


מחסני שטרן חשמל
כל השנה

הפסח הזה גם מתנות!מחירי יריד

מיקרוגל דיגיטלי
23 ליטר

800w

שואב אבק
1800w

טוסטר אובן
45 ליטר

כיריים איכותיות
נירוסטה

ת. איטליה

מיקסר 
900w

מגהץ קיטור

שקל

שייקר
שייקר להכנת

משקאות/שייקים,
עוצמה גבוהה 10

מיקרוגל
23 ליטר

מראה כסוף
כיתוב בעברית

שואב אבק 
ציקלוני

ללא שקית
2000w 

כיריים איכותיות
כולל מבער טורבו

SABAF ראשי
איטלקי

מקרר מיני בר
40 ליטר

HS65 דגם

טוסטר
אובן

נפח 45 ליטר

שקל
790

שקל
590

מעבד מזון
19 פעולות

במעבד אחד

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪
ומקבלים מבחר מתנות

בשקל אחד בלבד

ו

ירושלים, גאולה:
 אשתורי הפרחי 8
טל: 02-5381956
שעות פתיחה: בוקר: 9:30-2:00 
אחה”צ: 4:15-8:30 ו’ 10:00-12:00

ירושלים, גאולה אשתורי הפרחי 8 טלפון:  02-5381956
שעות פתיחה: בוקר 9:30-2:00 אחה"צ 4:15-8:30 יום ו' 10:00-12:00

מגהץ קיטור
לחץ קיטור 4.2 בר,

הספק מרבי 
2135w

שקל
499

שקל
790

שקל
549

שקל
590

שקל
690

בס"ד

שקל
590



השרוף שבתנור?עם השומן קשה לך להתמודד

מה הבעיה?
קחו סנו פורטה פלוס

מסיר לכלוך קשה ושומן שרוף מסירים, מחבתות, תבניות, כיריים ועוד.פורטה פלוס
חדש! סנו פורטה ג'ל מרוכז - ניקוי מהיר ללא השריה וללא ריח חריף

חדש!

03-3739090לפרטים:

קנון 
ת
ף ל

פו
₪  בכ

קנו ב 49.90 ₪ ומעלה ותוכלו לזכות ב-



E Y E W E A R

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
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

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

מומחיות של מקצוענים מובילים
• אופטומטריסטים מומחים למבוגרים וילדים

• התאמה אישית
• טיפול מקצועי בראייה ירודה

• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בעל שם
• לשירותכם! מעבדה מקצועית במקום

רק ברשת עינית 
בירור הזכאות נא לפנות לסניפי עיניתאופנה בעין מקצועית

חינםל
קולקציה חדשה ורחבהלבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

נורמן אהרונוביץ דורון כהןהלל כהן עודד שחור
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ו‘ 10:00-13:30 | יום  ימים א‘ - ה’ 12:00-20:30  סניף גאולה: 
ו‘ 10:30-13:30 יום   | ה’ 19:00-22:00   - א‘  ימים  רמות:  סניף 

 1 חדש!! סניף גאולה: רח' האמרכלים 4 פינת יעקב מאיר  
’ ג 17, רמות  סניף רמות: רח‘ אידלסון  (מול סלקום) 

10:00-13:30
10:30-13:30

 פינת יעקב מאיר  1
, רמות ג’
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המקום* 

המושלם
לגבר

2017

ות
בהתחייב

בהתחייבות

למחיר הזול ביותר

&60

עניבות

&40
חולצה

אל קמט
נוער וילדים

כל המידות

חולצה
ללא גיהוץ
100% כותנה

ש.ארוך/ קצר

חולצה
אל קמט

100% כותנה
ש.ארוך/ קצר

&90&80

מכנסיים

&350

חליפות
פרמיום

לגבר

&75

חפתים/
חגורה עור

&195
2 ב-

&25
החל מ-

מבחר ענק

חגורה עור
פרה

בקניית3 עניבות
2 חלצות לגבר

קבל עניבה
ב-15&

חליפה חולצה
ועניבה

רק ב-

&430





* התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.  | החברה רשאית לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים. ט.ל.ח

0747-800369 37 | טלפון:  י-ם: רח' מלכי ישראל 
חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.פתוח: ימים א’-ה’ 21:00-10:00, יום ו’ 13:00-10:00 

זזזזה...

הכי זזזול
הכי נייד

₪ 89 

למד אנגלית 
למד אנגלית ללא מורה 

מיוחד לציבור החרדי 
עם סיפורי תנ"ך 

התאמה לכל הגילאים

₪ 999

מחשב נייד דל 14 3050
INTEL 3050 מעבד

2G זיכרון
SSD32 דיסק קשיח

מסך 14 
WIN10 מערכת הפעלה

שנה אחריות

₪ 1299 

 255 HP מחשב נייד
AMD 7000  חדש

500G 4 דיסק קשיחG זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1649 

HP  I3 250 מחשב נייד
INTEL 5005 COR I3  מעבד

500G 4  דיסק קשיחG זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות בבית הלקוח

₪ 1999

מחשב נייד I5 לנובו
 6005U INTEL COR I5 מעבד

500G 4  דיסק קשיחG זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות באתר הלקוח

₪ 129

רמקול 2.1 עם בס 1610
רמקול 2.1

עם חיבור USB לדיסק אונקי 
 ושלט 

עוצמה חזקה במיוחד

₪ 179

רמקול DOQO 2.1 בלטוס 
 רמקול 2.1 

 עם חיבור USB לדיסק אונקי 
 ושלט שליטה על הטרבל 

חיבור אלחוטי בלוטוס

₪ 179 

סורק נייד
סורק ידני עובד על סוללות 

המסמכים נכנסים ישירות לכרטיס 
זיכרון  ללא צורך לחיבור למחשב. 

קל משקל נכנס לכיס

₪ 179 

 VOICE סאן דיסק
דגם חדש תפריט נוח 

נגן חדשני כולל הקלטה 
16G זיכרון

ללא רדיו

₪ 249 

 CANON מדפסת פקס
מדפסת משולבת כולל מדפסת. 

 סורק. מכונת צילום. פקס
WIFI חיבור אלחוטי

3 שנים אחריות

₪ 99 

הלהיט החדש 
שעון חכם בלוטוס 
מתחבר בבלוטוס 

לשמיעת מוזיקה ודיבור
ומלא פונקציות 

₪ 1999

 מחשב נייח לנובו
TINKPAD I5

S510 הסדרה החזקה מעבד
  6400GHZ  INTEL COR I5

500G 4 דיסק קשיחG זיכרון
DVD HP RW צורב
ATX מארז מפואר

שלוש שנים אחריות עד בית הלקוח

₪ 1599 

 מחשב נייח לנובו
TINKPAD I3

S510 הסדרה החזקה מעבד
  GHZ  INTEL COR I3 6400
500G 4 דיסק קשיחG זיכרון

DVD HP RW צורב
ATX מארז מפואר

שלוש שנים אחריות עד בית הלקוח

דיסק קשיח חיצוני 
טושיבה שנתיים אחריות 

 2T           1T         500G  
₪ 449      ₪ 289      ₪ 225   ₪ 159 

 DOQO Q-MAX נגן
נגן חדשני כולל הקלטה 

8G זיכרון
עם אפשרות הרחבה

כשר ללא רדיו



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 
המבצע 6.3.17 עד 10.4.17. מלאי מינימלי בידי היבואן הינו 1,500. שווי ההטבה לא ניתן להערכה. כפוף לתקנון ולתעודת האחריות 
באתר www.brimag.co.il. לא כולל כיריים, עודפים ותצוגות. ברכישה אצל משווקים משתתפים בלבד. המוצרים במודעה:  
תנור משולב דו-תאי מדגם  KFDM 62120DXDSL , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 44 
ל'. תנור בנוי דו-תאי מדגם  BI – BKDM22100X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 65 ל'.

מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 505 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא הקפאה: 122 ל'. מקרר 
מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 574 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן.

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!







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

אשפר, מבינים בבשר.

חכם שלום:
מרן ראש הישיבה

30 שנות כשרות, ללא פשרות!
בד"ץ "נוה ציון" הינו הנחשון הראשון בבד"צים לבני תורה מעדות המזרח, אשר הוקם ע"י גאונים ומאורי ישראל. 
ובראשם הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שעל שמו קרוי בד"ץ "נוה ציון") ויבדלחט"א מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, הרה"ג ר' שלמה בן שמעון שליט"א, והרה"ג ר' מסעוד בן שמעון שליט"א.
כך למעשה הוקמה חברת "אשפר בשר" שכיום בסייעתא דשמיא, ציבור גדול ורחב המדקדקים על קלה כבחמורה 
נמנה בין לקוחותיה, כשלאורך כל הדרך חברי הבד"ץ שליט"א ובראשם הכהן הגדול מרן ר' שלום כהן שליט"א 
מכוונים ומפקחים על כל ההידורים והחומרות ע"י צוות שוחטים יר"ש, כשבכל נושא הכשרות מחמירים הן לדעת 

הב"י והן לדעת הרמ"א. מוצרי אשפר ראויים לעלות על שולחנם של מלכים "מאן מלכי רבנן"...

"אני סומך רק על 
שחיטת נוה ציון"

בגלל הכשרות

חכם
קונה באשפר



תוקף המבצע עד 18.4.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר 
לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. 
סכום התו הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף 
במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל 
מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע המופיע בחנויות.

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

הפסח הזה כולו חשמל
בטרקלין חשמל כהלכה

הנחה
על מגוון המוצרים המשתתפים במבצע

GOLF בתווים של קבוצת
עד3,000וגם

₪

20%

הרשתות המכבדות את התו:



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

בירושלים14   כ"ד באדר תשע"ז 1222/3/17

 שלוש ישיבות קטנות ספרדיות חדשות
עם פתיחת עונת הרישום לישיבות קטנות נתבשר 
עולם התורה בפתיחת כמה ישיבות לצעירים לציבור 
התפתחותו  לאור  בירושלים.  הספרדים  התורה  בני 
בכמות  ומוסדותיו  הספרדי  התורה  עולם  ציבור  של 
בפתיחת  ולחדש  להוסיף  הצורך  הורגש  ובאיכות, 
ומחנכי  מנהלי  בהתאגדות  חשובות.  קטנות  ישיבות 
זמן  באמצע  שהתכנסו  בעיר,  הספרדים  הת"תים 
בהקמת  הדחוף  הצורך  את  והדגישו  חזרו  חורף, 
ישיבות נוספות, ובחודש האחרון התבשר ציבור בני 

התורה על פתיחת כמה ישיבות. 
בשם  מצליחה  מכינה  לו  אשר  עידן  אברהם  הרב 
'בני עליה' יפתח בשנה הבאה ישיב"ק, כמו כן ת"ת 
פתיחת  על  הודיע  שרם  הרב  של  ציון  תל  'המסילה' 
המדוברת  הבשורה  אבל  ציון,  תל  בישוב  ישיב"ק 
הת"ת  ידי  על  הקטנה  הישיבה  פתיחת  היא  ביותר 
החשוב "תורת אמך" בנשיאות הראשל"צ הרב בקשי 
דורון והגאון הגדול רבי יוסף חיים קופשיץ, שהעמיד 
החשובים  התורה  תלמודי  של  המזרח  בכותל  עצמו 

בעיר. 

חיים  יוסף  רבי  הגאון  בבית  שנערך  היסוד  בכנס 
חכמה  ראשית  ישיבת  ראש  בהשתתפות  קופשיץ, 
והורים  מחנכים  רבנים,  אטון,  ציון  בן  רבי  הגאון 
רבים, שהודו וברכו וחיזקו את ידו של הרב בן ציון 
הישיבה  את  להקים  לבו  כך שנשאו  על  דורון  בקשי 
בראשותו,  הת"ת  מתנהל  בו  לקו  מפואר  כהמשך 
מובהקים,  תורה  בני  משפחות  בסגנון  המתייחד 
לכתחילה  הראוי  מקום  של  אפשרות  בו  שרואים 
לחנך ולגדל בו בני תורה בעלי צורה בגדלות בתורה 

ובהליכות נאצלות. 
קומה,  שיעור  בעלי  ר"מים  יכהנו  הישיבה  בצוות 
תלמידים  ולהעמיד  לבנות  ביכולותיהם  ידועים  אשר 
הרוחנית  וקומתם  אישיותם  ובניית  בתורה  לגדלות 
תוך מיצוי כישוריו של כל בחור ובחור. לדברי אנשי 
חינוך המצויים ברזי עולם התורה והישיבות, פתיחת 
המוסדות הללו תביא בשורה של ממש ותוסיף נדבך 
של  המבורך  ושגשוגו  התפתחותו  להמשך  חשוב 

ציבור בני התורה הספרדים בירושלים. 

 המיחם נפל, הנערה נפצעה
שוב, מיחם השבת גורם אסון: נערה בת 12 נכוותה 
בירושלים.  בביתה  יום השבת  בצהרי  רותחים  ממים 
מדובר במיחם שהיה מוצב על השיש במטבח הבית, 
נפל על הצעירה וגרם לה לכוויות ברוב חלקי גופה. 
ראשוני  טיפול  לה  העניקו  ופרמדיקים  מתנדבים 
בביתה, והיא פונתה לבית החולים עם כוויות קשות 

כשמצבה מוגדר בינוני.

 מחבל הגז
ירושלים העלתה  בבניין מגורים במרכז  גז  דליפת 
של  למעצרו  והביאה  מכוונת,  להתנכלות  חשד 
"פיגועי- לפועל  להוציא  שניסה  העיר  מזרח  תושב 

והבחין  לבניין  הגיע  כי החשוד  עלה  גז". מהחקירה 
במצבור בלוני גז. לאחר שהבחין כי הדלת האחורית 
נעולה, החל להסתובב סביב בלוני הגז ובשלב מסוים 
פתח את ברזי הגז וחיבל בצינורות, כשהוא אוחז בידו 

סיגריה, אותה השליך לבלוני הגז ונמלט מהמקום.
מיד  החשוד  את  תחקר  המיוחד  החקירה  צוות 
לאחר מעצרו, והוא קשר עצמו למעשים והודה בהם. 
לצד  השבוע,  הוסר  הפרשה  על  שהוטל  הפרסום  צו 

הארכות מעצר חוזרות עד לגיבוש כתב האישום. 
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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

תגובה ל'חוק המואזין': צריחים לגובה ומאחזים אסטרטגיים

חילונים, חרדים וערבים למען ניקוי הרחובות

במזרח העיר מציינים את התשובה הערבית לחוק המואזין, בבניית "צריח המסגד 
הגבוה ביותר"  בקצה האחר, על פתח מנהרת הרכבת המהירה ומול הר 

המנוחות, מוקם בחשאי מאחז פלסטיני חדש

  במפגש חשאי השבוע, התכנסו תושבים מכל המגזרים, שהחליטו לקחת את העניינים לידיים
מאחורי הקלעים: עמותה שטווה קשרים בין שוטרים לחסידים ובין משרדי ממשלה לערבים

מאת: ישראל פריי

הדיון הציבורי הנרחב והמאבק סביב חוק 
המואזין, לא מרשים במיוחד את ערביי מזרח 
ירושלים, ובעוד בישראל מתחבטים בסוגית 
ציבורי,  מטרד  שמהווה  הדתי  האלמנט 
ווליום.  מנמיכים  לא  הערביות  בשכונות 
מינרט  התקנת  עבודות  הסתיימו  אלו  בימים 
)צריח מסגד( חדש בשכונת עיסאוויה, במה 
שזוכה לתואר "צריח המסגד הגבוה במזרח 
להחלטה  ערבית  כ"תשובה  ומצוין  העיר", 

הציונית".
המואזינים  מרעשי  העיקריים  הסובלים 
שהרעש  התפר,  קו  שכונות  תושבי  הם 
בוקר,  מנוחתם  טורד את  העולה מהמסגדים 
מצטרפים  הלילה  כשבשעות  ערב,  צהריים, 
רעשי יריות וזיקוקים. "החיים שלנו הם סיוט 
אחד גדול, הווליום רק הולך וגובר, התעוזה 
שלהם מתעצמת, לא מגיע לנו כאלו חיים", 

אמר בשעתו תושב פסגת זאב.
תשומת  את  הפנה  בירושלים'  'השבוע 
לגובה  המתנוסס  החדש  לצריח  העירייה  לב 
הוא  האם  לבדוק  וביקש  עיסאוויה,  שכונת 
וזו  כדין,  ורישיונות  היתרים  פי  על  הותקן 
תגובת עיריית ירושלים: "הנושא ייבדק על ידי 
המחלקה לפיקוח על הבנייה, ויטופל בהתאם 

לממצאים".

