי כחדש + מצלמה 
+ מוזיקה + 200 משחקים + 
הסרטה + תמונות + כניסה 

לכרטיס ועוד... 250 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(03-6776193

 מפזר חום קרמי חדש 
באריזה! ב- 150 ש"ח )במקום 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח(, 050-4116820

שרותי מחשוב

שירותי מחשוב

052-5622080

לביקור

תיקון | שדרוג | מכירה 
לכל סוגי המחשבים

בעת 
התיקון  0&

מחשב + מסך + 1000 
משחקים וסרטי טבע - 850& 

 לקחתי בטעות שקית עם 
בובה ועוד, ברח' לנדאו ב"ב,  

_____________________________________________)13-14ח(פל': 052-7605468

 ,Travel Adapter מצא 
שקע USB באוטובוס של קבר 
רחל ביום ב', 27/2, רח' אדר, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3213943

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7145526

 אבד סידור בצבע וורוד, 
קטן בסניף של רשת "יש" 
_____________________________________________)13-14ח(בבית שמש, 054-8452145

 הוחלף כובע בקו 422 
מירושלים/ב"ב בפורים דפרזים 
_____________________________________________)13-14ח()13:30 בערך(, 052-7177994

 אבד מחשב בטרמפ 
בירושלים לפני כחודש,

_____________________________________________)13-14ח(052-7604669

 אבד נגן בצבע תכלת בליל 
_____________________________________________)13-14ח(פורים, 03-5701931

 נמצא עגיל לפני כשלושה 
שבועות בשערי חסד 

בירושלים, ניתן לקבלו עפ"י 
_____________________________________________)13-14ח(סימנים, 054-4701744

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7432035

 דרוש ביהכנ"ס בירושלים 
לכולל 80 אברכים, תמורת 

ההוצאות ותשלום סמלי, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8436669

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7653753

 דרוש למשפחה מחשב 
נייד במצב תקין, למסירה או 

במחיר סמלי, י-ם,
_____________________________________________)13-14ח(052-7168127

 דרושים בדחיפות 
משחקי הרכבה/קופסא/

בימבות ומשחקים... לתרומה/
_____________________________________________)13-14ח(בתשלום, 052-7619116

 דרוש לאברך מקרר גדול 
_____________________________________________)13-14ח(במצב מצוין, 03-5786413

 דרוש לאברך )זו"צ(, ארון 
ספרים ושידת החתלה,

_____________________________________________)13-14ח(050-4144615

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)13-14ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש כובע בורסולינו 
במצב טוב, מידה 54, עד 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-3245685

 דרוש אורגן ימהה 770, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3245685

 למשפחה גדולה דרושה 
מיטה, ארון, שולחן + כסאות, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125549

 דרושים בדחיפות ארון/
מחסן כתר לתרומה/במחיר 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 052-7619116

 רדיאטור 12 צלעות, 
תוצרת אקסאון - 100 ש"ח, 
טל': 050-4147729 - אחרי 

_____________________________________________)13-14ח(השעה 15:00

 שואב אבק גדול קנווד - 
100 ש"ח, טל':

050-4147729 - אחרי השעה 
_____________________________________________)13-14ח(15:00

 תנור, דרוש תיקון + כיריים 
מצויינות, 5 להבות, בלרס, נקי, 

_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 054-8484777

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, ניד:

_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מערכת סטריאו חדשה, 
לא נעשה שימוש כלל, 220 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-4159884

 רדיאטור 12 צלעות גולד 
ליין - מצוין, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7127261

 מחשב נייד + תוכנות 
עבודה - חזק במצב מעולה, 

רק 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)13-14ח(052-4054469

 תנור משולב כיריים גז 
אלקטרה שמור מאוד, 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8429020 - י-ם

 מכונת תפירה במצב 
טוב, 300 ש"ח, טל':

_____________________________________________)13-14ח(050-7344449

 מברגת scorpion מטען 
ומזוודה, 14.4V, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3298340

 side by ,לבן ,LG מקרר 
side, כחדש, 2 דלתות עם 

קיוסק, 3,350 ש"ח,
050-5416275 ,050-5681769)13-14(_____________________________________________

 מגהץ קיטור - 280 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 מדפסת לייזר משולבת 
שחור/לבן brother, ב- 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7619116

 נפה "פלאמטיק" חדשה, 
דגם ישן )בד"ץ עדה"ח( 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7651694

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, פיליפס, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 רמקולים לא לקריוקי, 
זוגות ובודדים, 20-250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מערכות כריזה עובדות 
ולא עובדות, 20-500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מגברים עובדים ולא 
עובדים, 20-500 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מחשב לתצוגת נורות לד, 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 053-3145019

 פלורוסנט X2 עם פס 
זהב, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 45 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 מדפסות לייזר והזרקת 
דיו משולבות, צבעוניות, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7619116

 מחשב שולחני ליבה 
כופלה, מצוין, 400 ש"ח. מסך 
_____________________________________________)13-14ח(דק, 100 ש"ח, 053-3346080

 מסך LCD, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(17 אינץ/, טל': 052-7161030

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 מסגרת דיגיטלית, חדשה 
סגורה באריזה, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(בלבד! טל': 052-7157274

 מעונין למסור בחינם 
מקרר במצב תקין, לישיבות 

כוללים או למוסד תורני אחר, 
_____________________________________________)13-14ח(מספר פלאפון: 052-3504068

 אוזניות קשת סוני 
מקוריות במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 072-2831414

 USB + מגע MP4 נגן 
אוזניות, 200 ש"ח, בי-ם, 

_____________________________________________)13-14ח(072-2831414

 מכונת כביסה 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 תנור ספרילות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8423405

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית

m-audio fast track
300 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מאגר מוזיקה + סרטים 
חרדיים + הופעות וקליפים 

בדיסק קשיח פנימי, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8420300

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש, כחדש, לבחורי 

ישיבה/למשרד, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7163334, 053-3188973

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענות, דלם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)13-14ח(052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות, ב- 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מערבל בצק, היה 
בשימוש כמה פעמים חברת 

"קנווד" 450 ש"ח, -050
_____________________________________________)13-14ח(4112998, 03-5785180

 מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע 80 

ש"ח, של כל השנה 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 מקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות, 180 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח(,
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 בית מנורה לבן + זהב, 
_____________________________________________)13-14ח(30 ש"ח, 052-7110779

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם תוכנת אייגו מעודכן, 350 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8456714

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)13-14ח(400 ש"ח, נייד: 0522437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם: MISSION, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-24378292

ריהוט
 ארון לספרי קודש מסנדוויץ 

איכותי במצב מעולה! 
2.40X2.50, ב- 3,000 ש"ח. 

לתמונה לשלוח למייל:
Rivkaibmc@gmail.com

054-8449669)10-13(_____________________________________________

 בפ"ת, ספה חדשה לבנה, 
 1.80X1.40, 2,000 ,פינתית

ש"ח + שולחן לספה, מתנה, 
050-6474999)12-14(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון, חדישים, 
ושולחן אפשרות לכסאות 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-4227714

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-6247140

 מזנון נוי 2 מטר במצב 
מעולה, 300 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(050-4122015

 ספה דו משובית, בד 
קטיפה כחדשה עם ארגז 
מצעים - 450 ש"ח, י-ם,

_____________________________________________)13-14ח(054-6481333

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 שולחן לסת"ם עם תאורה 
ב- 500 ש"ח, חדש, פל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-7605468

 2 סטים של 4 כסאות, 
מעולה! 45 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3410047

 6 כסאות סלון במצב 
מצוין, כל אחד 250ש "ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4160457, ירושלים

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-5705546

 שידות לחדר שינה, 400 
ש"ח. כסאות, 500 ש"ח. מזנון, 

500 ש"ח, מצב מצויין, ב"ב, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2514352

 ספריה 6 מדפים, 240/80, 
דלתות תחתונות, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3298340

 12 כסאות מתכת, ריפוד 
ומושב בצבע חום, יפים ונוחים, 

50 ש"ח לכסא,
052-4227714)13-16(_____________________________________________

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120ס75X40, ב- 

_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה, 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3804646

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

 עמודון מזנון דלת זכוכית 
עומק 50, 90 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-8459159

 מיטת מעבר צבע לבן, 
מצב מצוין, 120 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-8459159

 שידה קטנה מעץ מלא, 
שמנת, רק 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)13-14ח(050-9089110

 עמודון ספרים, רוחב מטר, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4144615

 מעמד לטלפון, מתכת, 
30X30 ס"מ, גובה 70 ס"מ + 
מדף זכוכית במחיר 45 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(03-6743310, 052-7197727

 שולחן משחק הוקי גדול, 
כחדש, רק 390 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)13-14ח(050-9089110

 שולחן פינת אוכל מפואר 
בוק צבע שחור, עגול - 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 ספה דמוי עור דו מושבי - 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 03-5563501

 ספת סלון 3 משובים, 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, פלאפון: 054-8458605

 שולחן קפה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 מיטה מעץ מלא לילדים 
נפתחת כולל מגירות לאחסון, 

צבע פסטוק בהיר/בשילוב 
צהוב, מתאים לבנים/בנות, 

מצב מצוין, 3560 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(052-6140800
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כללי

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 להשכרה לילדה בגד 
מפואר לארוע, כחול רויאל, 
מידה 10, עליונית שרוולון 

פייטים וחצאית מרושת שחור 
ארוך, 60 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)07-14(054-8063853 )ב"ב(

 ארגז לפלטה חדש, 
 50X80 ,מסיבי במיוחד
ס"מ, חומר חזק מאוד! 

800 ש"ח,
_____________________________________________)08-13(050-5957522 )ב"ב(

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

 בהזדמנות!!! נעלי גברים 
"ספרינג" מידה 46, חדשות, 
לא ננעלו, 150 ש"ח בלבד! 

054-6369617)09-16(_____________________________________________

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 סמארטפון אייפון חמש 
 ,HD-P1080 מצלמה GB16

מצב מצוין בלי שריטות, 
מעודכן, יש בו הכל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8411815

 עמודה של 4 מדפים 
מפלסטיק כחדש, 100 
ש"ח, מידות - 91 ס"מ 
גובה, 46 ס"מ עומק, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 שואב אבק לשטיחים 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 למסירה ספפה במצב 
טוב, נפתח ל- 2,

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)10-13(_____________________________________________

תינוקות
 עגלת mima היוקרתית 

בעיצוב מושלם ישירות מהיצרן 
במחיר רצפה, 3,199 ש"ח 

בלבד!!! הקודם זוכה,
052-6475000)10-13(_____________________________________________

 מיטת מעבר + מזרון 
שינה, היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מטב, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)12-13ח(052-3073826

 מיטת נוער יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)12-13ח(בני-ברק, 052-5737813

 שידת מגירות, צבע לבן, 
260 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטה יהודית צבע כחול 
כהה עם ארגז מצעים, 500 

ש"ח שניהם בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 כסא עם גלגלים לידיות, 
120 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטת היירייזר נפתחת 
ל- 2, צבע כחול במצב מצוין, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 052-7600531

 ארון 3 דלתות צבע שחור 
במצב טוב, 300 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-7600531

 מיטה מעץ מלא לילדים, 
נפתחת כולל מגירות לאחסון, 

צבע פסטוק בהיר/בשילוב 
צהוב, מתאים לבנים/בנות, 

מצב מצוין, 350 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-6140800

 שולחן מחשב עם מגירה 
במצב מצוין בבני-ברק, 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, גמיש, 050-4116662

 עמודון ספרים סנדוויץ 
כחדש, 2 דלתות למטה, 

בירושלים, 450 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-7654638

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 2 כסאות בר אדומות, 
חדשות, 200 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)12-13ח(054-7612883

 שולחן סלוני עץ חום 
שחור 60X120, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5397876

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, מצב מצוין, בני-ברק, 

240 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום, 
120 עם מגירות, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 כסא לתלמיד, 120 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 2 כסאות פינת אוכל, 
70 ש"ח כל אחד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 עמודון לספרים עם דלתות 
זכוכית במצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(03-5786413

 כורסת הנקה + הדום 
במצב מעולה, 480 ש"ח, 

גמיש, 052-7197727,
_____________________________________________)12-13ח(03-6743310

 כסא אוכל לתינוק בצבע 
כחול של Peg עם מגש 180 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8492646

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 170 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-7686706

 טרמפיסט + כסא עם 
חגורה, חדש באריזה, מתחבר 
לכל סוגי העגלות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7686706

 עגלת תינוק ב- 300 ש"ח 
)כולל כיסוי( + בוסטר או כסא 

_____________________________________________)12-13ח(אוכל, גמיש, 052-6030197

 עגלת אמבטיה + טיולון 
דר' בייבי, מצב מצוין, 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7669361

 עגלה, כיסא בטיחות, 
מיטה ומזרון לתינוק, כחדשים, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-4187088

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)12-13ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)12-13ח(052-3073826

 קופסת סימילאק, שלב 
1, 50 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)12-13ח(058-3271377

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)12-13ח(058-4843223

 פלאפון סמסונג 1200 
כולל מטען ואוזניות, רק ב- 80 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4116820

k33  כשר כולל מטען ומגן 
)עם זמני הלכה(, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4116820

 שעון פלאפון חדש באריזה 
ומהחנות + אינטרנט והודעות 
_____________________________________________)12-13ח(ועוד... 300 ש"ח, 03-6776193

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 052-4831449

 מכשיר סודה קלאב, 
במצב מצויין, כולל בלון, 

100 ש"ח בלבד,
054-8527470)12-13(_____________________________________________

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4145023

 דשא סינטטי חדש, 2 
מטר X 4 מטר, 40 מ"מ, 400 

ש"ח, נמכר בחנויות ב- 90 
_____________________________________________)12-13ח(למטר, 050-4184747

 חלון כנף צבע משי + 
תריס 1.00X1.00, רק 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4184747

 גיטרה קלסית שמורה, 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, נייד: 052-2437292

 אקווריום ענק 500 ש"ח, 
מעמיד גבוה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(טלפון: 052-3073826

 מזוודה במצב מצויין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 סט שמלות לאירוע, 3 
לנשים - 100 ש"ח, 3 לילדות - 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 02-5371647

 וילון תחרה 7 מטר, 200 
ש"ח, תמונה במייל,

_____________________________________________)12-13ח(02-5371647

 שעון יד לא עובד, צריך 
_____________________________________________)12-13ח(תיקון, 100 ש"ח, 03-6776193