מאחז 
הרכבת

כך, מאחז  ובתוך 
פלסטיני חדש מוקם 
באין  אלו  בימים 
מבשרת  בין  מפריע 
רמות  לשכונת  ציון 
מדובר  בירושלים. 
אסטרטגית  בנקודה 
סמוך  השוכנת 
לפתח מנהרה מספר 
את  שתשמש   3
המהיר  הרכבת  קו 

לירושלים. 
אבסורדי,  באופן 

 – ירושלים  במערב  ממוקם  שהכפר  אף  על 
ציון  למבשרת  ובסמוך  המנוחות  הר  מול 
הוא  סטטוטורית  מבחינה  רמות,  ושכונת 
 – ושומרון  יהודה  שיפוט  בתחום  מוגדר 
הרכבת  ולמנהלת  ירושלים  לעיריית  ולכן 
למשרד  אלא  באזור,  אכיפה  סמכויות  אין 

הביטחון ולמנהל האזרחי.
"מדובר בעבודות בלי חוקיות המתבצעות 
רכבת  של  לירושלים  המהיר  לקו  בסמיכות 

חמורה,  ביטחונית  בסכנה  מדובר  ישראל. 
סדרי  בראש  הללו  העבודות  את  שמעמידה 
סגל  אבי  עו"ד  אומר  לאכיפה",  העדיפויות 

מתנועת רגבים. 
חדשה  שכונה  שנבנית  לראות  "אפשר 
הכי  הרכבת  לקו  מאוד  סמוך  חוקית  ובלתי 
גם  מהווה  והדבר  ישראל,  מדינת  של  חשוב 
מפגע תחבורתי ובטיחותי. הרשויות צריכות 
'שכונת  את  שנמצא  לפני  ומהר,  להתעורר 

הרכבת' כעובדה מוגמרת".

ישראל פריי

ערב  בשעת  שנכנסו  האנשים  לקבוצת 
עתיק  לבית  זה,  אחר  בזה  השבוע  מוקדמת 
לא  ציון,  הר  של  החשוכות  בסמטאותיו 
לפחות  משותף,  מכנה  שום  כמעט  קיים 
בזהות החיצונית. היו שם צעירים חילוניים, 
שגארטל  ירושלמי  חאלט  לבושי  חרדים 
מבצבץ בקצותיו, ותושבי מזרח העיר, ערבים 
ירושלמיים. כשהם יצאו מהחדר לאחר שעה 
משותפת:  מטרה  להם  הייתה  כבר  קלה, 
רחובות  את  שתהפוך  פעילים  קבוצת  הקמת 

ירושלים לנקיים.
בניקיונה",  מתהדרת  לא  ירושלים  "העיר 
אומר ל'השבוע בירושלים' חגי אגמון שניר, 
"הרעיון שלנו הוא לאגד קבוצה פעילה של 
המצב.  את  לשנות  שיפעלו  אקטיביסטים 
שהפעילים  שלנו  העיקריות  המטרות  אחת 
יגיעו מכל חלקי העיר ומציבורים כמה שיותר 

מגוונים". 
מוטו  אין  הצפויה  לפעילות  חגי,  לדברי 
הנושא  את  לקחת  יכול  אחד  וכל  מרכזי, 
לכיוון בו יחפוץ: "הפעילים יתחלקו לצוותי 
עבודה, יהיו כאלה שירצו לדוח על מפגעים, 
יש  העירייה,  עם  לעבוד  שירצו  כאלו  יהיו 
לעומתיים,  ולהיות  אותה  לבקר  שיעדיפו 
היא  שלנו  המטרה  בסדר,  הכול  מבחינתנו 

לנקות את ירושלים".

והלא  המסתורית  הפעילות  מאחורי 
אגמון  שחגי  עמותה  עומדת  הזאת,  שגרתית 
שניר נמנה על ראשיה, ואשר מגדירה עצמה 
מטרותיה:  בין  פוליטית.  ובלתי  כעצמאית 
עצמן  להתאים  העירוניות  למערכות  עזרה 
לאוכלוסיות השונות, וקידום חיבורים שונים 
זוקפים לזכותם – בין  בעיר. ראשי העמותה 
היתר - את הנמכת הלהבות במה שכונה פרשת 
המשטרה  בין  ההבנה  ואת  המרעיבה'  'האם 
לבין מפגיני 'העדה החרדית' )"פעם הם לא 
שמעוררים  המשוטטים  הילדים  בין  הבדילו 
מהומות לבין המפגינים המבוגרים שמגיעים 

למחות מדם לבם וחוזרים הביתה"(.

בין רשימת האישים המרשימה שמופיעה 

בפרסומי המרכז כחברי הנהלה, ניתן למצוא 

את דוד רוזן, הרב הראשי לאירלנד לשעבר, 

והרב  מוכר,  ופסיכולוג  מחנך  שליף,  ישי 

ועורך  קרלין  חסיד  טננבוים,  מתתיהו  יצחק 

עיתון 'המודיע'.

הפעילים  של  הטובות  שכוונותיהן  עד 

תברואתית  מהפכה  ויחוללו  יתממשו 

לעוד  והצצה  במה  ניתנה  לפחות  בבירה, 

בעיר  שפועלים  החברתיים  מהמיזמים  אחד 

שחוברה לה יחדיו.

מתקינים וצועקים. 
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החורף הזה, 
שווה לנקות פי אלף!

קונים ממגוון מוצרי הנקיון
 של סנו ויכולים לזכות*

קונים ב-49.90 ₪ ומעלה
ממוצרי סנו ושומרים 

את החשבונית ניצחתם במהירות1
הגבוהה ביותר?

זכיתם ב-1,000 ₪ 3 מתקשרים לטלפון:2
 03-3739090 ומשחקים

במשחק האפיקומן של סנו

*בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי מימד.
תוקף ההשתתפות במשחק בין התאריכים: י"ח אדר- ג' ניסן, 16/3-30/3 בימים א-ה בלבד. כל מוצרי חברת סנו תחת הלוגו  משתתפים במבצע. ט.ל.ח.

הפסח הזה, שווה לנקות פי אלף!
ב-4990 ₪ ומעלהב-4990 ₪ ומעלהקונים ממגוון מוצרי הנקיון של

ויכולים לזכות ב-

מנקה רב שימושי 
וממש מיומן

מסיר חלודה, לכלוך 
אבנית ושומן

2 זוכים!בכל יום 
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לאחר שנה בה התמודד בגבורה עם מחלה, הלך לעולמו איש 
העסקים תושב בית וגן ● פרופיל: הקרבה לבבא סאלי, מעשי 

החסד הנסתרים והשיטה העסקית

ר' חיים גולובנציץ ז"ל

מאת: ישראל פריי 

חיים  ר'  את  למנוחות  השבוע  ליוו  מאות 
קשה.  מחלה  לאחר  שנפטר  ז"ל,  גולובנציץ 
וגן, היה  61, תושב שכונת בית  גולובנציץ, בן 
אך  בישראל,  החרדיים  העסקים  אנשי  מבכירי 
לצד עושרו, מעטים הפרטים שידועים אודותיו. 
בתחנות  מקיף  למסע  יצא  בירושלים'  'השבוע 
חייו, החל מימיו כבחור ישיבה, דרך עדויות על 
מעשי חסד נסתרים, כולל דרכו העסקית ומפת 

נכסיו הפזורה לאורך ולרוחב ישראל.
לאביו  בתשט"ז,  בירושלים  נולד  גולובנציץ 
בישיבת  למד  כשבגר,  יהודית.  ולאמו  קלמן 
כשרון,  כבעל  התבלט  שם  שבנתיבות,  'הנגב' 
הישיבה  ראש  של  לחביבו  הופך  שהוא  תוך 

הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל. 
הבבא  בבית  מסתובב  החל  ההיא,  בתקופה 
ממקורביו.  לאחד  הפך  אט  ואט  זיע"א,  סאלי 
"אחרי חתונתו, גם כשכבר התגורר בירושלים, 
הוא היה מגיע לבאבא סאלי, ולוקח אותו ברכב. 
האדמו"ר סמך עליו והעדיף תמיד אותו", דברי 

אחד המכרים.

 התחלות קשות
קצרה  תקופה  שהתרחשה  ראשונה  תקרית 
לאחר חתונתו, עוררה כלפיו כעס, אך היה בה 
בה  הפיננסית  הדרך  ועל  אופיו  על  ללמד  כדי 
הוא עתיד לצעוד. "החתן והכלה הטריים קיבלו 
מהוריהם דירה קטנה בת חדר למגורים, זה מה 
ל'השבוע  מספר  ימים",  באותם  השיגה  שידם 
ממש  תקופה  "אחרי  משפחה.  בן  בירושלים' 
בכדי  הדירה,  את  מכר  חיים  כי  התברר  קצרה, 
להשקיע ברכישת קרקעות באזור שהיה נחשב 
מהר מאד  אבל  עליו,  כעסו  כולם  נידח.  לקצה 

התברר שהוא יודע מה הוא עושה".
ואכן, תוך שנים לא רבות ועם התחלה צנועה 
במיוחד, הצליח גולובנציץ להפוך לאימפריית 
נדל"ן החולשת על שטחי ענק. לדברי מקורביו 
באותם ימים, הוא החל את דרכו כמתווך זוטר 
נכנס לעסקה קטנה  נוף, כשבשלב מסוים  בהר 
העסקים  הלכו  משם  פלאי,  יהודה  הרב  עם 
אחיו  עם  בשותפות  היו  עסקיו  מרבית  וצמחו. 

אריה, ועל כן נודע שמם 'האחים גולובנציץ'.
"לאסוף"  האחים  הצליחו  השנים  במשך 
בירושלים  הארץ.  רחבי  בכל  דונמים  עשרות 
ליפתא  באזור  בקרקעות  גולובנציץ  החזיקו 
על  חולשים  הם  שמש  בבית  נוספים.  ובנכסים 
דירות,  כ-12,000  לבניית  המיועדות  קרקעות 
שטחים  ברשותם  עייש  בני  למושב  ובסמוך 

נרחבים שבאחרונה שונה ייעודם למגורים. 
לרכוש  הייתה  שלהם  העסקית  "השיטה 
למגורים  סמוכים  שאמנם  במקומות  קרקעות 
הפוטנציאל,  את  זיהו  הם  נחשבים.  לא  אך 
השקיעו לטווח ארוך, ולאורך הזמן התברר כי 

יש לידיהם מגע זהב".

 עסקאות עתק
הימים ראשית שנות האלפיים. טרום נסיקת 
בדיוק   – הירושלמי  השוק  הנדל"ן.  מחירי 
עז,  מקיפאון  סובל   - בבירה  האוויר  מזג  כמו 
נרשמת  לא   2002 שנת  כל  כמעט  כשלאורך 
לציון. בשלהי  ראויה  נדל"נית אחת  ולו עסקה 
על  הכלכלית  העיתונות  מדווחת  השנה, 
וחיים  אריה  החרדים  האחים  של  ענק  עסקת 
גולובנציץ, למכירת שטח קרקע של כ-13 אלף 
מ"ר בשכונת גבעת-שאול, תמורת 4.25 מיליון 
חיים  אהב  לא  כדרכו,  מהם.  אחד  לכל  דולר 
"איני  בלקוניות:  עליו  והגיב  הפרסום  את  ז"ל 
מגרש  מכרנו  אכן  לרכילויות.  להיכנס  מעוניין 
בירושלים. בשלב זה איננו מדברים על הוצאת 

מגרשים נוספים למכירה".
משפחת  את  שחשפו  הפרשות  אחת 
שם  אי  החלה  הזרקורים,  אור  בפני  גולובנציץ 
שהגישו  משפטית  בתביעה  ה-90,  שנות  בסוף 
קרקעות  הפקעת  בגין  ירושלים,  עיריית  נגד 

בגין.  כביש  סלילת  לטובת  בבעלותם  שהיו 
האחים זכו ב-32 מיליון ₪, אך 5 שנים לאחר 
ע"ס  האחים  נגד  תביעה  העירייה  הגישה  מכן 
25 מיליון ₪ בטענה לטעות והטעיה. מאידך, 
מיליון   24.6 ע"ס  נגדית  הגישו תביעה  האחים 
האחים  יצאו  המשפטי  הקרב  של  בסופו   .₪
ייצגה  העירייה  את  אגב,  העליונה.  על  כשידם 
עוה"ד טליה ששון מדו"ח המאחזים המפורסם, 
כנפי-שטייניץ,  גילה  הייתה  בתיק  והשופטת 

אשתו של השר יובל שטייניץ.
המקום שמזוהה יותר מכל עם המשפחה הוא 
המתחם בבית שמש, שנמכר למאות משפחות 
אברכים על מנת שייבנו עליו במסגרת עמותות 
וקבוצות רכישה, אך מרבית הבניינים לא נבנו, 
ובין הרוכשים לבין המשפחה מתנהלים דיונים, 

משאים ומתנים, טענות ותביעות. 
הסכמי  עומדים  הדעות  חילוקי  במרכז 
לבצע  לעירייה  האחים  שהתחייבו  הפיתוח 
תמורת פטור מהיטלי השבחה. יצוין כי בחודש 
על  קבלן  עם  האחים  כוח  באי  חתמו  האחרון 
בחובו  טומן  שאולי  מהלך  העבודות,  ביצוע 

בשורה לרוכשים למודי האכזבות.

 פנים שוחקות ולב רחב
גולובנציץ  היה  הרב,  ורכושו  עושרו  לצד 
איש רעים להתרועע, כשחיוכו החם האיר לכל 
"בין  ביותר.  ובהם האנשים הפשוטים  סובביו, 
המנקה  את  לראות  יכולת  בשבעה  המנחמים 
ז"ל,  חיים  היה  כזה  כי  הבניין.  של  והמאבטח 
מאיר פנים ובעל לב פתוח לכולם, גם לאנשים 

משולי החברה", מספר אחד הקרובים. 
איש ציבור מוכר שהיה בין המנחמים סיפר 
המצווה  בר  שלאחר  בלילה   1:30 בשעה  איך 
שערך לבנו, מצלצל הטלפון בביתו, כשעל הקו 
חיים: "כל בן אדם מגיע הביתה אחרי שמחה 
ומחליף חוויות עם אשתו; איך היה, מי הגיע, 
מזמן,  לא  התאלמנת  הרי  ואתה  הביאו...  מה 

בוא נדבר..." אמר בקול חם.
את היקף התרומות ומעשי החסד של המנוח 
אי  על  הקפיד  מכל  ויותר  מאחר  לאמוד,  קשה 
אליי,  מתקשר  היה  הוא  חודש  "מדי  הפרסום. 
ושולח אותי לאלמנה מהשכונה עם מעטפה של 
כסף. עד רגע זה אין לה מושג מי עומד מאחורי 
מאנשי  אחד  מספר  הזאת",  הקבועה  התמיכה 
מינדי,  אשתו  הקימה  שנים  כעשר  לפני  סודו. 
תיבדל לחיים, ארגון חסד - במסגרתו מחולקות 
לחולים  ערך  יקרות  ערכות  מאות  שבוע  מדי 

ובני משפחותיהם בבית החולים שערי צדק.
בשנה האחרונה תקפה את חיים מחלה קשה 
והוא נשא את ייסוריו בדומיה. במהלך התקופה 
הגרא"י  'מיר'  ישיבת  לראש  התקרב  האחרונה 
'קול יעקב' הגר"י עדס,  פינקל ולראשי ישיבת 
'עטרת  ישיבת  ראש  עם  קשריו  את  והידק 
ישראל' הגרב"מ אזרחי, אליו היה מקורב רבות 

בשנים, ואשר מסר שיעור קבוע בביתו. 
עיתים  קביעת  על  הקפיד  הוא  חייו  "כל 
שהוא  במניין  אחת  תפילה  הייתה  לא  לתורה, 
הפסיד", אומר בכאב אחד המתפללים, "בימיו 
האחרונים כשכבר לא היה יכול לצאת מביתו, 
הכנסת,  בבית  החזן  יד  על  לעמוד  מבנו  ביקש 
לציבור,  להתחבר  יוכל  וכך  אליו,  להתקשר 
יש  איפה  ולענות אמן.  להקשיב לחזרת הש"ץ 

עוד אנשים כאלו". יהי זכרו ברוך.

עיצוב שעושה את ההבדל.

מותגים מבית טוב
www.brimag.co.il

מפרק
את כולם!

להשיג בחנויות וברשתות החשמל המורשות 
www.brimag.co.il  המופיעות באתר ברימאג

₪ 369
מחיר מומלץ לצרכן

• הספק 600 וואט 
• נפח קערה 2 ליטר

• מגוון אביזרים לחיתוך, ריסוק וטחינה 

     FP3010               מעבד מזון



פסח כשר ו...

באושר עדמרגישים חג
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שילמתם על קייטנת 
הקיץ? קבלו החזר

החניה ה"מסורתית" מבוטלת, 
ומה יעשו החרדים?

חופשת הקיץ של תשע"ו נראית כמו זיכרון רחוק, אך 
בקרוב תקבלו זיכוי בסך מאות שקלים על התשלום 

עבור הקייטנות העירוניות  משרד הפריפריה העביר 
תקציב, והעירייה מחזירה אותו היישר להורים

בתקופה הקרובה ייעלמו בהדרגה מרחבות העיר מדחני 
החניה ששימשו לתשלום עבור חניה בכחול-לבן, 

והתשלום יועבר לאמצעים דיגיטליים  החברות נדרשו 
להציג פתרונות לבעלי טלפונים כשרים

מאת: ישראל פריי

כסף  לקבל  אפשרי  בלתי  נראה  אולי  זה 
חזרה מהרשויות, אך בעקבות העברת תקציב 
והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  מהמשרד 
ירושלים,  ילדי  של  הקיץ  קייטנות  לסבסוד 
חלק  להורים  בקרוב  להחזיר  העירייה  תחל 
מהסכום ששילמו עבור קייטנות קיץ תשע"ו. 
של  כולל  בסכום  לילד,   ₪ בכ-300  מדובר 

כ-3.7 מיליון ₪.
עם  הקיץ,  במהלך  להורים  שהובטח  כפי 
קבלת התקציב מהמשרד לפיתוח הפריפריה, 
החזר  ירושלים  עיריית  תעניק  והגליל,  הנגב 
על החלק המסובסד מהמחיר  להורים  כספי 
על  זאת  הקיץ.  קייטנות  עבור  שילמו  אותו 
בשנת  ילדיהם  השתתפו  בהן  הקייטנות 

תשע"ו.
ביום שני אושר בוועדת הכספים העירונית 
החזר הפרשים להורים ששילמו על קייטנות 
לחודש  הסבסוד  במסגרת  ה-11,  החודש 

החזר  הקיץ.  בחופשת  ה-11  הלימודים 
ההפרשים יעמוד על סך של כ-3.7 מיליון ₪ 
הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  מסבסוד 
לקייטנות  ששילמו  להורים  ההחזר  והגליל. 
ששולם  לסכום  בהתאם  יהיה  ה-11  החודש 

על ידם, ויעמוד על סך של עד 300 ₪.
 -  15.3.17 התאריכים  בין  יבוצע  ההחזר 
9.4.17 בהובלת מנח"י, באמצעות המנהלים 
הקהילתיים שהפעילו את התוכניות. חלוקת 
ההחזרים תתבצע בימים ראשון, שני ורביעי 

בין השעות 15:00 ל-18:00.
מודים  "אנחנו  נמסר:  ירושלים  מעיריית 
והגליל,  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  לשר 
אריה דרעי, שבעקבות החלטתו נהנות אלפי 
משפחות בירושלים מהחזרים כספיים עבור 
ההורים  ארגון  את  מברכים  אנו  הקייטנות. 
שותף  שהיה  בירושלים  החינוך  במערכת 

למהלך ותרם להצלחתו".

מאת: ישראל פריי

יבטל  בקרוב,  לפועל  שיצא  דרמטי  מהלך 
את שיטת תשלום החניה המסורתית באמצעות 
את  ויעביר  העיר,  ברחובות  הפזורים  מדחנים 

אפשרויות התשלום לאמצעים דיגיטליים. 
החרדי  בציבור  לפגוע  שלא  מנת  על 
הותאמו  כשרים,  טלפון  במכשירי  המשתמש 
שסביר  טלפוניות,  תשלום  אפשרויות  במיוחד 
רבים  לתושבים  שימושיות  יהיו  אף  כי  להניח 
שהינם  מבוגרים  ובעיקר  הכללי  מהמגזר 

'מאותגרים טכנולוגית'.
בעקבות ההחלטה על ביטול מדחני החנייה 
לשימוש  ומעבר  העיר  ברחבי  הפרוסים 
ואיזיפארק,  פאנגו  סלופארק,  החניה  בשירותי 
חבר  עם  נפגשה  'סלופארק'  חברת  הנהלת 
על  לספר  בכדי  קלרמן  ישראל  העיר  מועצת 
מהות שיטת החניה, ולחשוב יחדיו על הדרכים 
לשיטת  החרדי  במגזר  המודעות  את  להגדיל 
החנייה שתמנע דו"חות מיותרים לאנשים שלא 

חוסמים את התנועה ומסכנים חיי אדם.
במהלך הפגישה, הנהלת החברה סקרה את 
האחרונים  בשבועות  החברה שהחלה  פעילות 

להחדיר את המודעות לנושא במגזר החרדי. 
נתן קלימי, יו"ר קבוצת סלופאראק, הדגיש 
באמצעות  חנייה  להסדרת  אפשרות  ישנה  כי 

היישומן המופעל גם בקרב חנויות האפליקציה 
במגזר  והמסוננים  הכשרים  הסלולר  במכשירי 
הכשרות  וועדות  ידי  על  הניתנים  החרדי, 
השונות לאנשים הנדרשים לכך בשל עבודתם. 
למי שאין, פורסם גם מספר טלפון שבאמצעותו 

ניתן להשתמש בשירות החניה - *9070.

  הימים האחרונים של מדחני החניה 
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הספק 1000 וואט | קערה נפח 3 ליטר | אלקטרוני מהירויות משתנות | 3 
דיסקיות דו כיווניות - דיסקית פריסה, דיסקית גירוד ודיסקית קיצוץ, מקצפה 

כפולה, אביזר ללישה ומרית |

FDP-600  multy Pro מעבד מזון

והחג מוכן!

₪ 599
מחיר מומלץ לצרכן

מותגים מבית טוב
www.brimag.co.il

להשיג בחנויות וברשתות החשמל המורשות 
www.brimag.co.il  המופיעות באתר ברימאג



הלוואה עד

ללקוחות כל הבנקים

סיימתם לנקות
את הכיסים?

תמרים זקן  חיים  מרכז   ,2 ישראל  ישמח  עלית,  ביתר   � רוממה   21 שמגר  רח'  ירושלים:   > החרדי  המגזר   סניפי 
עקיבא    רבי  פינת   ,2 איש  חזון  רח'  ברק,  בני   � ראשונים  רח'  פינת   ,118 ציון  שבי  רח'  אשדוד,   � נעימי  קניון   ,2 רבין  שמש,   בית 

פתח תקווה, רח' ההגנה 10 במדרחוב � מודיעין עילית, רח' אבני נזר 18 � אלעד, רבי יהודה הנשיא 94  

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד.
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בעלת פעוטון ירושלמי 
שנתפסה עם הכנסות של מאות 

אלפי שקלים לא מדווחים, 
טענה כי התכוונה לרשום 
אותם "כשאכנס לדירה 

החדשה"  מתוך העסקים 
שנבדקו בביקורת פתע - 11% 

נמצאו כמעלימי מסים

העלימה מאות 
אלפים - כי חיכתה 

לדירה חדשה  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

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!
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על המבצע הזה!
אל תפסחו

קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

כל מוצרי החשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
לדוגמא מבין מאות המוצרים המשתתפים במבצע:

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

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

אואואואו

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:

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

163
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5890 ₪

החל מ:

קבלו 
מתנה

83
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

קבלו 
מתנה

מכבדים
תלושי שי

של הסתדרות 
מורי אגודת 

ישראל

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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000
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מאת: ישראל פריי
סוף  לקראת  'מיר'  ישיבת  בחורי  של  ה"חיזוק" 
הזמן הגיע מכיוון בלתי צפוי: כתריסר פקחי משרד 
האוכל של  על חדר  שני  יום  בבוקר  החינוך פשטו 
התלמידים  נוכחות  את  לבדוק  וביקשו  הישיבה, 

בישיבה, התואמת את המופיע ברשומות. 
גורם  בעולם  הגדולה  בישיבה  התלמידים  כמות 
במוסדות  בעוד  שונה:  מעט  להיות  בה  לביקורת 
רגילים מתבקשים כל התלמידים להופיע ולהזדהות 
כ-650  רק  נבחרו  שב'מיר'  הרי  הפקחים,  בפני 

תלמידים מתוך אלפים רבים, כן ירבו.
התעוררה  החינוך  משרד  אנשי  ביקורות  סביב 
הפקחים  כי  שהתברר  לאחר  סערה,  שעבר  בשבוע 
בטוח  מתכון  הפורים,  בימי  לישיבות  להגיע  בחרו 
הבחורים  של  דלילה  ולנוכחות  מוחלט  לכישלון 

העסוקים בחגיגות ובמצוות היום. 
פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  פועל  אלו  בימים 
ואף  פורים,  ימי  של  הביקורות  תוצאות  לביטול 

להגיע להבנות ארוכות טווח.

מאת: ישראל פריי
קלוש  הסבר  היה  ירושלמי  פעוטון  לבעלת 
שנמצאו   ₪  295,000 סך  על  לצ'קים  במיוחד, 
ברשותה, ול-60,000 ₪ נוספים שהופקדו בחשבון 
העסק ללא שכל אלו נרשמו כחוק ודווחו לרשויות 
לרשום  התכוונתי  דירה,  עוברת  בדיוק  "אני  המס. 
רשות  לאנשי  אמרה  החדשה",  לדירה  כשאכנס 

המסים שעלו על ההעלמה, ודרשו הסברים.
הרשות  שאנשי  היחיד  המופרך  התירוץ  לא  וזה 
בירושלים  שערכו  ביקורת  יום  במהלך  שמעו 
מכון  של  הזמנות  פנקס  מבדיקת  ובסביבתה. 
בספרי  נרשמו  לא  כי  עלה,  בירושלים  קוסמטיקה 
העסק  בעלת   .₪  4000 כ-  של  הכנסות  העסק 

בתגובה "אני נורא מבולבלת בתקופה האחרונה". 
בעסק לעיצוב מטבחים בו התבצעה ביקורת גילו 
בעל  בספרים.  נרשמו  לא   ₪ 55,000 כי  המבקרים 
העסק הסביר "מדובר בתום לב, לא ידעתי שצריך 

לדווח".
שומה  פקיד  ידי  על  שנוהל  המבצע,  במסגרת 
ירושלים 1 ובוצע על ידי אנשי יחידת ניהול ספרים 
בעסקים  ביקורות   253 נערכו  המסים,  ברשות 
ממגוון תחומים, מהן עולה כי כ- 11% מהעסקים 

שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין.
המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות 
ובמסגרת  שחור  והון  מס  מעלימי  כנגד  המסים 
למשרדים  אשר,  משה  הרשות,  מנהל  הנחיית 
האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את 
כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח 
שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר 

את השוויון בנטל בקרב האזרחים.

 "פשיטה" על הישיבה הגדולה בעולם
  כתריסר פקחים נעמדו בשעת בוקר בשערי ישיבת 'מיר', לפרויקט בדיקת נוכחות
ובתוך כך, מגעים לביטול תוצאות הביקורות שנערכו בישיבות וכוללים בעיצומם 

של ימי הפורים
ישיבת מיר



בואו ללמוד כל השיטות
 

המובילות בעולם הטיפולי

בפחות 
N.L.Pמשנה!

דמיון
 מודרך

יעוץ נישואין 
C.B.T +

קאוצ'ינג

לפרטים: קבוצת גברים: 053-314-3099 | קבוצת נשים: 053-314-3097

הקורסים מסובסדים  
ע''י קרן ''תומכי תורה"

 תעודות הסמכה
רשמיות ובינלאומית

מסלול לפרטיים
 העצמה אישית 

בטחון עצמי
מימוש מטרות

מסלול לאנשי מקצוע
מטפלים ⋅ יועצים חינוכיים 

יועצי נישואין ⋅ מאמנים 
אנשי חינוך 

מרכז מטרה
לימודי ייעוץ אימון וטיפול

מרכז מטרה פותח את שעריו
 

ללימודי קיץ תשע״ז במגוון מסלולים

מסלול אקספרס
)רכישת מקצוע 

בבין הזמנים אחד(
ייחודי בארץ!

 נושאי הקורסים 

טיפול בחרדות, פוביות, פוסט טראומה, טיפול במשקעי עבר, התמכרויות, 
כפייתיות, דיכאונות, שחרור כעסים, ביטחון עצמי, העצמה אישית, שחרור 
עצמי.  שיווק  כימיה,  יצירת  ושכנוע,  תקשורת  מטרות,  השגת  חסמים, 

סגל המרצים מבחירי המאמנים בארץ: 
צביקה עידן  טריינר ב-NLP , מנהל "מרכז אלון" לקאוצינג ומדריך מוסמך מלשכת המאמנים
מודרך  ודמיון   NLP-ב ובעולם  בארץ  סדנאות  מנחה   ,NLP ב-  טריינר  מלצר   בוריס 
DFD ודמיון מודרך, מטפל בשיטת NLP-מנחה סדנאות  ב, NLP-אליהו פלדמן טריינר ב 

הרב יוסף גולדשטיין  יועץ נישואין בכיר ומדריך חתנים

בשלוחות בני ברק / ירושלים / אשדוד / אלעד / בית שמש

עכשיו בחנויות הספרים
להזמנות: 02-5609000     הפצה ראשית: ספרי אור החיים

חידושים וביאורים¨ בסוגיות המועדים¨ מאירי עינים 
מושלמת¨ יו¢ט  שמחת  המעניקים  נפש¨  ומשובבי 

Æעיון למדני בשפה ברורה ונעימה

מאת רבי דוד הופשטטר שליט¢א

הספר

שמחת
יום טוב
מושלמת
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שוק מחנה יהודה ישופץ 
ב-15 מיליון שקל

איבד שליטה - ונבלם 
בעמודים למניעת פיגועים

אחרי שהצליחו לקושש 12 מיליון ₪ ממשרד התיירות, 
פרויקט שדרוג גגות השוק יוצא לדרך  האם לתושבי 

השכונות הסמוכות יש ממה לחשוש?