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)12-13ח(180 ש"ח, 052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)12-13ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7603864

 למסירה בחינם, מכשיר 
הליכה מד דופק וקלוריות, 
_____________________________________________)12-13ח(דרוש תיקון, 054-8438121

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7154392

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מחים חמים/קרים, כחדש, 50 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3463482

 זוג אוגרים קטנים וחמודים, 
30 ש"ח, כמו"כ כלוב קומפלט 

ב- 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)12-13ח(077-2009597

 פמוט/תמונה - במשך 
השבוע תמונה ובשבת מתקן 

לפמוטים, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(050-4111346

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, מידה 48, כמעט חדשה, 

500 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 שעון חכם, חדש 
מהקופסא + שנה אחריות, 80 

ש"ח במקום 150,
_____________________________________________)12-13ח(03-6182130

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה, 55*175*265 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7637380

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 אופניים 26 אינץ ללא 
הילוכים ) חדשים(, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-7774194

 אופנים BMX, ב- 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 20 אינץ, 050-7774194

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)12-13ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-4831494

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת אראיי האיכותית, ללא 

משקף, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)12-13ח(054-3132330

 מסלול ריצה )יורק( דרוש 
תיקון קל, 200 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(02-5379135

 זוג תוכונים + כלוב + 
אוכל + בית הטלה ואביזרים, 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 130 ש"ח, 052-7145348

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 150 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(054-4906526

 אופניים 26, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(טל': 054-5385013

 דלת 70, מעוצבת, חומה 
+ חלונות, מהאריזה, 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7681174

 מצלמת פילים + פלש 
minolta-al-f במצ חדש, 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 אוגרים סיביריש, ב- 10 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, פלאפון: 052-7667481

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-4831449

 כובע בורסלינו כחדש 
ממש, מידה 58, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7162740

 שמלה לנשים/נערות, 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם, 
_____________________________________________)12-13ח(058-4843223

 תוכונים צעירים בכלוב, 30 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח לתוכון, 08-9765927

 מגבעת ונציה נקנתה 
מפרסטר, חדשה לחלוטין, 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טלפון: 052-9550661

 פאה חדשה טבעית 
מעוצבת שטנית, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4131038

 עליונית תחרה זהב/שחור, 
חדשה, מס' 42, 100 ש"

_____________________________________________)12-13ח(ח, 050-4131038

 נעלי ספורט נשים ניו 
בלאנס 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(050-4131038

 משחק ביזי ביט חדש 
)אריזה פגומה(, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8405535

 ספרי קודש שונים לזיכוי 
הרבים ובתי כנסיות, 2 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ליחידה, 054-8405535

 3 סטנדים לתליית בגדים 
מברז, מצויינים, 50 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8423509

 בלוני גז גדולים, ב- 400 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-2530036

 סירה לים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-2530036

 מטרנה מהדרין )לא 
שלבים(, ב- 40 ש"ח בלבד - 

_____________________________________________)13-14ח(בב"ב, 054-8517411

 מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 כיסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 120 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 200 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח( 052-3463482

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-30738269

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 100 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 למסירה! במחיר סמלי, 
מיטת תינוק + שידה תואמת 

)שילב(, בסך: 300 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4176661

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)13-14ח(450 ש"ח, 054-7432035

 כסא תינוק לאמבטיה, 
מצב מצוין, צבע כחול, 20 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-4144615

 כסא בטיחות לרכב + 
סל-קל, 150 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-8432271

 כסא אוכל של כתר, 120 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7110779

 כסא אוכל מפואר מתכוונן 
_____________________________________________)13-14ח(- 200 ש"ח, 03-5563501

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק - 40 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 לול לתינוק, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 054-8423405

 סלקל במצב מצוין פלוס 
_____________________________________________)13-14ח(0- 100 ש"ח, 052-6140800

 סטריליזטור למקרוגל
 אוונט, מצב מעולה, רק 30 

ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)13-14ח(052-7623275

 לול לתינוק - פלסטיק, 
צבע לבן עם מזרון במצב 
מעולה - 200 ש"ח בלבד, 

לבירורים )בב"ב(,
_____________________________________________)13-14ח(052-7134832

 כסא אוכל של "כתר" 
במצב חדש )בקושי בשימוש( 
- 200 ש"ח בלבד, לבירורים: 

_____________________________________________)13-14ח(052-7134832

 עגלת max X של ד"ר 
בייבי במצב מעולה, כולל 

אמבטיה וטיולון - 500 ש"ח 
בלבד )צבע כתום/שחור(, 

_____________________________________________)13-14ח(לבירורים, 052-7134832

 תיק לעגלה בצבע כתום/
שחור, 70 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)13-14ח(052-7134832

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(054-4783220

 פלאפון סמסונג טאצ', 
שמיעה רק דרך אוזניה, 170 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-6765958

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 052-4831449

 פאקט סיגריות:
קאמל רוסי - 215 ש"ח. 

פרלמנט - 230 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(054-8419714

 סורג מקסידור מגולוון 
פגוש קצר, 1.19X1.24 )ניתן 

לקצר את המידה( - 100 ש"ח, 
טל': 050-4147729 - אחרי 

_____________________________________________)13-14ח(השעה 15:00

 ג' ספרים רפואות תימן - 
180 ש"ח, טל':

050-4147729 - אחרי השעה 
_____________________________________________)13-14ח(15:00

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 אקווריום ענק, 500 ש"ח. 
מעמדי גבוה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(טלפון: 052-3073826

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
חדשות, פונפונים בצוואר, 

בסך: 80 ש"ח )ב"ב(,
_____________________________________________)13-14ח(050-4176661

 כיסוי לכורסה, צבע 
יפהפה, נוטה לזהוב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8484777

 כיסוי לספה, 3 מושבים, 
צבע כחול יפה, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 054-8484777

 2 שמלות מפוארות, 
צבע שחור, מידה 36/38 וכן 

תחתיות, 150 ש"ח כ"א, 
050-4171813)13-14(_____________________________________________

 אקווריום צנצנת עגול, 35 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן - האמבקר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 פדאל אקו של דן אלקטרו 
fab אפקט לגיטרה ולשירה, 

_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 053-3145019

 גיטרה אקוסטית פרי-
סטיישן, 500 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 פאה טבעית חדשה, צבע 
שטנית, גלית אטליה, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-4131038

 עליונית לארוע שחור/זהב, 
100 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)13-14ח(050-4131038

 תיק לטלית ותפילין 
קטיפה + ניילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8446370

 שו"ע הבהיר גודל חתנים 
בקרטון, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8446370

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושלים תיקון, 70 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7600336

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(050-9089110

 כיסוי למכונת תפירה, 
מפלסטיק קשיח, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 מתלים מעץ, חום כהה 
לחליפות ומדף לכובעים 

47.5/115, ב- 40 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 זכוכית חסומה לחלון, 5 
_____________________________________________)13-14ח(שלבים בגודל, 052-7110779

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח, 052-7154392

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח, -052

_____________________________________________)13-14ח(7154392

 בימבה ג'וק צבע ורוד 
גלגלי סיליקון - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(03-5563501

 תלת אופן סמראט טריי 
מפואר צבע אדום כחדש - 

_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 03-5563501

 תוכי קוקטייל האכלת יד 
לבן חלק + כלוב + אוכל, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 כינור 1/16 של כינורות 
צאהן לילד/ה כולל תיק - 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 פליימוביל בריכה של 
חיות מיוחד - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(03-5563501

 נעלי בית דפנה 44-45, 15 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7110779

 חולצות צהובות לקוסט 
חדשות, מידה 6-8-12 במחיר 

_____________________________________________)13-14ח(18 ש"ח, 052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה -21
22 קופסא, לבן/כחול חדש, 

מבצע 50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 שקית גדולה מלאה 
בתחפושות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 050-9089110

 קסדה לילד כחדשה לגמרי 
)עלתה 400 ש"ח(, רק ב- 180 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-3329999

 שעון סקווץ חדש לגמרי, 
רצועה עם שרשראות, רק ב- 

_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח, 050-3329999

 בשמים לגבר גוצ'י, ארמני 
ואינטרנתי, מקוריים וחדשים, 

_____________________________________________)13-14ח(140 ש"ח כ"א, 050-3329999

 ויסקי בלאק לייבל חדש 
אורגינל, רק 120 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(050-3329999

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים, כחדש, 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

 מטריה מיוחדת לעגלת 
תינוק או לאופניים )נתפסת 

על העגלה או כיסא( - 70 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 כסא נדנדה מרופד דמוי 
עור עם הדום לרגליים - 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 תיק מיוחד לבטירה 
לאופניים חשמליים - חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 03-5563501

 ג'נוטרופין - הורמון גדילה 
של פייזר באריזה + מחטים, 
_____________________________________________)13-14ח(150 ליחידה, 052-7148854

 שמלות שושבינה - 
כרמל לגילאי 3,7, אפשרות 

לתיקונים, 100 לשמלה, 
_____________________________________________)13-14ח(03-5787932

 שמלות שושבינה 
- אופווייט לגילאי 12,14 
אפשרות לתיקונים, 100 

_____________________________________________)13-14ח(לשמלה, 03-5787932

 אופניים 26, 290 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-5385013

 סט יביא אומר, 10 כרכים, 
מהדורה רגילה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8429020, י-ם

 בושם פואר מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(054-9784433

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 2 שמלות מדהימות 
לשבת, לאירוע, לחתונה וכו', 
אלגנטיות עם חגורת פרחים, 
מידות: 16,18, צבע אפרסק, 
כולל חולצה במחיר מציאה - 

350 ל- 2 השמלות )בבני-ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(פלא': 054-416704

 כינור גודל 3/4, מעולה, 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 058-3245685

 פקטים מלברו לייט 
מאנגליה, 180 ש"ח. 

מלברלוייט מישראל, 280 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-3245685

 מגבעת וונציה נקנתה 
מפרסטר, חדש לחלוטין, 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טלפון: 052-9550661

 מפה סרוגה במצב מצוין, 
1.30X2 מ', 50 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 שמלה למחותנת/ערב 
מחנות רצ'י, כמעט חדש, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7676856

 נעלי גבר חברת "פאקו 
מארטין" מידה 42, כמעט 

חדשות, 100 ש"ח, -052
_____________________________________________)13-14ח(7676856

 נעלי sas שרוך לגבר מידה 
8 )41(, חדש מארה"ב, ב- 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8536969

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה לאגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-4831449

 כרכי שוטנשטיין כחשים, 
גודל קטן, 60 ש"ח כף"א, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8463975

 סט כרכים מתיבתא 
בלכתך בדרך, כחדשים, 10 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח כל אחד, 054-8463975

 2 שטיחים, כל אחד 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, פלאפון: 054-8458605

 קרש לגיהוץ, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 שמיכות צמר ופוך במצב 
טוב, יחיד, 90 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)13-14ח(054-8458605

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)13-14ח(052-7154392

 ז'קט במצב מצוין, מידה 
58-60 בהזדמנות!!! 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-4160457

 סבל ברזל לאופניים, 30 
ש"ח. סבל אלומיניום, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 נעלי SAS לגבר מדיה 8 
)41( חדש מארה"ב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8536969

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8423405

 אופניים 20-26 אינץ, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח. משה, 03-6778904

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)13-14ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7633316

 שמלה מפוארת לנערות, 
מידה 38/בורדו, 400 ש"ח 

)משיבולת( בערב,
_____________________________________________)13-14ח(054-8451228

 אקווריום פנורמי כולל 
ציוד, רק 250 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7603864

 מציאה! 3 חליפות, מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4514210

 מעיל חדש לנשים, מידה 
40, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)13-14ח(054-8405535

 נעלי גברים, עור, מידה 
44, שחורות, ללא שרוכים, 

 Air ,חדשות באריזה
comfort, רק 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 052-7623275

 חול קינטי איכותי, חדש 
באריזה, 2.5 ק"ג, רק 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 052-7623275

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7693172

 גיטרה קלאסית שמורה, 
_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מטבעות ומדליות 
לאספנים, מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7154392

 שס וילנה כל החלקים, 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 052-7168509

 קסדה, חדשה בקופסה, 
_____________________________________________)13-14ח(30 ש"ח, 052-7168509

 נעליים מידה 40, חדש, 70 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7168509

 נעלי סקונאי אקסייט 
חדשות שחורות חזקות ונוחות 
במיוחד, במידה 43, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4119140

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול/אפור, ב- 

390 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)13-14ח(052-7966786

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-5705546

 חלון לבן זכוכית אטומה 
כחדש, 80X96 ס"מ, 250, 

_____________________________________________)13-14ח(גמיש, 050-4144615

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצץ, 160 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מכונת ממתקים של 
שקל, 250-300 ש"ח, -053

_____________________________________________)13-14ח(3145019

 מצלמת פילים של 
אולימפוס, לאספנים, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019

 מחזיקי כוסות מנחושת, 
_____________________________________________)13-14ח(25 ש"ח, 053-3145019

 פטיפון cec לא עובד, 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ב’ - ד’ בניסן תשע”ז  29-31/3/2017 

■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-21/17(_____________________________________________

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-15()לציין משרה מבוקשת(

 מחפשת הכנסה מכובדת 
מהבית? מכירת מוצרי פוראוור 

בגישה מבוססת ויציבה!!! 
_____________________________________________)06-13ל(לרציניות! 052-7607181

 דרוש מלגזן + עבודות 
_____________________________________________)10-13(מחסן בב"ב, 03-5709972

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)08-15(_____________________________________________

  יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? לארגון 

חסד גדול במרכז, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאליים ביותר. 
שיחות נכנסות ויוצאות. 
בונוסים גבוהים במיוחד. 

סביבת עבודה חרדית. 
_____________________________________________)08-07/18(לפרטים: 054-5319192

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-18/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-18/17(         052-6732122_____________________________________________

 דרושה עובדת משמרת 
בוקר במשרה מלאה חרוצה 

ונמרצת עם כושר ארגון, ניהול 
ושרות לקוחות, לפרטים: 

053-5251290)10-13(_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, 
שכר שעתי גבוה + 

בונוסים. אין צורך בנסיון 
קודם!!! 

הדרכה והכשרה ע"ח 
החברה!!! 