נס: רכב שנהגו איבד שליטה, סטה מהכביש לכיוון תחנת 
אוטובוס הומת אנשים שיצאו מאולמי זוועהיל הסמוכים 
 בחסדי שמים, הרכב נבלם בעמודי ברזל - שבמקור 

הוצבו למניעת פיגועי דריסה

מאת: ישראל פריי

על רקע הפיכת שוק מחנה יהודה בשנים האחרונות 
ותרבותי,  קולינרי  למרכז  מסורתי  מסחר  ממקום 
שיפוץ,  פנים,  במתיחת  שקלים  מיליוני  עוד  יושקעו 
באי  על  שמסוככים  הרעועים  הגגות  שדרוג  ובעיקר 
משותף  מפרויקט  חלק  הינו  הנוכחי  המהלך  השוק. 
ירושלים,  לעירייה, למשרד התיירות ולרשות לפיתוח 

והוא נעשה בתיאום עם סוחרי השוק.
באמצעות חברת עדן )החברה לפיתוח מרכז העיר 
בפרויקט  בקרוב  תחל  ירושלים  עיריית  ירושלים(, 
היא  הפרויקט  עלות  יהודה.  מחנה  שוק  גגות  שדרוג 
בחודש  להסתיים  צפוי  והוא  שקלים,  מיליון  כ-15 
דצמבר 2017. יצוין כי 12 מתוך 15 מיליוני השקלים – 

עלות השדרוג – הגיעו מכספי משרד התיירות.
לדברי העירייה, "שוק מחנה יהודה נמצא בפריחה 
השוק  רבות.  שנים  היה  שלא  כפי  ותרבותית  כלכלית 
לירושלים,  מחוץ  רבים  למבקרים  שואבת  לאבן  הפך 
של  התעוררותו  את  המסמל  אדיר  הצלחה  ולסיפור 
מרכז העיר ירושלים. בשוק קיים תמהיל ירושלמי של 
עסקים, מסעדנות ועוד. כל אלה משכו מבקרים ומבלים 
מכל הארץ, שהביאו לפריחה כלכלית ועסקית. הראייה 

לכך היא הביקוש האדיר לפתיחת עסקים בשוק".
יהודה  מחנה  "לשוק  כי  העירייה  טוענת  עוד 
בין  האסטרטגי  מיקומו  לאור  גבוה,  עסקי  פוטנציאל 
כמוקד  שלו  ואטרקטיביות  תנועה  מחוללי  צירים 
של  בהיקף  מסחר  שטחי  בו  קיימים  כיום  מסחר. 

כולל  המגוון  העסקים  תמהיל  כאשר  מ"ר,  כ-30,000 
שירותים  מזון,  )ממכר  המסורתיים  העסקים  לצד 
חנויות  כמו  חדשים  עסקים  והנעלה(  וביגוד  למיניהם 

בוטיק שונות, מסעדות גורמה ועסקים נוספים".
יצוין כי השינויים שעוברים על אזור השוק מעוררים 
מצד  והן  בעירייה  הנציגים החרדיים  הן מצד  ביקורת 
כי  הטוענים  ותושבים,  העיר  לב  הקהילתי  המנהל 
האזור,  בצביון  פוגעת  בילוי  לאזור  המקום  הפיכת 
ובאה על חשבון שלוותם ושמירה על אורח חייהם, של 

תושבי השכונות הסמוכות. 
כחודש  לפני  עיתונות',  ב'קו  בהרחבה  שסוקר  כפי 
העיר  ראש  סגן  כי  לאחר שהתברר  מהומה  התחוללה 
באזור  החנייה  הגבלת  את  לבטל  פעל  ברקוביץ  עופר 
כ-1500  לפנות  מנת  על  לתושבים,  המיועדת  השוק, 
מקומות חנייה נוספים למבקרים הרבים שגודשים את 

השוק בשעות הלילה. 

מאת: ישראל פריי

רבים,  בנפגעים  להסתיים  הייתה  שעלולה  תאונה 
הסתיימה באורח נס בפציעות קלות בלבד, לאחר שנהג 
רכב פרטי איבד שליטה על רכבו, ונבלם בעמודי ברזל 

שמוצבים למניעת פיגועי דריסה.
האירוע התרחש בשעות הערב של יום רביעי בכיכר 

זוועהיל בירושלים. 
מסיבה לא ברורה, איבד נהג את השליטה על הרכב, 
 - האוטובוס  תחנת  לכיוון  בחדות  ופנה  מדרכו  סטה 
שמים,  בחסדי  בנוסעים.  עמוסה  עת  באותה  שהייתה 

הממתינים  חיי  ניצלו  ובכך  בעמודים,  נבלם  הרכב 

בתחנה.  

איחוד  של  האופנועים  ביחידת  חובש  אוסטרי,  נתי 

בנס  "מדובר  בירושלים':  ל'השבוע  סיפר  הצלה, 

בעמודים שהוצבו  נבלם  הרכב  כך.  הסתיים  שהאירוע 

בעבר  שאירעו  דריסה  פיגועי  עקב  לתחנה  בסמיכות 

בסמיכות למקום". 

ומה באשר למצבו של הנהג? אוסטרי מציין כי "יחד 

עם מתנדבים נוספים הענקנו סיוע ראשוני לנהג הרכב 

ולנוסע שהיה עמו שנפצעו באורח קל".

 מחנה יהודה. צילום: יהונתן זינדל, פלאש 90 

הרכב 'מנוטרל'. צילום: סוכנות הידיעות "חדשות 24" 





מרכז 
לבריאות
האישה

רמת הצפון

גניקולוגיה

ליווי 
טרום 
לידה

מרפאה 
להריון 
בסיכון

בדיקות 
גנטיות 
וייעוץ 

גנטי

שירותי 
אחיות

סקירת 
מערכות

אחות 
נשים

אולטראסאונד 
תלת מימד 

לאבחון 
מתקדם

אולטרה 
סאונד

בדיקות פוריות 
בטכנולוגיות 

מתקדמות

נשות המגזר החרדי במרכז ירושלים גם לכן מגיע!

מרכז 
לבריאות האישה

רמת הצפון

חנייה ברחוב אלחנן ובחניון גני גאולההמרכז לבריאות האשה, רח׳ ירמיהו 60, טל׳ 02-5316600 חנייה ברחוב אלחנן ובחניון גני גאולההמרכז לבריאות האשה, רח׳ ירמיהו 60, טל׳ 02-5316600

לשירותכן במרכז טובי הרופאים והרופאות במגוון תחומי בריאות האישה:
ד״ר במולה ליפקנסקי

ד״ר מרים ברלב
בקרוב!  ד״ר ג׳ורדנה עניו

 ד״ר אורית לוי
ד״ר רחל בביוף

ד״ר אלכסנדרה פולנסקי

חדש!  ד״ר ידידיה חובב מומחה לפוריות
ד״ר רפאל פולק מומחה לאולטרסאונד

ד״ר מיכאל שטטמן מומחה לאולטרסאונד

פרופ׳ חיים יפה 
מנהל המרכז ומומחה להריון בסיכון

חדש!  ד״ר עירית קפקא מנהלת יחידת הפוריות

בנוסף לשירותכן באזור פריסה רחבה של מרפאות ומרכזים רפואיים במרכז העיר ובמרחק הליכה
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בירושלים26     כ"ד באדר תשע"ז 1222/3/17

שלושים יום קודם ארבע הקושיות של ההגדה, הטרידה 
מירושלים  הפוליטית,  המערכת  את  נשתנה  מה  קושיית 
וחזר  עורו  את  ראש-הממשלה  שינה  ולמה  מדוע  סין.  ועד 
מפלגות  ראשי  בפורום  שאומצה  התאגיד  מפשרת  בו 
הקואליציה, נשאלה השאלה - וכל הפרשנים וכל החכמים, 

עמדו חיוורי פנים ולא מצאו תשובה.
בכוונת  משבר  נתניהו  תכנן  ולפיה  הראשונית  הפרשנות 
מכוון, כדי ללכת לבחירות ולטרפד את המשך החקירות, לא 
עומדת במבחן הסבירות וגם לא במבחן המציאות. השרים 
הקואליציה  מפלגות  ראשי  פורום  בישיבת  שהשתתפו 
העידו שנתניהו עזב את הישיבה נינוח. הוא קיבל את הצעת 
הפשרה ואפילו לא ניסה ליצור מראית עין של אי הסכמה. 
ובוודאי  יזום  משבר  ראש ממשלה שמתכנן  נראה  לא  "כך 
שלא אדם מתוחכם כמו נתניהו", העידו לאחר מעשה שניים 
מהשרים שהשתתפו בישיבה ואף הובילו לפשרה. המסקנה 
שלהם הייתה שדבר מה נוסף התרחש בין חמישי למוצ"ש.

ההסבר הרשמי של נתניהו: פגישתו קורעת הלב עם אנשי 
רשות השידור שהוכיחו לו באותות ובמופתים כי כלכלית, 
עלות שיקום הרשות זולה מעלות הקמת התאגיד. גם התירוץ 
הזה, לא עולה בקנה אחד עם הרגישות הידועה של נתניהו 
כלפי עובדים שסרו למרותו, פוליטיקאים עושי דברו וחברי 
מפלגתו. הרבה מעלות לאיש, אבל מאז ומתמיד הוא קיבל 

ציון של אפס ביחסי אנוש. 
על  הצביעו  הפוליטיים  במסדרונות  האישה.  את  חפש 
במהלך  דעתו  על  אותו  שהעבירו  יאיר,  והבן  שרה  הרעיה 
השבת. על סינדרום קיסריה, שעובר על נתניהו בכל סופ"ש, 
של  מייסדה  הורדוס  המלך  כמו  פרנואיד  שב,  הוא  ממנו 
כמעט  הישראלית  בעיתונות  נכתב  ההיסטורית,  הנמל  עיר 
מדי שבוע. מידת המהימנות של כל האגדות הללו, כמידת 
הדיוק של דיווחי סרנה על שיירת ראש הממשלה. במקרה 
נותר  וביבי  הואיל  ירושלים,  בסינדרום  בכלל  מדובר  הזה, 
ברחוב  ראש-הממשלה  במעון  האחרון  בסופ"ש  ללון 
בטרם  כי  הבינו,  עמו  ששוחחו  שרים  בירושלים.  בלפור 
פרסה השבת את כנפיה לקראת חילולה הצפוי במעון ראש 

הממשלה, נתניהו נמלך בדעתו.
מתמחה  נתניהו  שבהווייתה  פלילית,  בחקירה  כמו 
לאחרונה, יש לבחון ראשית את היסוד העובדתי, ורק אחר 
האמת.  לחקר  ולהגיע  לנסות  כדי   – הנפשי  היסוד  את  כך 
ביום רביעי שעבר הודיע נתניהו על ביטול ישיבת הקבינט 
הדחיות  אלוף  הוא  נתניהו  בערב.   8:00 לשעה  שתוכננה 
העילה הפעם  אך  מוצדקות,  בסיבות  צורך  ללא  והמריחות 
הייתה חגיגית – בעטיו של הגיבושון הקואליציוני שתוכנן 
לאותה שעה. רק שלגיבושון, כדרכו, הגיע נתניהו באיחור 
עד  שהמתינו  שרים  וחצי.  משעה  למעלה  של  אופנתי  לא 
ועזבו – שמעו בדרך חזור כי המאחר הכרוני  נואשו  בוש, 
התאגיד.  בפצעי  מחדש  וחיטט  הבמה  על  עלה  מקיסריה, 
פוטנציאל הנזק היה ברור לכל, אך באותו שלב כחלון הגיב 

במה שנראה כאיפוק יחסי.
הושגה  ובנט,  דרעי  של  משותפת  ביוזמה  היום,  למחרת 
הבנה שהחזיקה מעמד פחות מיממה, במסגרת פורום ראשי 
דובר על כך שהתאגיד  סיכום  מפלגות הקואליציה. באותו 
הפיקוח  יהודק  כשבמקביל  במועד,  שידוריו  את  יחל 
בתחושה  יצא  בישיבה,  שנכח  מי  כל  חקיקה.  באמצעות 

ששידורי המשבר תמו, עם השגת הפשרה. 
השינוי הדרמטי בין ליל שישי לשבת – לא בעבע בסיר 
שהיו  השרים  ראש-הממשלה.  בבית  המשפחתי  החמין 
מעורבים במהלך טוענים, כי בניגוד לפרסומים, אין לו קשר 
הקריאה.  לחומרי  דווקא  אלא  החקירה,  לחומרי  גם  ישיר 
סופ"ש  עיתוני  מוספי  את  נתניהו  פתח  שישי,  יום  בבוקר 
ועיניו חשכו. כל המאמרים המרכזיים היו גדושים בהדלפות 
כחלון  ידי  על  בו  שהוטחו  הקשים  הדברים  של  ארסיות 

ונאמרו בחדרים סגורים. ביבי שחשב עד לרגע זה שהמשבר 
מאחוריו, הבין כי השר שכונה בעבר על ידי חבריו לליכוד 
"הכייס המנומס", לחץ את ידו בתום, ובאותה שעה, הטמין 

לו מוקש שהתפוצץ למחרת היום.
האמת, כמו תמיד, נפלה איפשהו באמצע. מוספי השבת 
ראשי  פורום  ישיבת  חמישי.  יום  בבוקר  כידוע  נכתבים 
של  הצהריים  אחר  בשעות  התקיימה  הקואליציה  מפלגות 
אותו יום. כשכחלון לחץ את ידו של ביבי והשניים החליטו 
להוריד את הנושא מסדר היום, העיתונים כבר ירדו לדפוס, 
כדי  זה הספיק  לנתניהו  היה להשיב.  ניתן  לא  ואת הנעשה 
האוצר  שר  כלפי  בעבר  שהרגיש  כפי  כחלון,  כלפי  לחוש 
הועילו,  לא  נתניהו  של  באוזנו  שנלחשו  התירוצים  לפיד. 
"הגן  על  האומללה  האמירה  הדלפת  נשלפה  נגד,  וכראיית 
המזרחי", מתוך ישיבת פורום ראשי הקואליציה. המסקנה 
של השרים המעורבים היא, שלא הייתה כאן יציאה מכוונת 
למלחמה, אלא התרחשות מתגלגלת. אותה מיסקלקולציה 

מפורסמת מ-2007. 