א'-ה' 09:00-15:00 מייל:
neomi@vidiomit.com

טל': 050-7779764
_____________________________________________)10-13(פקס: 077-4703237

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפונית לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק,
050-6964424)10-13(_____________________________________________

 לפיצוחיה בב"ב, דרוש 
עובד רציני ואחראי לשעות 

_____________________________________________)10-13(גמישות, 052-4036430

 מטפלת למעון משרה 
חלקית/מלאה פ"ת/גבעת 

שמואל, עד 13:30 ועד 17:00, 
תנאים טובים למתאימה, 

054-8461589)10-13(_____________________________________________

 עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ + נסיון, 

תנאים טובים,
,052-7121858
_____________________________________________)10-13ל(052-4003742

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 למשרד מהנדסים בר"ג 
דרוש/ה מנה"ח סוג 3 עם נסיון 
לעבודה מיידית 052-3313122 

itzhak@ :יצחק קו"ח למייל
shahamm.co.il)10-13(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת, דרושים 
עובדים למגוון משרות, 
לילה ויום. לא נדרשת 

הכשרה מוקדמת
050-3663002)11-14(_____________________________________________

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות

 למשרד יחסי ציבור, 
דרושות מנהלות בעלות 

ניסיון - חובה, עוזר אישי ונהג 
צעיר אחרי צבא וסוכנים 

עדיפות לבעלי נסיון חובה, 
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)11-15(_____________________________________________

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים, דרוש איש 

מכירות, שכר 6,000 ש"ח 
+ בונוסים גבוהים, עבודה 

בב"ב, 072-3902280
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)11-14(פקס: 074-7174070

 לנקיון בתים בירושלים, 
בחורי"ש אחראים וחרוצים, 

שכר יפה למתאימים,
_____________________________________________)11-14ל(054-8538959

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)11-14(פרטים: 053-3144553

 דרושה סייעת חרוצה 
וזריזה לגן בתל-אביב, תנאים 

_____________________________________________)11-14ל(טובים, טל': 052-7120369

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות מטפלות לקבוצת 

תינוקות/פעוטות לחצי יום/יום 
מלא, תנאים נוחים,

050-7884864)11-14(_____________________________________________

 מזכירה לאולם אירועים 
בב"ב, עבודה במשמרות, 

עדיפות לנסיון, קו"ח:
office@keterharimon.co.il)11-14(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת בין 

השעות 14:00/14:30-17:00, 
תנאים מצויינים,
052-7177524)11-14(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

072-22-222-62

לפרסום
בלוח

03-6162228

054-3036882

דרושה לגן 
בפ”ת

גננת לגילאי 2-3 
אחראית צהרון 

תנאים טובים

■ דרוש עובד אחראי ומסור 
לניהול משמרת סופר מרקט 

על גבול בני ברק רמת גן. 
תנאים מצויינים למתאים. 

____________________________________________)12-13(טלפון: 0526407272

מנהלות אנרגטיות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

קו”ח לפקס / מייל
03-6780290

בבני ברק דרושות

nechami@kidichic.net

קו“ח נא לשלוח לפקס: 03-9048221
shmuel996@gmail.com :או במייל

לרשת חינוך במרכז

בעלת ניסיון
ומקצועיות רבה 

בתחום

רכזת גנים
לחינוך מיוחד

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר, דרושה מזכירה, 
zy@zycpa.co.il :קו"ח למייל

03-6183345)12-13(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאית/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)12-15(עבודה מיידית!!

 בב"ב, מטפלת/
גננת משלימה אחראית 

ומנוסה למעון, משרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות, 
סביבת עבודה מהנה, 

054-8487716)12-13(_____________________________________________

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב, דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)12-15(054-8418594, שרה

 ליועץ מס בפתח-תקווה, 
סוג 3, חובה נסיון בחשבשבת, 

מכפל וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)12-15ל(_____________________________________________

 למכבסת שלגית ב"ב, 
שליח + רשיון נהיגה ב', 

עובדים לעבודה זמנית )פסח(, 
_____________________________________________)12-13ל(שכר גבוה! 050-8460282

 תותחית מכירות למגזין 
פרסום, עבודה בירושלים, שכר 

בסיס + בונוסים,
_____________________________________________)12-13ל(054-2519943

 מתאמת פגישות 
מהבית, נסיון ומחשב 

חובה, שכר + עמלות + 
כושר ביטוי גבוה,

052-4455577)12-15(_____________________________________________

 דרושה אחראית 
לשעות הצהריים למעון 
בב"ב - פרדס כץ, בעלת 

נסיון בתחום,
052-7120520)12-13(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
המחשוב בחינוך, דרושה 
אשת מכירות ומתאמת 

פגישות בעלת מוטיבציה 
גבוהה, אנרגטית, 

אחראית ומסורה, ידע 
ביישומי מחשב חובה!!! 

סביבת עבודה נוחה 
ונעימה, שעות נוחות, 
בסיס + בונוסים, קו"ח 

לפקס: 03-6199165 או 
למייל:

info@tik-tak.co.il)12-15(_____________________________________________

 מחסנאי לאזור ראש העין 
עם  ידע בסיסי במחשבים 

ואנגלית, תנאים נוחים,
052-3645083)12-13(_____________________________________________

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)12-13ח(ניהולית, 050-4160390

 גבר מעוניין לעבוד בנקיון 
_____________________________________________)12-13ח(בתים, לפרטים: 053-3123256

 לבוגרת גלית איטליה, 
דרושות נשים למגוון טיפולי 

קוסמטיקה ללא תשלום, 
_____________________________________________)12-13ח(054-6712279

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
מעוניין בכול עבודות ניקיון 

_____________________________________________)12-16(כולל המלצות, 055-6672036

■ להשכרת רכב בב"ב 
דרוש עובד לרחיצת רכבים 

רשיון נהיגה + במקום שקט, 
058-6133522)12-15/17(____________________________________________

 לת"ת ספרדי בב"ב, דרוש 
עוזר למלמד, נסיון בלבד, קו"ח 

_____________________________________________)12-13(לפקס: 153-35779518

 לת"ת בב"ב, דרוש איש 
נקיון, ימים א'-ו', 9.00-1.00, 

_____________________________________________)12-13(טל': 058-4777734

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

 לאופנת בייסיק לנשים 
ברחובות, דרושה עובדת 
_____________________________________________)12-13(אחראית 052-7520200

דרושה

ללינה
אשה / בחורה

052-7644916

עם אשה מבוגרת 
בבני ברק

 דרושים/ות אחראי קו 
מילוי ליקב 7,500-11,000 

ש"ח )מ.אדומים(. מנהל/ת 
מכירות למשרד נסיעות, 

15,000 ש"ח )י-ם(. רמי"ם 
לת"ת ליטאי כיתות ז'-ח' 

)י-ם(. אב בית לת"ת )מרכז(. 
גרפיקאי/ת לחנות חדשה 

)מרכז(. מלמד לת"ת ליטאי 
www. )מרכז. גלאט ג'ובס(

glatfobs.co.il
073-70-55-666)13-13(_____________________________________________

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לפני/אחה"צ, אפשרות 

להתקדם, לא חובה ניסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)13-13(_____________________________________________

 דרושה מזכירה + גביה 
למשרד בב"ב, לשעות אחה"צ, 

052-3174174, קו"ח:
03-6165110)13-13(_____________________________________________

 דרוש איש מכירות מנוסה 
לרשת חנוית רהיטים מובילה. 

_____________________________________________)13-20(אסף, 050-2266802

 לחברת ביטוח באזור 
ב"ב, נציגות בק אופיס 

למשרה מלאה, שכר 
נאה, תנאים סוציאלים 

מעולים, ידע במחשבים 
חובה! לפרטים:
073-2590300

jobs@bereshit-hr.co.il)13-13(_____________________________________________

 דרוש/ה בדחיפות 
מלווה בהסעה לתינוקת 

בת שנה מתל ציון 
לירושלים וחזרה, בבוקר 

ובצהריים בתשלום סביר, 
,052-7113982
050-4190456)13-16(_____________________________________________

 לתיווך דרוש עובד רציני 
לעבודה במשרד, אין צורך 

בניסון קודם, העבודה תמורת 
אחוזים ועמלות, בשעות הערב 

_____________________________________________)13-13(או הפנאי, 054-7477054

 דרוש נהג לאוטובוס 
זהיר לעבודה בהסעות באזור 

המרכז, שכר הולם,
053-3131101)13-16(_____________________________________________

 לצרכניה בפתח-תקווה, 
דרושה קופאית, יראת שמים, 

גמישות בשעות, שכר נאה 
_____________________________________________)13-16(למתאימות! 052-7620532

 לחברה פיננסית במרכז 
תל-אביב, דרושה מנהלת 

חשבונות למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)13-13(לפקס: 03-9205309

 למשרד חרדית מזכיר/ה 
לניהול תיק לקוחות - לעבודה 

מהבית, לא נדרש נסיון, 5 
שעות ביום, 4,500 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 לבית אבות בירושלים, 
מזכיר/ה לשעות הבוקר, 

7,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)13-13(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בבני-
ברק, מזכיר/ה רפואי/ה, 4 
ימים בשבוע, שעות נוחות. 

_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 לכולל הוראה בתל-
אביב, יתפנה מקום לזמן 

קיץ הבעל"ט, הסעה מב"ב, 
לפרטים נוספים:

052-7117085)13-13(_____________________________________________

 דרוש/ה מחסנאי/נהג 
לעבודה קבועה בר"ג/
ב"ב, בתנאים טובים, 

ראש גדול, אחראי, אמין 
ורציני לעבודה מיידית 

וקבועה + א.צהרים,
052-6364614/3)13-14(_____________________________________________

 למעון חדש בבני-ברק, 
מטפלות וסייעות + סניון, 32 
ש"ח לשעה, 052-7125057, 

_____________________________________________)13-14(פקס: 03-6147550

 למעון בעיר אזור, 
דרושות מטפלות, 

תנאים טובים. חדוה, 
052-4825215. שרית, 

050-5723896)13-16(_____________________________________________

 דרושים/ות איש תחזוקה 
לישיבה )מרכז(. מנה"ח לחברה 

)מרכז(. נהגי ב' מנוסים. רב 
מפקח מח' כשרות )י-ם(. 

מנהל מכירות למשרד נסיעות, 
15,000 ש"ח )י-ם(. מזכירת 

מנכ"ל, 7,000 ש"ח )י-ם(. 
עובדים/ות מהבית למגוון 

תפקידים ועוד אלפי משרות. 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-70-55-666)13-13(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל 
הסדר לבתי סוהר 

מגיל 18 ומעלה )ללא 
משפחות(, בעד תשלום 

סמלי, זיכוי הרבים!
054-8486824)13-14(_____________________________________________

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, פנוי 
לחצי משרה, 058-3272102, 

_____________________________________________)13-14ח(055-2273568

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)13-14ח(משרד החינוך, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)13-14ח(בכירה!!! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה, אשרי מהבית,

_____________________________________________)13-14ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)13-14ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טוב + מחשב, 
במשרה רווחית בלבד, אפשרי 

_____________________________________________)13-14ח(מהבית! 050-4160390

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים, תמורת עזרה 

_____________________________________________)13-14ח(למבוגרת, 050-5952474

 מחפש עבודה באזור 
הדרום - אשקלון, באר שבע 
ונתיבות, בתחום המכירות, 

קיוסק, חנות, כל סוג של 
מכירה, 052-7163334,

_____________________________________________)13-14ח(053-4158756

מייִדי באופן

■ למעון חמים בפ"ת, 
מטפלת, מובילת כיתה, 

עבודה מידית, לפרטים, רויטל 
054-2449121)13-16(____________________________________________

■ סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, למשרה מלאה/
חלקית, שכר גבוה! תנאים 
____________________________________________טובים! 052-3838484  )13-16(

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, 050-6256846

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)11-12ח(19 ש"ח, 054-4783220

 בהזדמנות אופני פעלולים, 
450 ש"ח, גמיש, פלאפון, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7681904

 אופניים 26", 300 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-5385013

 אופניים במצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד כולל הילוכים, בבני-

_____________________________________________)11-12ח(ברק, 052-5737813

 מזוודה טובה, 4 גלגלים 
גדולה, 100 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגלוון נגד חלודה, 

עבה וחזק, 270 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 HD סרטי טבע 
מפוקחים, 15-20 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7603864

 סרטי ילדים איכותים 
ומחכימים, 15-20 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7603865

 פאה סינטטית בלונדינית 
מאוד, חדשה, קארה, ב- 250 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, בלבד, 052-71693334

 סגירה אלקטרונית )דגם 
חדש( עם מסך, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(פלא', 058-3208315

 תוכן אוסטרלי + כלוב + 
אוכל + כלוב הטלה - 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח. אלי, 053-4255062

  2 שטיחים כל אחד, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות,
_____________________________________________)11-12ח(050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4177726

 תיבת דואר צבע חום, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח. י-ם, 054-2633790

 מזוודה גדולה, צבע שחור 
במצב מצויין, 100 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2633790

 אופני BMX מס' 20, 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 אופני ראלי פעלולים, 20 
אינץ', 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-8499865

 אופני הילוכים 24-26 
אינצ', 100 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 
באלעד, )לב"ב וירושלים - 40 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח(, 050-4177726

 שמן הפלאים לעור הפנים, 
85 ש"ח במקום, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3274646

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלנים וזמינים, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)11-12ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(02-5387422



לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

נהנה מהצעת המחיר הנמוכה ביותר מבין כל ההצעות, לרבות הצעות מיוחדות לועדי עובדים גם אם אינו חבר בהם! ציבור הרוכשים במחסני חשמל 

המוצרים  מגוון  של  הנחה  לאחר  והמחיר  הקודם  המחיר  מבינהם.  המוקדם  המלאי  גמר  עד  או/ו   18.4.17 עד  המבצע  תוקף 
המשתתפים במבצע מוצג בנקודות המכירה עצמה. סכום הקופון הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר 
מלאי  מבצעים,  כפל  אין  בקופון.  המצויינים  לתנאים  בכפוף  חודשים   3 עד  הינו  הקופונים  מימוש  תוקף  במבצע.  שמשתתף 
מינימלי למבצע 500 יחידות, מינימום 10 פריטים בהנחה מקסימלית של 40% הנחה. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

בחסות
בקרו אותנו בפייסבוקאתר עם כתובת www.payngo.co.il

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30

DC28 multi�oor שואב אבק
16 ציקלונים הפועלים יחדיו לרמת סינון 
גבוהה במיוחד, טכנולוגיית כדור לתמרון 

קל ונוח, ללא איבוד עוצמת שאיבה. ללא 
שקיות. יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי

₪1,690
ושירות בבית הלקוחשנות אחריות  5

במקום 1,990 ₪

₪200
תווי מתנה

iRobot Roomba שואב אבק רובוטי

₪1,590

מכסה עד 80 מ"ר 
בהטענה אחת.מנקה 

גם במקומות קשים 
להגעה, נמנע מנפילה במדרגות 

ומתאים את עצמו בצורה 
אוטומטית למשטחים שונים.