שלום בבית
הטענות של כחלון נגד נתניהו גונב הקרדיטים, מובאות 
ובמאמרים  בכתבות  הקדנציה  מראשית  ומונצחות 
עיתונאיים, לאין שיעור. אם על כל הדלפה נגד ביבי הייתה 
דווקא  מזמן.  נפתרת  הייתה  הדיור  מצוקת  דירה,  נבנית 
נתניהו, לא נשמע, ולמרבה הפלא – בעוד ראש- הצד של 
ברהיטות  השבוע  הוסברה  עמדתו  בסין,  שוהה  הממשלה 
על ידי שרים שאינם נמנים על סיעת הליכוד, ואף מתחו על 

נתניהו לאחרונה ביקורת לא קלה. 
של  אפשרית,  בלתי  סיטואציה  מתארים  הללו  השרים 
ההשמצה  כגודל  ולפיה,  לנוסחה  מודעים  ששריה  ממשלה 
העיתונאית.  החשיפה  עומק  כך  ראש-הממשלה,  נגד 
על  כשדיבר  בנתניהו  השבוע  צידד  דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר 
ההדלפות - כמקדמות כותרות. "כל שר בממשלה יודע, שאם 
ידליף מידע נגד נתניהו, בעמוד השני של העיתון או בכותרת 
השנייה של המהדורה, הוא יקבל במה מפרגנת", התראיין 
דרעי וסנגר על ביבי. כשנשאל האם התכוון לבנט, התחמק 
דרעי באלגנטיות. שר החינוך – האזין ונפגע. במשבר הזה, 

לא הועברה אף הדלפה במנהרותיו התקשורתיות.
אהבה  להרבות  ומתמיד  מאז  היה  זה  מדור  של  תפקידו 
בצרכי  העוסקים  פוליטיקאים  בין  ורעות  שלום  ואחווה, 
לא  בכלל  שדרעי  לגלות  הסתם  מן  ישמח  בנט  ציבור. 
שבנט  השבוע  דרעי  העיד  סגורות  בשיחות  אליו.  התכוון 
משמש לצדו כגורם ממתן ומפשר. המתקפה שלו כוונה נגד 
בעיתוני  ולמאמרים  לטורים  לכותרות,  שהובילו  ההדלפות 
לו  וגרמו  מהכלים  נתניהו  את  הוציאו  ואשר  סופהשבוע, 

להודיע על הפרת הסיכומים.
כחלון,  שיטתית.  כמגמה  זאת  מציגים  נתניהו  בסביבת 
לדברי המקורבים, הבין מהרגע שחבר לנתניהו שהוא יידרש 
לשלם את מחיר האשליה. בבחירות האחרונות הוא אותרג 
 – למרכז  מהימין  קולות  שיעביר  כגורם  ונתפס  בתקשורת 
ובסופו של יום, היה זה שהביא בקולותיו להקמת ממשלת 
נתניהו  בסביבת  ומסבירים  מוסיפים   – כחלון  צרה.  ימין 
כדי  הנכונה,  המשבצת  על  להתמקם  חייב  שהוא  הבין   –
יומיומי, בתקשורת הנבגדת. לפי  שלא להיצלות, על בסיס 
אותה תאוריה שמשמיעים מקורבי ראש הממשלה, התובנה 
הזאת גרמה לכחלון להתייצב על משבצת כפולה. להצטייר 
תקשורתית  ולתפוס  העליון,  המשפט  בית  כמגן  ציבורית 

עמדה לעומתית לראש-הממשלה. 
התגובה  התפרצה.  והמוגלה  השבוע  התפוצצה  המורסה 
של נתניהו הייתה אימפולסיבית ולא מכוונת. כל איתות של 
התקפלותו.  על  משפילה  יותר  כותרת  גרר  מכיוונו,  פשרה 

מוסכמת,  פשרה  של  קולות  עשה  לוין  יריב  כשהשר 
כי חלפה  היה  נתניהו. כשנדמה  העיתונות חגגה על מפלת 
מראשי  סיני  דיקור  חטף  הוא  לעומתית,  כותרת  ללא  שעה 
התאגיד, עם פרסום מינויה של הרעיה לבית סער כמגישת 
המהדורה המרכזית של התאגיד. חפש את האישה, ולא רק 

בבית ראש-הממשלה.

הערוץ החרדי
דרעי, בנט ואיווט הוסיפו להעריך, גם אתמול )שלישי(, 
שאיננו מצויים על המסלול המהיר לבחירות ופשרה תימצא. 
טובה  ממשלה  תהיה  לא  הנוכחיות  מהשותפות  אחת  לאף 
מזו – יודעים השרים לספר על עצמם ועל חבריהם. החרדים 
כבר למדו שאחרי שנות שובע מגיעות שנות הרעב. איווט 
עדיין לא בשל לצאת מהקוקפיט של משרד הביטחון בכיסא 
אבל בתרחיש   - בסקרים  תאוצה  תופס  אומנם  בנט  מפלט. 
הזה הוא כבר היה, ואיש לא מבטיח שלממשלה הבאה הוא 
הציבורי,  שמצבו  כחלון  על  סגולי.  משקל  אותו  עם  יחזור 
הליכוד  ח"כי  על  גם  לדבר.  מיותר  הרשות,  עובדי  כמצב 
הבחירות(,  ובמערכת  )בפריימריז  הבוחרים  מימי  החרדים 

מיותר לדבר. 
השותפים הקואליציוניים כאן כדי להישאר וכמה שיותר. 
למרות שנתניהו בונה סביבו חומה סינית של הצהרות, שריו 
נתניהו  לבחירות.  יוביל  לא  שהמשבר  להעריך  ממשיכים 
"זו  עוד עשויה לצאת מחוזקת.  ייחלש, אך ממשלתו  אולי 
שר  מול  הכלים  כל  נשברו  שבה  הקודמת  הקדנציה  אינה 
דרעי.  אי אפשר להמשיך", אומר  והיה ברור שכך  האוצר, 

ספק מעריך, ספק מקווה. 
במשבר  נתניהו  לי  אמר  להפתיע",  יודע  שאני  "הוכחתי 
קודם שהוביל בסופו של דבר לפירוק הממשלה. מאז ועד 
היום, ערמת ההוכחות רק הלכה והתגבהה. נתניהו וכחלון 
נמצא  טרם  השורות  כתיבת  לשעת  ונכון  העץ,  צמרת  על 
ולא  לרדת מהעץ בכבוד  דיו, שיאפשר לשניים  יציב  סולם 

ליפול בין השלבים. 
יש לרוב. אחד  אין מנצחים, אך מובטחים  בסיפור הזה, 
מהם, הוא הרדיו החרדי המיועד במסגרת התאגיד, שהשבוע 
דובר בו נכבדות, אחרי שכל הצדדים שבעטו ובטשו נשבעו 

אמונים לקידומו, כקריצה לנציגים החרדיים. 
כשהמשבר יחלוף, סביר להניח שראשי התאגיד הנוכחיים 
לעובדי  כמו  החרדי  לערוץ  אמונים  ישמרו  המוחלפים,  או 
דיבורים חיוביים,  יש  בינתיים לפחות  רשות השידור, אבל 
מזמן  כבר  הפכו  והבטחות  דיבורים  הצנועה,  ובמדינתנו 

לתוכנית עבודה יחידה. 

הרישיון של פרוש 
ביום ראשון בערב שעון ניו יורק, שני לפנות בוקר שעון 
ועדת  ליו"ר  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  שיגר   – ברק  בני 
הכספים משה גפני, מסר כמותו לא הועבר במשך שתי שנות 

קדנציה, רצופות משברי נורווגי ותקנים בחינוך העצמאי. 
כפי שהתאגיד הוא בבת עינו של ביבי, רפורמת הסיעוד 
סלע  הוא  הישיבות  ותקציב  ליצמן  של  הראשה  אבן  היא 
קיומו של גפני – כך רפורמת הרישוי בשביל פרוש. כרטיס 
הביקור של הקדנציה הנוכחית. המורשת שבכוונתו להנחיל 

מתפקידו הפרובלמטי כסגן שר החינוך.
מסלול  הוא  החרדים,  החינוך  מוסדות  רישוי  הליך 
כמו  מוסדות  מנהלי  מאות  שנה  בכל  שמריץ   – מכשולים 
אוגרים על קרוסלה. לא מדובר באישורי בטיחות ובריאות, 
דרקוניים  סעיפים  בעשרות  אלא  המציאות,  מחויבי  שהם 
מוכרים  מוסדות  ורק  אך  שנה,  מדי  לענות  נדרשים  עליהם 

שאינם רשמיים. 
מדובר  )אלמלא  גיחוך  מעוררי  אבסורדיים  בתרחישים 

בית ספר לפוליטיקה

דיקור סיני

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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היה בצחוק על חשבוננו(, מוצאים עצמם מנהלים 
אפשרי  הבלתי  את  לעשות  שזוכים  חרדים 
ומקבלים מבנים שהיו בבעלות ממלכתית, כשהם 
היתרים  לקבל  כדי  פקידים,  אחרי  מתרוצצים 
כמוסדות  תלם  על  שעמדו  למוסדות  ואישורים 

ממלכתיים במשך שנים.
גם בהליכים שהתקיימו בבתי המשפט במהלך 
הצדדים,  דעת  על  הוסכם  האחרונות,  השנים 
יסודי, מותאם, שיאפשר למוסדות  שנדרש תיקון 
של  בים  לטבוע  מבלי  לימודים  שגרת  לנהל 
בלתי  ביורוקרטי  בקיר  ולהיתקל  טופסולוגיה 
עביר. אפרופו המחויבות הקואליציונית שנתניהו 
קידש השבוע – העניין הזה עלה ואף זכה למענה 
במסגרת ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה, 
שתפשט  ועדה  בהקמת  העוסק  ברור  סעיף  עם 

ותרכך את סוגיות הרישוי.
מהסבב  מצולק  לתפקיד,  התכונן  כשפרוש 
הבין  הוא  משרד,  באותו  שר  כסגן  הקודם 
מסעיפי  ייגזרו  בתפקיד,  כישלונו  או  שהצלחתו 
ולמרות  להיום,  נכון  הקואליציוני.  ההסכם 
יכול  הוא  השר,  לשכת  עם  המתוחים  היחסים 
פרויקט  ובכללם  רעים  לא  הישגים  מספר  להציג 
החונכות לנוער, שינוי תהליכי הרישוי והחשבות 
פרוש  שגם  אלא  נקודתיים.  הישגים  אלו  אי  ועד 
יקום   – הרישוי  מנגנוני  שינוי  סוגיית  יודע, שעל 

וייפול דבר. 
את תקציבי עולם התורה – אחרים ינכסו לעצמם, 
למרות שהדברים עוגנו במסגרת ההסכמים. לגפני 
שהצליח לאשרר השבוע העברת כאלפיים שקלים 
למלמדים בתלמודי התורה )מלמדים יקרים, גשו 
עולם  הקרוב(,  בתלוש  עדכון  ובקשו  למנהלים, 
שהם  ולליצמן  לדרעי  גם  כך  עצמו.  משל  מלא 
בעלי-בית במשרדיהם. סגן שר לעומת זאת, צומח 

בתפקידו כמידת ההשקיה והחשיפה לאור השמש 
שר  תחת  הממונה.  השר  טובו  ברוב  לו  שמעניק 
דומיננטי כבנט, שמוצא מסילות ישירות לליצמן, 
מלכתחילה  התמקד  פרוש   – ולדרעי  לגפני 
ההסכם  במסגרת  הרישוי  ועדת  מינוי  בהכללת 
במשבצת  שהצלחה  הבנה,  מתוך  הקואליציוני, 
רגולטורי  שינוי  ותחולל  שמו,  על  תירשם  הזאת, 

אמיתי שייזקף לזכותו במשך שנים.
שישים  של  דד-ליין  על  דובר  המקורי  בהסכם 
יום להקמת הוועדה. שנתיים של חילופי טיוטות 
רשימה  שגובשה  עד  חלפו  שמות  ושינויי 
היוצאת של  ועל המנכ"לית  פרוש  על  שמקובלת 
ועדת  להקמת  סופי  רישיון  אך  החינוך,  משרד 
יהדות  לסיעת  פרוש  פנה  לו  בצר  אין.   – הרישוי 
התורה ובהיעדרם של ליצמן וגפני העביר בסיעה 
החלטה הדורשת את יישום הסעיף, ומלווה באיום 
פרוש  האחרונים.  הימים  כמנהג   - קואליציוני 
וכשנחת  איתו,  שהסיעה  בידיעה  לחו"ל  המריא 

בניכר, כמו ביבי, הבין שנותר לבדו. 
גפני שלא מש מארץ הקודש הבהיר שלא נכח 
קואליציונית  והחלטות בעלות משמעות  בישיבה 
כמובן  מקלב  בהעדרו.  להתקבל  יכולות  לא 
השמיע  לסין  שהמריא  ליצמן  בעמדתו.  צידד 
היו לפרוש  לא   – ציפיות מליצמן  דומים.  דברים 
התפטר  שלמענה  התורה  מדגל  מלכתחילה. 
שנקלע  כמי  וחש  לגיבוי,  ציפה  הוא  מהכנסת, 
בישיבת  שנכח  אשר  יעקב  בין  לו,  לא  לעימות 

הסיעה, לבין גפני שנעדר ממנה. 
אפשר לומר ולכתוב הרבה דברים על העימות 
ברוח,  המתנופף  התורה  דגל  תחת  לו  הרוחש 
נתנו  לא  ואשר  שגפני  בכנות,  לציין  חייבים  אך 
ללשונות הרעות, להשפיע על החלטות מהותיות. 
על שקל אחד שלא  להצביע  אי אפשר  היום,  עד 

בגלל  תורני  במוסד  ראויה  כתובת  לו  נמצאה 
עלול  זה  פרוש,  של  לתחושתו  אך  הדגל,  קרבות 

היה לקרות בפעם הראשונה.
ממקום גלותו באמריקה שהאנטישמיות הרימה 
הבא.  המסר  את  לגפני  פרוש  העביר  ראש,  בה 
לא  הכספים,  העברות  בענייני  לך  התערבתי  לא 
התערבתי לליצמן בנוגע לרפורמות הבריאות, נא 
אל תסכלו את תחום הפעילות שלי בנוגע לוועדת 

הרישוי.  
חילופי המסרים, בתוך הסיעה ומחוצה לה, גררו 
לקלחת את יו"ר הקואליציה השש לגוון בקרבות 
שאינן בזירת תאגיד השידור. אזהרות נוספות נורו 
מהלוע, ובלשכת שר החינוך הבהירו בתגובה כי 
לא יפעלו תחת איומים. "העיכוב לא היה בגללנו, 
נפעל  לא  אבל  הוועדה,  הקמת  עם  בעיה  לנו  אין 
תחת אקדח של איומים שמוצמד לרקה", הבהיר 
 - החינוך  שר  בלשכת  בכיר  גורם  עיתונות'  ל'קו 
בישיבות  הביקורת  במשבר  השבוע,  רק  שהוכיח 
לאחר חג הפורים, כי פניו לשלום ולא למלחמה. 
מאדמת  וגפני  יורק,  מניו  פרוש  מסין,  ליצמן 
גם  ובסופו של דבר,  הקודש – תרמו את שלהם, 
שבבסיסו  למדי  צפוי  הסדר  הושג  הזה,  בעניין 

הסכמה להקמת הוועדה. 
קילומטראז'  יש   – רישיון  ולסיפורי  לפרוש 
ארוך. בחיי אביו, הוא החל וחדל מלימודי נהיגה, 
אחרי שהרב מנחם פרוש ז"ל העיר לו כי אין זה 
יהיה  ישראל,  באגודת  כנסת  שלחבר  הראוי  מן 
רישיון נהיגה. על הרישיון ההוא פרוש ויתר תוך 
כדי תהליך. בנוגע לרישוי המוסדות, הוא מתכוון 
ללכת עד הסוף ולבוא חשבון עם מי שיכשיל לו 

את טסט המעבר. 
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שר החינוך 
בנט – האזין 

לראיון של שר 
הפנים ונפגע. 
במשבר הזה, 

לא הועברה 
אף הדלפה 
במנהרותיו 

התקשורתיות. 
תפקידו של 

מדור זה היה 
מאז ומתמיד 

להרבות שלום 
בין פוליטיקאים. 