במקום 1,790 ₪

₪200
תווי מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,290

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא מהרצפה 
ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות במקום 1,690 2₪

₪300
סוללה נשלפת  מנוע חשמלי הספק 250 וואט תווי מתנה

ומהירות מקסימאלית עד 25 
קמ"ש. 4 רמות מהירות. 7 

הילוכים מבית שימאנו

₪2,690

אופניים חשמליים "20

הדגם החזק!10 אמפר36 וולט

מנוע חשמלי הספק 250 וואט 
25

2 במקום 2,790 690₪

₪500
תווי מתנה

HP מדפסת משולבת

₪345

מדפסת משולבת הדפסה, העתקה, 
סריקה, פקס, טכנולוגיית הדפסה 

HP הזרקת דיו תרמית של
כולל פקס

דגם:
6950

3 שנות אחריותחסכונית

במקום 450 ₪

₪100
תווי מתנה

brother מדפסת משולבת

₪885

מדפסת לייזר משולבת, מכונת וסורק 
צבעוני, הדפסה דו צדדית. מהירות הדפסה 
עד 26 דפים בדקה. סורק שולחני, אפשרות 

כולל פקס

במקום 990 ₪
שעון 

חכם
מתנה

₪300
תווי מתנה

סקייטבורד חשמלי נטען 6.5 אינץ

₪1,088 במקום 1,490 ₪

מעבדות שירות 
בפריסה ארצית

 Hoverboard

בלעדי! לשימוש מגיל 8 ומעלה
טווח נסיעה של 15-12 ק�מ

סוללת ליתיום AV חזקה במיוחד

סקייטבורד חשמלי נטען אופנתי ומדליק, נסיעה חלקה מהירה 
וקלה ברחוב / פארק / עיר בנוחות ובטיחות. זמן טעינה – 3 שעות

₪300
תווי מתנה

טאבלט + מקלדת ומעטפת 

₪299

מערכת 
הפעלה: 
 Google

Android 4.4, מעבד: 
 Dual-Core,ARM

    Cortex A71.2Ghz
1GB DDR3 זיכרון
8GB :זיכרון אחסון

₪100
תווי מתנה

במקום 390 ₪

מכונת גילוח חדשנית  

₪219

ראש גמיש, נע ב 4 
כיוונים. סוללה חזקה 

מסוג LO-ION. שעה טעינה עד 45 
דקות של גילוח. מנגנון השחזה עצמי, 

סכיני אל-חלד.

שנות אחריות
מלאות 2

במקום 269 ₪

₪100
תווי מתנה

לחץ קיטור 
4.5 בר, 

הספק 2300 וואט, 
תפוקת אדים מקסימאלית 

90 גר/לדקה, מערכת לדחייה 
וניקוי אבנית, תחתית 

בטכנולוגיית אולטרה גליס 

מגהץ קיטור טפאל

במקום 790 ₪549₪

₪200
תווי מתנה

חיסול עודפי מחשבים ניידים, OPEN BOX ומחודשים
איסוף מסניף העודפים 

בראשון לציון מתחם אלקטרה או באמצעות משלוח 073-2540158
OUTLETOUTLET

מבצעבמקוםמוצר
Windows 7 4 , דיסק 500 , מ.הפעלהGB זיכרון , I7-860 מעבד ,Dell Optiplex 980-i7 - במחיר חסר תקדים I7   ₪3,000₪1,485מחשב נייח

Windows 10 500 , מ.הפעלהGB 4 , דיסקGB זיכרון , I3-4005U מסך 15.6 , מעבד - Dell Inspiron 5558-i3   ₪2,460₪1,785מחשב נייד לסטודנטים
 Nvidia 1 , כרטיס מסךT 4, דיסקG זיכרון , I7-5500U מסך 15.6, מעבד ,Dell Inspiron N3543 i7   מחשב נייד למשחקים

Windows 10 מ.הפעלה , GeForce 840M 2GB₪3,999₪2,280
 , 1T 16, דיסקGB זיכרון , I7-4702HQ מסך *מגע* 15.6, מעבד ,Dell XPS 15 i7 Ultra Slim  מחשב נייד יוקרתי למשחקים

Windows 10 מ.הפעלה , GeForce 2GB 750M ₪7,990₪4,400כרטיס מסך
 , 256SSD 8 , דיסקGB זיכרון , I5-4200U מסך 12.5, מעבד ,Dell Latitude E7240-i5 Ultrabook  מחשב נייד עסקי

₪4,990₪2,485מ.הפעלה Windiws 10 , משקל מופחת רק 1.6 ק“ג בלבד!ה
Windows 7 500 , מ.הפעלהGB 4 דיסקGB זיכרון , I5-3320M מסך 12.5, מעבד ,HP Elite Book 2570P  ₪2,200₪1,090מחשב נייד

Windows 7 240 , מ.הפעלהSSD 8, דיסקGB זיכרון , I5-3320M מסך 12.5, מעבד ,Lenovo X230  ₪3,390₪1,990מחשב נייד עמיד וחזק
Windows 7 500 , מ.הפעלהG 4, דיסקGB זיכרון , C2D מעבד ,Lenovo M57  ₪1,490₪355מחשב נייח

מחשבי OPEN BOX – מחשבים שנפתחו ויצאו מאריזתם המקורית ולא נעשה בהם מעולם שימוש
מחשבים מחודשים – מחשבים שפעלו, הוחזרו לחברה וחודשו על ידה למכירה מחודשת לאחר בדיקות מקיפות ועמידה בסטנדרטים 

הגבוהים ביותר ולכולם שנתיים אחריות על ידי היבואן

שואב אבק ציקלון הובר

₪299

הספק גבוה 
 1400

וואט,  מיכל 
איסוף אבק נשלף בנפח 0.2 

ליטר, פילטר EPA לסינון, 
קומפקטי וקל משקל, אביזר 

לפינות ולאבק 2 ב-1

במקום 399 ₪

₪100
תווי מתנה



מהירות סחיטה 
 800/400

סל"ד, שקילה 
אוטומטית, פעולה להפחתת 

קמטים בסיום, תוכניות 
חסכוניות ב-40 ו-60 מעלות.

מכונת כביסה בוש 

מעלות.

₪1,690 במקום 1,990 ₪

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪400
תווי מתנה

12 מערכות כלים, 
4 תוכניות כולל 

מהירה ב-29 דקות, 
טיימר להפעלה מאוחרת, מנוע 

ללא פחמים, דרוג AAA, לייבוש 
וחסכון באנרגיה.

מדיח כלים בוש גימור נירוסטה 

₪2,390 במקום 2,990 ₪

3 (2 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪500
תווי מתנה

נפח 74 ליטר, 
גימור נירוסטה, 
 ,A דרוג אנרגטי

לוח הבקרה LED, 8 מצבי 
בישול ואפיה כולל טורבו 

אקטיבי.