בנט ישמח מן 
הסתם לגלות 
שדרעי בכלל 

לא התכוון אליו

ממקום גלותו 
באמריקה 

שהאנטישמיות 
הרימה בה 

ראש, העביר 
פרוש לגפני את 
המסר הבא. לא 

התערבתי לך 
בענייני העברות 

הכספים, לא 
התערבתי 

לליצמן בנוגע 
לרפורמות 

הבריאות, נא 
אל תסכלו את 

תחום הפעילות 
שלי בנוגע 

לוועדת הרישוי

שעת הסין. ראש-הממשלה בביקורו בסין, השבוע



יריד סירים ענק
לכבוד החג!

50% הנחה!
DREAM CHEF על כל סירי
אינו טעון הגעלה מתאים לכל סוגי הכיריים

₪69.90

₪54.90
₪64.90

₪119.90

₪89.90

סיר 20 ס"מ
3.8 ליטר

סיר 18 ס"מ
2.2 ליטר

סיר 20 ס"מ
3.2 ליטר

סיר 26 ס"מ
9.4 ליטר

סיר 24 ס"מ
5.9 ליטר

במקום 139.9 ₪

במקום 109.9 ₪

במקום 179.9 ₪

במקום 129.9 ₪

במקום 239.9 ₪

מארז סירים
דגם מינרל

סיר 28 ס"מ + 
מחבת 28 ס"מ  

₪199.90
במקום 399.9 ₪

סיר יציקה מארבל
20 ס"מ 4.5 ליטר

₪99.90
במקום 199.9 ₪

סיר
20 ס"מ סוטז'

28 ס"מ

סוטז'
32 ס"מ

סיר
24 ס"מ

סיר
32 ס"מ

₪104.90
₪76.90

₪153.90

במקום 129.9 ₪

במקום 219.9 ₪

במקום 149.9 ₪
במקום 109.9 ₪

במקום 149.9 ₪

במקום 219.9 ₪

₪104.90

₪90.90

30% הנחה₪153.90
על מגוון סירי יציקה עם תחתית 

אינדוקציה בציפוי אבן שיש

סיר
 28 ס"מ

₪99.90
במקום 199.9 ₪

סיר יציקה 20 ס"מ

מחבת יציקה 
20 ס"מ

סיר יציקה
28 ס"מ

₪159.90
במקום 319.9 ₪

50% הנחה
סדרת סירי יציקה אלומיניום 

איכותיים במיוחד דגם RAINBOW ב-

₪54.90
במקום 109.9 ₪

חדש!

סיר לחץ 7 ליטר 
+סיר 4 ליטר 
)המכסים ניתנים 
להחלפה(

במקום 899.9 ₪
₪599.90

מלאי מוגבל!

סיר 26 ס"מ
5 ליטר

סיר 26 ס"מ
7 ליטר

סיר 20 ס"מ
5 ליטר

סיר 20 ס"מ
3.5 ליטר

במקום 199.9 ₪

במקום 239.9 ₪

במקום 259.9 ₪

במקום 259.9 ₪
₪129.90

₪129.90
₪99.90

₪119.90

50% הנחה
על כל סדרת סירי אלוו 
וכרמל מבית סולתם רדד

50% הנחה
מגוון ענק של 

מחבתות יציקה ב-

₪18.90
במקום 29.9 ₪

סכין ויקטורינוקס 
במגוון צבעים

20 ס"מ: 39.9  79.9
22 ס"מ: 39.9 79.9
24 ס"מ: 44.9 89.8
26 ס"מ: 49.9 99.9
28 ס"מ: 49.9 99.9

מחבתות 
לדוגמא:  
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20% הנחה
על כל קופסאות האחסון של המותג 

LOCK &LOCK

₪29.90
₪19.90

במקום 59.9 ₪ במקום 39.9 ₪

קופסא 
2.3 ליטר 
מחולקת

מיוחד לחג! שלושה 
דגמי קופסאות 
 LOCK&LOCK

ב-50% הנחה!

מארז שלישייה:
 1.1 ליטר - 2 יח'
800 מ"ל - 1 יח'

קופסא 1.8 ליטר

סט סכום צבעוני
 24 חלקים

ידית פלסטיק אדום

מגון ענק של סכומי נירוסטה 
איכותיים במגוון דגמים

₪59.90

₪89.90₪89.90₪39.90

במקום 119.9 ₪

במקום 79.9 ₪במקום 149.9 ₪במקום 139.9 ₪

סט סכום נירוסטה 24  
חלקים ידית פלסטיק 

אדום/קרם/לבן
איכותי במיוחד!

סט סכו"ם מעוצב
 24 חלקים 

אפור/אדום/בז' 
איכותי במיוחד!

דגם ארז 10 ליטר

במקום 239.9 ₪
₪119.90

מציגה:

בהשתתפות 
המותגים:

COLLECTION
THE NEW

קולקציית הקריסטל הגדולה בארץ של המותגים 
BOHEIMA ו- RCR המובילים בעולם 

הנקיונות,  הקניות,  הרבות,  ההכנות  ואיתו  מתקרב  הפסח  חג 
והכלים, ההשקעה הרבה, היא חלק בלתי נפרד מנוף החג. אתם 
בטח זוכרים את זה, שכל כלי מכלי החג צריך לקנות במקום אחר, 

ולהספיק להטבילו כמובן לפני החג הממשמש ובא.

אז תתכוננו לחיים קלים יותר!
הסירים  יריד  את  השבוע  פתחה  בירושלים,  הום  סופר  חנות 
מקום  בשום  תמצאו  שלא  במחירים  החג,  לקראת  ביותר  הגדול 
להגיש,  גם  לבשל,  גם  עלכים  שייקל  ומיוחד,  אדיר  ומגוון  אחר, 
וגם לשלם הרבה פחות, מכל מקום אחר. וכן, יש גם מקווה כלים 

צמוד לחנות, תענוג!

סכו"ם,  אוכל,  מערכות  סירים,  תמצאו,  החנות  מוצרי  שלל  בין 
קריסטלים, מפות, כלי איחסון, ארונות שירות, כלי ניקיון, מוצרי 

יבוא דקורטיביים, ומוצרים יחודיים לחג, ולכל השנה כולה.

"סופר הום" היא לא עוד חנות לכלי בית, אלא הרבה מעבר לכך. 
היא מציעה אלפי מוצרים במחלקות מגוונות במחירים מיוחדים 

ובאיכות מדהימה. והעיקר- הכל בשירות אישי ואדיב.

אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם!

להתארגן ולבשל לחג בכיף
מאת: "צוות סופר הום"

 במבצע חג מדהים!

פריט 1

שישיית כוסות
KLAUDIE 230 מ"ל

לדוגמא:

פריט 3

פריט 2
&6990

&2990

&4990

₪9990

במקום 249.9 ₪

₪39.90
במקום 79.9 ₪

כלים צמוד 
לחנות!

מקווה

שעת חניה
*מותנה בקניה, החניה בחניון 

בית טויוטה - לקסוס הסמוך

סופר בוקס מאסטר 
סלייסר המקורי

+ מנדולינה

₪129.90

+ סכין ויקטורינוקס 
מתנה!

בנוסף ניתן להשיג גם
את הגדלים הבאים במבצע:

2.5 ליטר, 12 ליטר, 16 ליטר  10 ליטר



יריד סירים ענק
לכבוד החג!

50% הנחה!
DREAM CHEF על כל סירי
אינו טעון הגעלה מתאים לכל סוגי הכיריים

₪69.90

₪54.90
₪64.90

₪119.90

₪89.90

סיר 20 ס"מ
3.8 ליטר

סיר 18 ס"מ
2.2 ליטר

סיר 20 ס"מ
3.2 ליטר

סיר 26 ס"מ
9.4 ליטר

סיר 24 ס"מ
5.9 ליטר

במקום 139.9 ₪

במקום 109.9 ₪

במקום 179.9 ₪

במקום 129.9 ₪

במקום 239.9 ₪

מארז סירים
דגם מינרל

סיר 28 ס"מ + 
מחבת 28 ס"מ  

₪199.90
במקום 399.9 ₪

סיר יציקה מארבל
20 ס"מ 4.5 ליטר

₪99.90
במקום 199.9 ₪

סיר
20 ס"מ סוטז'

28 ס"מ

סוטז'
32 ס"מ

סיר
24 ס"מ

סיר
32 ס"מ

₪104.90
₪76.90

₪153.90

במקום 129.9 ₪

במקום 219.9 ₪

במקום 149.9 ₪
במקום 109.9 ₪

במקום 149.9 ₪

במקום 219.9 ₪

₪104.90

₪90.90

30% הנחה₪153.90
על מגוון סירי יציקה עם תחתית 

אינדוקציה בציפוי אבן שיש

סיר
 28 ס"מ

₪99.90
במקום 199.9 ₪

סיר יציקה 20 ס"מ

מחבת יציקה 
20 ס"מ

סיר יציקה
28 ס"מ

₪159.90
במקום 319.9 ₪

50% הנחה
סדרת סירי יציקה אלומיניום 

איכותיים במיוחד דגם RAINBOW ב-

₪54.90
במקום 109.9 ₪

חדש!

סיר לחץ 7 ליטר 
+סיר 4 ליטר 
)המכסים ניתנים 
להחלפה(

במקום 899.9 ₪
₪599.90

מלאי מוגבל!

סיר 26 ס"מ
5 ליטר

סיר 26 ס"מ
7 ליטר

סיר 20 ס"מ
5 ליטר

סיר 20 ס"מ
3.5 ליטר

במקום 199.9 ₪

במקום 239.9 ₪

במקום 259.9 ₪

במקום 259.9 ₪
₪129.90

₪129.90
₪99.90

₪119.90

50% הנחה
על כל סדרת סירי אלוו 
וכרמל מבית סולתם רדד

50% הנחה
מגוון ענק של 

מחבתות יציקה ב-

₪18.90
במקום 29.9 ₪

סכין ויקטורינוקס 
במגוון צבעים

20 ס"מ: 39.9  79.9
22 ס"מ: 39.9 79.9
24 ס"מ: 44.9 89.8
26 ס"מ: 49.9 99.9
28 ס"מ: 49.9 99.9

מחבתות 
לדוגמא:  
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20% הנחה
על כל קופסאות האחסון של המותג 

LOCK &LOCK

₪29.90
₪19.90

במקום 59.9 ₪ במקום 39.9 ₪

קופסא 
2.3 ליטר 
מחולקת

מיוחד לחג! שלושה 
דגמי קופסאות 
 LOCK&LOCK

ב-50% הנחה!

מארז שלישייה:
 1.1 ליטר - 2 יח'
800 מ"ל - 1 יח'

קופסא 1.8 ליטר

סט סכום צבעוני
 24 חלקים

ידית פלסטיק אדום

מגון ענק של סכומי נירוסטה 
איכותיים במגוון דגמים

₪59.90

₪89.90₪89.90₪39.90

במקום 119.9 ₪

במקום 79.9 ₪במקום 149.9 ₪במקום 139.9 ₪

סט סכום נירוסטה 24  
חלקים ידית פלסטיק 

אדום/קרם/לבן
איכותי במיוחד!

סט סכו"ם מעוצב
 24 חלקים 

אפור/אדום/בז' 
איכותי במיוחד!

דגם ארז 10 ליטר

במקום 239.9 ₪
₪119.90

מציגה:

בהשתתפות 
המותגים:

COLLECTION
THE NEW

קולקציית הקריסטל הגדולה בארץ של המותגים 
BOHEIMA ו- RCR המובילים בעולם 

הנקיונות,  הקניות,  הרבות,  ההכנות  ואיתו  מתקרב  הפסח  חג 
והכלים, ההשקעה הרבה, היא חלק בלתי נפרד מנוף החג. אתם 
בטח זוכרים את זה, שכל כלי מכלי החג צריך לקנות במקום אחר, 

ולהספיק להטבילו כמובן לפני החג הממשמש ובא.

אז תתכוננו לחיים קלים יותר!
הסירים  יריד  את  השבוע  פתחה  בירושלים,  הום  סופר  חנות 
מקום  בשום  תמצאו  שלא  במחירים  החג,  לקראת  ביותר  הגדול 
להגיש,  גם  לבשל,  גם  עלכים  שייקל  ומיוחד,  אדיר  ומגוון  אחר, 
וגם לשלם הרבה פחות, מכל מקום אחר. וכן, יש גם מקווה כלים 

צמוד לחנות, תענוג!

סכו"ם,  אוכל,  מערכות  סירים,  תמצאו,  החנות  מוצרי  שלל  בין 
קריסטלים, מפות, כלי איחסון, ארונות שירות, כלי ניקיון, מוצרי 

יבוא דקורטיביים, ומוצרים יחודיים לחג, ולכל השנה כולה.

"סופר הום" היא לא עוד חנות לכלי בית, אלא הרבה מעבר לכך. 
היא מציעה אלפי מוצרים במחלקות מגוונות במחירים מיוחדים 

ובאיכות מדהימה. והעיקר- הכל בשירות אישי ואדיב.

אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם!

להתארגן ולבשל לחג בכיף
מאת: "צוות סופר הום"

 במבצע חג מדהים!

פריט 1

שישיית כוסות
KLAUDIE 230 מ"ל

לדוגמא:

פריט 3

פריט 2
&6990

&2990

&4990

₪9990

במקום 249.9 ₪

₪39.90
במקום 79.9 ₪

כלים צמוד 
לחנות!

מקווה

שעת חניה
*מותנה בקניה, החניה בחניון 

בית טויוטה - לקסוס הסמוך

סופר בוקס מאסטר 
סלייסר המקורי

+ מנדולינה

₪129.90

+ סכין ויקטורינוקס 
מתנה!

בנוסף ניתן להשיג גם
את הגדלים הבאים במבצע:

2.5 ליטר, 12 ליטר, 16 ליטר  10 ליטר



כ"ד באדר תשע"ז 22/3/17בירושלים1230

ישראל הפציצה בסוריה: יירוט סמוך לי-ם
כשחזרו מטוסי חיל האוויר בליל שבת מתקיפת מטרות בסוריה, נורה לעברם טיל, שהיה אמור להתפוצץ בשטח ישראל 
- ויורט על ידי מערכת חץ  2 במקביל, דווח על חיסול של פעיל טרור סמוך לדמשק  בתוך כך, מערכת 'קלע דוד' 

תהפוך למבצעית בשבועות הקרובים

מאת: שמעון ליברטי

דופן,  יוצאת  ביטחונית  דרמה  סוריה:  בגבול  התחממות 
התרחשה בליל שבת. האירוע החל כשמטוסי חיל האוויר תקפו 
מטרות בסוריה. על פי דיווחים ערבים, מדובר בנשק אסטרטגי 

שישראל ביקשה למנוע את הגעתו לידי חיזבאללה. 
תקיפות כאלה, על פי דיווחים זרים, מתרחשות מפעם לפעם, 
אלא שהפעם הדרמה התחוללה כשהמטוסים כבר שבו לישראל. 
מערכת ההגנה האווירית, זיהתה ירי נ"מ סורי לעבר ישראל. על 
 200 של  קרב  ראש  בעל  סורי   SA5 טיל  הצה"לי,  התחקיר  פי 

קילוגרם אמור היה לפגוע בבקעת הירדן. 
בצעד חריג הופעלה מערכת חץ 2, כשמדובר בפעם הראשונה 
בה בצה"ל מתירים לדווח על יירוט מבצעי של המערכת. החץ 
יירט את הטיל הסורי מעל בקעת הירדן, מה שגרם להפעלת   2
אזעקה ביישובים רבים בשעה 2:43 בליל שבת, ולהדי פיצוצים 

שנשמעו גם בירושלים. 
גורם בכיר בחיל האוויר אמר השבוע כי "מדובר בחימוש סורי 
טיל  או  קרקע-קרקע  טיל  זה  אם  אותנו  עניין  לא  משקל,  עתיר 
קרקע-אוויר. לא היו דילמות או ספקות ולא שיקולים של עלויות, 
משאבים או חיסכון. הטיל היה אמור לפגוע בבקעת הירדן. החץ 
נבחר לשיגור בהתאם למידת האיום וזמינות מערכות ההגנה. לא 
במוד  פועלים  אנחנו  החץ.  מלבד  ליירט  אחרת  אופציה  הייתה 
של שליטה אנושית ולא במוד אוטומטי כי אין לדעת כיצד טיל 
יכולים להתפרק  יתנהג במעופו. המנוע שלו או רכיבים אחרים 
ולכן נקודת הפגיעה המיועדת עלולה להשתנות תוך כדי מעוף".

מפקד מערך ההגנה האווירית תת-אלוף צביקה חיימוביץ אמר 
כאיום  וזוהה  ישראל  תושבי  על  איים  שנורה  "הטיל  במפורש: 
בליסטי. ההנחיות הן להגן על תושבי ישראל וכך פעלנו בשבוע 

שעבר. אין בכלל דילמות ולא סימני שאלה במצב שכזה".
באמצעות  צה"ל  "תקף  שבת  בליל  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
הפעילות  במהלך  בסוריה.  מטרות  מספר  האוויר  חיל  מטוסי 
מיירט  שוגר  מהטילים  אחד  לעבר  מטוסים.  נגד  טילים  שוגרו 
סכנה  נשקפה  לא  האוויר.  חיל  של  האווירית  ההגנה  מערך  של 

לכוחותינו ולאזרחי מדינת ישראל". 
התקיפה הזו, כשלראשונה ישראל מודה בתקיפה בסוריה, לא 

עברה בשתיקה. ושגריר ישראל במוסקבה זומן לשיחת נזיפה. 

מזל"ט ישראלי הופל

אך בכך לא תמה ההתחממות. ביום ראשון דיווח רכז המעקב 
באזור  רכב  תקפו  ישראלים  מטוסים  כי  אדם,  לזכויות  הסורי 
יאסר  הוא  ההרוג  מדובר  הדיווחים  פי  על  נהרג.  והנהג  דמשק, 
א-סייד, שהיה חבר בגדודי פוג' הגולן ותכנן פיגועים נגד ישראל 

ברמת הגולן. בצה"ל סירבו להתייחס לדיווחים. 
במקביל, כלי תקשורת של חיזבאללה דיווחו כי מערך ההגנה 
האווירית הסורי, יירט מזל"ט ישראלי מדגם "רוכב שמים". מנגד 
בצה"ל אישרו כי המזל"ט נפל בשטח סוריה ואמרו כי אין חשש 

לנזק ביטחוני ודליפת מידע. נסיבות האירוע מתוחקרות. 
בתוך כך, צה"ל הודיע השבוע כי מערכת קלע דוד, )שנקראה 
בעבר שרביט קסמים( נמסרה לאחרונה לצה"ל על ידי היצרנית 

רפאל ותהפוך למבצעית בשבועות הקרובים. 
מדובר בהשלמת תפיסת ההגנה הרב-שכבתית, המשלבת את 
כיפת ברזל, קלע דוד, חץ 2 וחץ 3. כשבשנים הקרובות תמשיך 

לפעול גם מערכת הפטריוט הוותיקה. 
כיפת  שבין  זו  הבינונית,  ההגנה  לשכבת  מיועדת  דוד  הקלע 
ברזל לחץ 2 ו-3 היא מיועדת ליירוט מטרות גדולות כגון רקטות 
כבדות במשקל מאות קילוגרמים וכן טילים מדויקים מטווחים 

של עשרות עד מאות קילומטרים. 
המערכת היא ארצית, כך שהיא יכולה להגן בו זמנית על רוב 
שטח המדינה, זאת בניגוד לכיפת ברזל, המספקת הגנה נקודתית 

יותר. 

אייזנקוט: "חיזבאללה חיסל 
את הרמטכ"ל שלו"

ראש השב"כ: "חמאס ינסה 
לבצע פיגועים בפסח"

הרמטכ"ל אישר לראשונה את הדיווחים כי חיזבאללה 
הוא זה שרצח את רמטכ"ל הארגון מוסטפה בדר א-דין 

 על התקיפות בסוריה: "יש צורך למנוע התעצמות ממי 
שלא צריך להתעצם"

ראש השב"כ העניק סקירה ביטחונית, ואמר כי "אנו 
חווים עכשיו שקט מתעתע"  לדבריו, נמשכת מגמת 
הדעיכה בהסלמה הביטחונית, וסוכלו מאות פיגועים 

מאת: שמעון ליברטי

התייחס  אייזנקוט,  גדי  רא"ל  הרמטכ"ל 
סוריה  בגבול  להתחממות  )שלישי(  אתמול 
צורך  יש  כי  ואמר  הישראליות  ולתקיפות 
להתעצם  צריך  שלא  ממי  התעצמות  "למנוע 
חושב  "אני  הוסיף:  הוא  מתקדם".  מנשק 
שהשכלנו לקיים מדיניות נכונה מאוד של אי-
האינטרסים  על  עמידה  לצד  גלויה  מעורבות 
שלנו. יש לנו אינטרס שהמציאות הזו תימשך 
יום  של  הניצחון  אחרי  ארוכות.  שנים  עוד 
כיפור נשמר השקט בצפון ועל אף כמעט שש 
שנים של מלחמת אזרחים כאוטית עם מיליוני 
ונפגעים, אנחנו מצליחים לשמר את  פליטים 

הגבול כגבול שקט".
הדיווחים  את  הרמטכ"ל  אישר  לראשונה 
רמטכ"ל  חיסול  מאחורי  עומד  חיזבאללה  כי 
במשבר  נמצא  "חיזבאללה  הטרור:  ארגון 
כלכלי עמוק, משבר מנהיגותי, רק בשבועיים-
פרסומים  גל  על  שומעים  האחרונים  שלושה 
הרמטכ"ל  נרצח  כיצד  הערבי  בעולם  רחב 
פי  שעל  א-דין  בדר  מוסטפא  חיזבאללה  של 

הפרסומים נרצח על ידי מפקדיו. 
"אני חושב שזה מצביע על גודל האכזריות, 
חיזבאללה  בין  שיש  והמתח  המורכבות 

לפטרון שלו האיראני, הפרסומים עולים בקנה 
אחד עם המידע וההערכה שיש לנו וזה מצביע 
על עומק המורכבות והמשבר שהארגון נמצא 
ומוכוונות המשימה שיש  בו, לצד האכזריות 

בסוריה".
לדברי אייזנקוט ישנם ארבעה מעגלי איום 
הראשון  "האיום  המדינה:  מתמודדת  שעמם 
מאז  המדינה  את  שליווה  הקונבנציונלי,  הוא 
חיל  הפעלת  של  יכולת  עם  צבאות  הקמתה, 
אוויר, תמרון אש, זה איום שעדיין קיים, הוא 
לאור  בעיקר   - האחרונות  בשנים  מאוד  ירד 
ההשתנות סביבנו, גם הסכמי השלום. האיום 
השני הוא הבלתי קונבנציונלי, איום הגרעין. 
האיום הכימי-ביולוגי שאנחנו רואים שימוש 
קבוע  באופן  כימיים-טקטיים  באמצעים 

בלחימה בסוריה.
 "האיום השלישי התת-קונבנציונלי, טרור, 
גרילה, תת-קרקע, תלול מסלול והשינוי הזה 
שלארגוני טרור יש יכולות מדינתיות. הרביעי 
הוא בממד הקיברנטי - חדש יחסית - אנחנו 
בהיערכות  השתנות  יש  עוצמתו.  את  רואים 
עשינו  הצבא  ובתוך  המדינתית  ברמה  שלנו, 
ההגנה  ביכולת  מאוד  משמעותיים  שינויים 
ילך  שהאיום  הבנה  מתוך  וההתקפה  האיסוף 

ויתפתח בעתיד הנראה לעין". 

מאת: ארי קלמן
השבוע  העניק  ארגמן  נדב  השב"כ  ראש 
וביטחון,  חוץ  בוועדת  ביטחונית  סקירה 
לפיגועים  בניסיונות  עלייה  מפני  והתריע 

לקראת פסח. 
שקט  הוא  עכשיו  חווים  שאנחנו  "מה 
הפסח.  חג  לקראת  עומדים  אנחנו  מתעתע, 
אין ספק שתשתיות הטרור, בעיקר הממוסדות 
השטח  את  להתסיס  ינסו  חמאס  על  בדגש 
זה  כמובן  שלנו  המטרה  פיגועים.  ולבצע 

לאפשר חגים שקטים לכל מדינת ישראל". 
בעת  נמנעת  "חמאס  כי  הוסיף  ארגמן 
הנוכחית ממערכה נוספת בשל היעדר מוכנות 
איתן',  'צוק  ונזקי  למערכה  אופטימאלית 
נוסף  לעימות  במוכנות  עתה  כבר  מצויה  אך 
כוח  בניין  בתהליכי  וממשיכה  ישראל  עם 

מואצים". 
כי  ארגמן  אמר  הטרור  לגל  בהתייחסו 
הדעיכה  מגמת  בהמשך  נפתחה   2016 "שנת 
באוקטובר  שהחלה  הביטחונית,  בהסלמה 
נותר  בשטח  המרכזי  הטרור  'יצרן'   ."2015
עלייה  חלה  במקביל  אך  הבודד',  'המפגע 

במשקלן של החוליות העצמאיות. 
לפיתוח  הודות  כי  הסביר  השב"כ  ראש 
קפיצת  שב"כ  השיג  מתקדמות,  יכולות 
מול  והסיכול  האיתור  בפעילות  מדרגה 

תופעת המפגעים הבודדים. כפועל יוצא מכך 
נעצרו מבעוד מועד כ-400 מפגעים ומפגעות 
פוטנציאלים, בטרם הצליחו לממש את כוונות 
 344 ביו"ש:  סוכלו   2016 במהלך  הפיגוע. 
פיגועי   184 ביניהם:  משמעותיים,  פיגועים 
ירי, 16 פיגועי חטיפה, 16 פיגועי התאבדות, 

86 פיגועי הקרבה )לרבות דריסה ודקירה(.
משמעותית  עלייה  ישנה  כי  ציין  הוא 
במעורבים בטרור ומספר מזוהי ג'יהאד עולמי 
בקרב ערביי מזרח ירושלים. מעורבות ערביי 
מזוהה  זאת,  עם  יחד  נמוכה.  בטרור  ישראל 
בדאעש  תמיכה  או  בהזדהות  קלה  עלייה 
ישראל.  ערביי  מקרב  קיצוניים  גורמים  של 
"המדינה  כי  השב"כ  ראש  אמר  דאעש  על 
האסלאמית מאבדת גובה וכוחה נשחק לאורך 

זמן". 

ארגמן השבוע בכנסת 

חלקים מטיל היירוט שנפלו בירדן
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₪10990
₪189.90

פליימוביל אתר בניה
₪10990

₪189.90

פליימוביל מזנון על גלגלים

₪6490
₪109.90

פליימוביל שומר
גן חיות ורכבו

₪3990
₪69.90

פליימוביל טרקטורון
עם גלשן ₪3290

₪49.90

פליימוביל עגלה
כפולה

₪5990
₪119.90

פליימוביל מרפאת
שיניים

₪13990
₪239.90

פליימוביל גן שעשועים
₪5990

₪109.90

פליימוביל מסוק משטרה

₪18990
₪299.90

פליימוביל אבירים

₪10990
₪179.90

פליימוביל מוסך לאופנועים
₪10990

₪179.90

פליימוביל קיץ שמח
₪10990

₪199.90

פליימוביל גרר עם טרקטורון
₪10990

₪179.90

פליימוביל חדר האוצרות

₪5990
₪79.90

מזוודת פליימוביל
₪1990

₪34.90

₪1590מגוון ערכות יצירה/משחק
₪27.90

SPEACIAL PLUS פליימוביל

₪11990
₪229.90

פליימוביל מטוס סילון
₪11990

₪229.90

פליימוביל סירת שיטור 
כולל מנוע!

₪18990
₪299.90

פליימוביל נופש בקראוון
₪11990

₪239.90

פליימוביל מסוק הצלה
₪13990

₪249.90

פליימוביל בית בכפר

₪13990
₪249.90

פליימוביל ימ"ם
₪13990

₪249.90

פליימוביל ג'יפ משטרה וסירת מירוץ
₪13990

₪259.90

פליימוביל משאית למיון בקבוקים
₪18990

₪319.90

פליימוביל מטוס נוסעים
₪13990

₪249.90

פליימוביל בית ספר

₪2990
₪49.90

בול פגיעה
₪2990

₪49.90

המפתח להתפתחות
₪5990

₪59.90

עושים כסף

₪194.90 ₪299.90

₪129.90
₪229.90

₪129.90
₪229.90

₪139.90
₪239.90

₪44.90
₪79.90

119 חלקים 425 חלקים
מגנטויס  משחק 

חשיבה ממגנט

עגלת טיולון 
לבובה

עגלת שכיבה 
לבובה

₪199.90קליקס המקורי
100 חלקים

₪99.90
47 חלקים

משחק המגנטים 
ון.המקורי! 
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200
חלקים!