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס  

תוצרת 
גרמניה

₪1,990 במקום 2,550 ₪

כיריים 
קרמיות

אלקטרולוקס
בתוספת 590 ₪

₪500
תווי מתנה

תנור בנוי אלקטרה מפואר
עיצוב מרהיב, 

8 תוכניות 
וטורבו אקטיבי לאפיית 2 

תבניות במקביל, כפתורים 
PUSH PULL נלחצים פנימה

₪1,190 במקום 1,490 ₪

₪200
תווי מתנה

תא אפייה 
ענק בנפח 

67 ליטר, 6 תכניות 
בישול ואפייה חלון רחב 
וגדול במיוחד – לצפייה 
נוחה בתהליך האפייה, 

תנור בנוי בוש גימור נירוסטה

₪1,450 במקום 1,990 ₪

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪200
תווי מתנה

מהירות סחיטה 
עד 1,000 סל"ד, 

תוכנית מהירה 15 דק', תצוגת 
דיגיטלית ענקית עם תאורת לד 

A כחולה,  דרוג אנרגטי

מכונת כביסה אלקטרה 8 ק"ג

₪1,790
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 2,190 ₪

₪500
תווי מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

1200 סל"ד, 
תוף יהלום / 

Diamond Drum, תוף 
חימום קרמי, צג דיגיטלי.

מכונת כביסה סמסונג 6 ק"ג

₪1,590

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,790 ₪

3 (2 + 1) בתוספת 149 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪400
תווי מתנה

מכונת כביסה פתח חזית
תוף עשוי 

נירוסטה. 15 
תכניות כביסה, כולל 

תכנית מקוצרת 15 דקות. טיימר 
אפשרות להשהיית זמן ההפעלה 

B עד 12 שעות. דרוג אנרגטי

₪777 במקום 1,190 ₪

₪200
תווי מתנה

מכונת כביסה בוש נפח 8 ק"ג
מהירות סחיטה 

1200 סל"ד,
תוף נירוסטה במבנה 

VarioDrum, טכנולוגיה חכמה 
לניהול מים ActiveWater, מסך 
A דירוג אנרגטי ,LED תצוגת

₪2,790
,

דירוג 
אנרגטי
A

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן
במקום 3,490 ₪

8 ק�ג
1200 סל"ד

₪500
תווי מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪3,590
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 
מבערי SABAF, כולל מבער 
טורבו WOK, תא אפיה ענק 

בנפח 107 ליטר.
במקום 4,490 ₪

גימור נירוסטה

₪1,000
תווי מתנה

מדיח כלים אינטגרלי מלא 
גוף חימום נסתר. 7 תכניות הדחה 
ו- 12 מערכות כלים, תכנית הדחה 

מהירה ב 
30- דק', נורית חיווי 
בפנל, דרוג אנרגיה: 

AAA

₪1,790

₪500
תווי מתנה

במקום 2,190 ₪

קולט אדים נירוסטה אלקטרה

₪799

קולט 
נירוסטה, 

מראה אלגנטי 
אלכסוני מעוגל. מתאים 

למחזור אוויר, תאורת הלוגן,  
2 פילטרים מאלומיניום 

לספיגת שומנים,
במקום 999 ₪

₪100
תווי מתנה

קונים מסדרת מזגני 
PLATINUM אלקטרה

מקבלים שוברי ורדינון 
בשווי עד ₪1000 מתנה

המשתתפים במבצע

תנור בנוי פירוליטי סאוטר
פירוליטי - ניקוי עצמי, 

תוצרת צרפת,
עיצוב יוקרתי, 
A פירוליטידרוג אנרגטי

תוצרת צרפת
סט 

סירי שף
מתנה

₪2,990בשווי  1,248 ₪

תנור בנוי סאוטר
טורבו אקטיבי לאפיית 2 

תבניות במקביל.  10 תוכניות 
הפעלה,  דלת 3 שכבות 
 A זכוכית, דירוג אנרגטי

₪500
תווי מתנה

סט 
סירי שף

מתנה

זכוכית, דירוג אנרגטי 

₪1,690בשווי  1,248 ₪
דירוג 
אנרגטי
A

ELECTRA מקפיאים 3-6-7-8 מגירות

₪1,990₪2,290 ₪1,490 ₪999
7 מגירות6 מגירות 6 מגירות 3 מגירות

חסכוני  No-
Frost

NO-FROSTNO-FROST

במקום 2,790 ₪במקום 2,190 ₪ במקום 1,490 ₪ במקום 1,190 ₪

₪700
תווי מתנה

1,404₪

= 39x36

מחולל יונים השומר 
על אוויר נקי בחלל 

המקפיא, יכולת הקפאה 10 קג / 24 
שעות, מתג להקפאה מהירה, נוריות 

חיווי, מגש קוביות קרח

 No-Frost - מקפיא בקו

חיווי, מגש קוביות קרח

₪1,390 במקום 1,790 ₪

 No-Frost
היבואן  בתוספת 49 ₪  שנות אחריות ע"י  7

₪300
תווי מתנה

מקפיאי ליבהר Super Frost   3-8 מגירות
טכנולוגייה ייחודית SuperFrost, מערכת קירור היקפית, כושר הקפאה של 

עד 32 מעלות – הטמפרטורה הנמוכה ביותר לשמירת המזון והערכים התזונתיים
₪500
תווי מתנה

₪2,990 במקום 3,490 ₪
5 מגירות

₪1,690 במקום 1,790 ₪
3 מגירות

₪3,290 במקום 3,990 ₪
7 מגירות

₪1,790 במקום 1,890 ₪
4 מגירות

המקפיא 
הטוב בעולם

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
 DE נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית

FROST, מדחס שקט וחסכוני, בקרת 
טמפרטורה ווסת מכני, מתאים לבית, 

F :משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

₪399

₪100
תווי מתנה

במקום 599 ₪

מדיח כלים רחב בקו
12 מערכות 

כלים, 5 תוכניות 
הדחה כולל תוכנית 

חסכונית Eco 50, אפשרות לחצי 
כמות, יעיל ושקט במיוחד, יעילות 

AAA ביצועים

₪1,290
  שנות אחריות ע"י היבואן  

בתוספת 49 ₪ 7
במקום 1,790 ₪

₪200
תווי מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מייבש כביסה ווירפול 7 ק"ג
נפח 7 ק"ג עם 

מעבה, טכנולוגיית 
החוש השישי, טיימר, 

תוכניות מיוחדות, תוף נירוסטה, 
חיישני לחות.

תוצרת 
צרפת

חיישני לחות. נפח 7 ק"ג
+ מעבה

₪1,990

₪500
9 תכניות הפעלה, תווי מתנה

FUZZY- מערכת
LOGIC לחיסכון במים 

וחשמל, בולמי זעזועים מיוחדים 
המונעים רעש ובלאי.

מכונת כביסה פתח עליון  זנוסי

₪1,590
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

דירוג 
אנרגטי
A

₪500
תווי מתנה

במקום 1,990 ₪במקום 2,290 ₪

₪1,000
תווי מתנה

במקום 3,490 ₪

במקום 1,990 ₪
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