חזר ובגדול! 
מקליקונים
200 חלקים
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משבר התאגיד: 
נתניהו נגד כחלון

המערכת הפוליטית מיטלטלת השבוע במשבר בנושא 
הקמת תאגיד השידור הישראלי  הזיג-זג של נתניהו: 

לאחר שהסכים לפשרה בחמישי, חזר בו בשבת, התפשר 
בראשון - ושוב חזר בו  הנציגים החרדים זעמו על 
זימון השרים לדיון בנושא, תוך חילול שבת מחפיר 

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן

מגיעים  לבחירות,  הולכים  יקום,  לא  יקום, 
מבולבלים?  פתרון,  יש  סתום,  מבוי  לפשרה, 
כנראה שלא רק אתם. המערכת הפוליטית כולה 
מיטלטלת ומבולבלת בשבוע האחרון, כשאיש 

אינו יודע אם אכן בסוף נלך בקרוב לקלפי. 
של  הקמתו  היא  הרשמית  המשבר  עילת 
תאגיד השידור הישראלי "כאן". ראש הממשלה 
נתניהו, מתנגד בנחרצות לתאגיד - אותו הקים 
את  מחדש  לשקם  וחפץ   - הקודמת  בממשלה 
רשות השידור הקורסת, אלא שבשבוע האחרון 
נתניהו  של  בהתנהלותו  מרשים  זיג-זג  נרשם 

בסוגיה. 
במהלך  שעבר,  שבוע  שבאמצע  לאחר 
הרוחות  התלהטו  הקואליציה  "גיבושון" 
האוצר  משר  נתניהו  בקשת  בעקבות  בנושא, 
התאגיד,  שידורי  תחילת  את  לדחות  כחלון, 
הגיעו הצדדים ביום חמישי להסכמה ופשרה, 
יועבר  יקום כמתוכנן, ובמקביל  לפיה התאגיד 
חוק הפיקוח על התקשורת. אלא שביום שישי 
נפגש ראש הממשלה עם עובדי רשות השידור, 
ובעיצומה של השבת, תוך חילול שבת מחפיר, 
כינס בביתו את השרים רגב והנגבי וח"כ ביטן, 
הוא  כי  והודיע  דעתו  את  שינה  הדיון  ולאחר 
שמע  הוא  לדבריו  התאגיד.  להקמת  מתנגד 
השידור  רשות  עובדי  על  לב  קורעי  סיפורים 
והצית  כתב  תאגיד?"  צריך  "למה  המפוטרים 

את המשבר מחדש. 
השבת,  חילול  על  זעמו  החרדים  הנציגים 
מדובר  כי  נזעמות,  הודעות  לפרסם  ומיהרו 
האמון  את  איבדו  הם  וכי  אדום,  קו  בחציית 
בנתניהו. נתניהו מצדו ניסה להצטדק ואמר כי 
השרים באו אליו הביתה ולא הוא הזמינם וכי 
הוא מקפיד שלא לחלל שבת. מנגד רגב אמרה 
כי נתניהו הוא שהזמין אותם, אך ניסתה לתרץ 
באמצע  ולא  השבת  צאת  "לקראת  היה  זה  כי 

היום". 
במוצאי השבת, טס ראש הממשלה לביקור 
מיוחד בסין. קודם הטיסה הבהיר שוב כי הוא 
כחלון  אנשי  מנגד,  התאגיד.  להקמת  מתנגד 
והאוצר הבהירו כי לא יסכימו לסגירת התאגיד. 
בין  פשרה,  הצעות  כמה  עלו  השבוע  במהלך 
עוד  יודחו,  מנהליו  אך  יוקם  שהתאגיד  היתר 
מהתאגיד  ומשולב  חדש  גוף  להקים  הוצע 

ורשות השידור. 
בתאגיד  כאשר  הפשרות,  קרסו  ששוב  אלא 

הודיעו על מינויה של העיתונאית גאולה אבן-
סער,  גדעון  לשעבר  השר  של  רעייתו  סער, 
למגישת המהדורה המרכזית. מינוי רעייתו של 
לרשת  המתכנן  נתניהו  של  יריבו  שנחשב  מי 
שהקשיחו  נתניהו  אנשי  את  הקפיץ  אותו, 
פשרה.  לשום  יסכימו  לא  כי  והודיעו  עמדות 
עושה  "התאגיד  כי  אמרו  נתניהו  בסביבת 

בכוונה, מדובר במהלך תינוקי ואצבע בעין". 
גם כחלון מצדו ביקר את ההודעה על מינוי 
אבן-סער בעיצומו של המשבר, ואמר בציניות: 
כמה  ישבו  התאגיד  שראשי  ספק  לי  "אין 
למסקנה  והגיעו  בחנו  בדקו,  הפכו,  חודשים, 
שאתמול צריך למנות אותה. החלטה מקצועית 
לחלוטין, אני לא יכול להתערב". יחד עם זאת 
הם  "אם  מרקר'   'דה  בועידת  כחלון  הבהיר 

רוצים בחירות, יהיו בחירות. אני מוכן לכך". 
בוז'י  יצחק  האופוזיציה  יו"ר  במקביל, 
כחלון  אנשי  עם  מגעים  לקיים  מנסה  הרצוג, 
להקמת ממשלה חלופית כבר בכנסת הנוכחית 
"אני  אפשרי:  המהלך  לדבריו,  בחירות.  ללא 
שוקד על בניית גוש ציוני, מרכזי, רציונלי, גדול 
שיחליף את נתניהו בבחירות או בתוך הכנסת 
והציניקנים  לספקנים  מציע  אני  הנוכחית. 
צפוי  הבלתי  ולראות.  להמתין  ומחוץ  מבית 
מתחת  מהצפוי.  גדול  הישראלית  בפוליטיקה 
לפני השטח רוחשת לבה רותחת שכוללת הרבה 
מהאופוזיציה.  וגם  מהקואליציה  גם  גורמים. 
ישנם יותר משישים ואחת חברות וחברי כנסת 
שמאסו בנתניהו ויהיו שמחים לבנות קואליציה 

עם ראש ממשלה אחר בכנסת הזו". 
השר ליברמן דחה את הדברים ואמר: "אין 
אלטרנטיבית,  ממשלה  לשום  אופציה  שום 
ראיתי שמישהו משתעשע בדיבורים אם אפשר 
להרכיב קואליציה אלטרנטיבית – אופציה כזו 
רוצה  לא  אחד  "אף  הוסיף:  הוא  קיימת".  לא 
פי השכל  בחירות, אנחנו צריכים להתנהל על 

הישר". 
סיום  לקראת  המשבר  כי  העריך  בנט  השר 
כל  הלאומי  הימין  כמנהיג  "מבחינתי  ואמר: 
את  ליישם  תמשיך  הימין  ממשלת  ממש  עוד 

מדיניות הימין היא תמשיך בפעולתה".
לאף  יסולח  לא  "זה  הבהיר:  דרעי  השר  גם 
נפיל  אם  לנו  יסולח  לא  לבחירות,  ללכת  אחד 
ביום  לבחירות.  שילכו  ניתן  לא  ממשלה. 
ראשי  את  נכנס  פתרון,  יימצא  לא  אם  חמישי, 
המפלגות ולא נצא מהחדר עד שיהיה פתרון". 
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בנשיאות הרב הראשי לירושלים הגר"א שטרן שליט"א
ע.ר. 580615458

המוקד המרכזי 
לשאלות בהלכה
שע"י בית הוראה הכללי - ירושלים

הרבנים משיבים לשאלות בשפות:
עברית, אנגלית, יידיש, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית

בברכת התורה

הן
 כ

לי
גי

מורי ההוראה הרבנים הגאונים ממגוון
הקהילות והעדות בעיר הקודש  

בראשות מורנו הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט״א
 משיבים לשאלות הציבור בכל נושא הלכתי

ניתן לקבל מענה לשאלות במספר דרכים:

03-545-8807
בפקס: בדואר אלקטרוני:

beithorah@gmail.com

0722-133-466
במוקד הטלפוני )רב קווי( 

פועל בכל ימות השנה 
למענה לכלל הציבור
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"מאוחדת היא הקופה 
של הציבור החרדי"

מאת: עוזי ברק

מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד השתתף כאורח כבוד 
בכינוס המרכזי של בני הישיבות בראשות גדולי ישראל, 
וציין את ההתאמה המיוחדת של מאוחדת לציבור החרדי. 
לשיחה  מאוחדת  מנכ"ל  התקבל  האירוע  תחילת  לפני 
ראש  הירש  הגרמ"ה  הישיבות  ראשי  עם  ולבבית  אישית 
ישיבת סלבודקא והגר"ד כהן ראש ישיבת חברון. במהלך 
היותה של מאוחדת  ישיבת חברון את  ציין ראש  המפגש 
הקופה הגדולה ביותר והמתאימה ביותר לציבור החרדי. 
עוד אמר ראש הישיבה כי הוא עצמו מבוטח כבר 50 שנה 
במאוחדת והודה למנכ"ל ונציגיו על הפעילות והסיוע לכל 

בקשה המופנית אליהם, ונענית בחיוב. 
הגרמ"ה  הישיבות  ראשי  דברים  נשאו  המרכזי  בכינוס 
מאוחדת  מנכ"ל  הוזמן  מכן  ולאחר  כהן  והגר"ד  הירש 
הישיבות  ראשי  הרבנים,  בנוכחות  ברכה  דברי  לשאת 

וחברי הכנסת.
מטעם מאוחדת השתתפו גם ד"ר דוד מורל מנהל תחום 
פרויקטים במאוחדת ועוזר מנכ"ל, הרב משה ברים מנהל 
תחום  אחראי  שורץ  דודי  ור'  ירושלים  במחוז  השיווק 

מגזרים במאוחדת.
פתח  הוא  וורמברנד  זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל  בדברי 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  "בראשות  האכסניה:  בכבוד 
הירש  הלל  משה  רבי  הגאון  שליט"א,  הגאונים  הרבנים 
ישיבת  ראש  כהן  דוד  רבי  הגאון  סלבודקא  ישיבת  ראש 
רחבי  מכל  קהילות  וראשי  ישיבות  ראשי  רבנים,  חברון 
הארץ" פתח וציין "אנחנו במאוחדת עושים הכל ופועלים 
הצוותים  והעדות.  החוגים  מכל  ישראל  גדולי  בהכוונת 
השכונות  רבני  עם  נושא  בכל  מתייעצים  מאוחדת  של 

והקהילות". 
כי  "קופת חולים מאוחדת היא  וציין  וורמברנד הוסיף 
חרדים  אחוז  כארבעים    - החרדי  הציבור  של  הקופה 
נגיע  מבוטחים כיום במאוחדת, ובחמש השנים הקרובות 

לחמישים אחוז חרדים".
המתאימה  היא  מאוחדת   – החולים  קופות  כל  "מבין 
ביותר למגזר החרדי, היא מדברת בשפה החרדית ופועלת 

על פי כל הצרכים של המגזר החרדי" אמר. 
מאוחדת  של  להיותה  גם  התייחס  מאוחדת  מנכ"ל 
מעסיקה גדולה של חרדים "קופת חולים מאוחדת מעסיקה 
נשים  בעיקר  חרדים,  עובדים   1600 מ-  פחות  לא  כיום 

חרדיות שמועסקות אצלנו בתפקידי מפתח. אנו מאמינים 
בעובדים החרדים כאנשי מקצוע ולכן הם נמצאים אצלנו 

בתפקידים בכירים בכל הארץ".
מקימים  אנחנו  החרדי,  הציבור  עם  מהחיבור  "כחלק 
נגישות בתוך השכונות  מרפאות בתוך הקהילה, מרפאות 
עגלה  במרחק  שיהיו  מרפאות  מגדלים.  בבנייני  ולא 
למשפחה החרדית. אנו במאוחדת מקפידים מאוד להפעיל 
את מוקדי השבת בשכונות על מנת למנוע נסיעה בשבתות 

לבתי חולים".
זאב וורמברנד הוסיף עוד "אנו מתחברים לבתי חולים 
עם  חיזקנו את הקשר בשנה האחרונה   – אפיון חרדי  עם 
בית החולים שערי צדק ועם בית החולים בבני ברק מעייני 

הישועה" .
רחבי  מכל  רבים  קהילות  ראשי  ניגשו  האירוע  בסיום 
הרפואה  שרותי  על  לו  והודו  מאוחדת  למנכ"ל  הארץ 
מבוטחי  היותם  את  הדגישו  הקהילות  ראשי  הקופה.  של 
הקהילות  בני  אלפי  עם  יחד  רבות  שנים  במשך  מאוחדת 
החרדי  לציבור  עצמה  את  מתאימה  שמאוחדת  כך  ועל 

ומתחשבת ברגשות המגזר.
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מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד בכינוס המרכזי של בני הישיבות בהשתתפות גדו"י: 

מנכ"ל מאוחדת נשא דברי ברכה בנוכחות מרנן, גדו"י הגרמ"ה הירש ר"י סלבודקא והגר"ד כהן ר"י חברון, עשרות 
רבנים, ראשי קהילות, ח"כ הרב משה גפני, ח"כ הרב אורי מקלב וח"כ הרב יעקב אשר ועשרות נציגים וחברי מועצות 

מכל הארץ

מנכ"ל מאוחדת זאב וורמברנד נואם. נראים : הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן

ח"כ הרב משה גפני עם מנכ"ל מאוחדת

חברי הכנסת הרב אורי מקלב, הרב יעקב אשר ומנכ"ל מאוחדת.

קהל רב במעמד
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המיליארדרים: טראמפ 
יורד; גרטלר ולבייב – בפנים

מגזין פורבס פרסם השבוע את רשימת המיליארדרים 
  העולמית, שהיא הגדולה ביותר מאז החל הדירוג

נשיא ארה"ב ירד בכמעט 200 מקומות, במקום הראשון 
ממשיך להוביל ביל גייטס  ברשימה 18 ישראלים, 
בהם דן גרטלר ולב לבייב עם 1.2 מיליארד דולר כל 

אחד  כל הנתונים

מאת: שמעון ליברטי

הדירוג  את  השבוע  פרסם  'פורבס'  מגזין 
העולמית.  המיליארדרים  רשימת  של  השנתי 
כמה  המכובדת  לרשימה  נכנסו  השנה  גם 

וכמה ישראלים וכמה חרדים. 
הצניחה  היא  ברשימה,  ההפתעות  אחת 
הברית  ארצות  נשיא  של  בהונו  הדרמטית 
טראמפ  דורג  שעברה  בשנה  טראמפ.  דונלד 
של  מוערך  הון  עם  ברשימה,   324 במקום 
4.5 מיליארד דולר, ואילו השנה הוא הידרדר 
למקום ה-544 עם 3.5 מיליארד דולר "בלבד". 
לפי הדיווח הירידה נובעת בשל ירידה בשווי 
הונו  טראמפ  לדברי  אגב  במנהטן.  בנייניו 
עומד על כ-10 מיליארד דולר, אך הוא מסרב 

לחשוף את מסמכי המס שלו. 
החולפת,  השנה  במהלך  לטראמפ,  בניגוד 
אנשים  ו-233  יותר,  עוד  התעשרו  העשירים 
 2,043 הכוללת  לרשימה,  נכנסו  חדשים 
הגדולה  המיליארדרים  רשימת  והיא  אנשים 

ביותר מאז החל פורבס לפרסם את הדירוג. 
בראש הרשימה ממשיך להוביל ביל גייטס, 
עם  מיקרוסופט,  התוכנה  ענקית  של  המייסד 
וורן  נמצא  השני  במקום  דולר.  מיליארד   86
ג'ף  אחריו  דולר,  מיליארד   75.6 עם  באפט 
בזוס מייסד "אמזון", עם 72.8 מיליארד דולר 
ביותר,  הגדולה  הקפיצה  את  שרשם  לאחר 
אמנסיו אורטגה, מייסד רשת האופנה "זארה" 
מיליארד   71.3 עם  הרביעי  למקום  הגיע 
הרשת  מייסד  נמצא  החמישי  ובמקום  דולר, 
ששווה  צוקרברג  מארק  פייסבוק,  החברתית 

56 מיליארד דולר.
סלים  קרלוס  נמצאים:  הבאה  בחמישייה 
 52.2 עם  אליסון  לארי  מיליארד,   54.5 עם 

שייכים  והתשיעי  השמיני  המקום  מיליארד. 
כל  מיליארד   48.3 עם  קוך  ודייויד  לצ'רלס 
אחד ואת העשירייה הפותחת סוגר ראש העיר 
 47.5 עם  בלומברג  מייקל  לשעבר  יורק  ניו 

מיליארד דולר. 
לרשימה  להשתחל  הצליחו  ישראלים   18
ולב  גרטלר  דן  חרדים,  שני  בהם  היוקרתית, 
ממשיך  הישראלית  הרשימה  את  לבייב. 
ה-145  במקום  המדורג  עופר,  אייל  להוביל 
למרות  זאת  דולר,  מיליארד   8.9 עם  בעולם 
שעברה.  משנה  מיליארד  כשני  של  ירידה 
 269 המדורג  ורטהיימר  סטף  נמצא  אחריו 
בעולם עם 5.6 מיליארד דולר. ארנון מילצ'ן, 
 303 מדורג  נתניהו,  מחקירות  לכולנו  הזכור 
אריסון  שרי  דולר.  מיליארד   5.2 עם  בעולם 
מיליארד,   4.9 עם  בעולם  ה-334  במקום 
 3.7 עם  בעולם  ה-501  יצחק תשובה במקום 

מיליארד דולר. 
נמצא  הישראלית  ברשימה  השישי  במקום 
ברשימה  ה-581  במקום  המדורג  שני,  שאול 
עידן עופר  דולר.  3.3 מיליארד  העולמית עם 
וטדי שגיא חולקים את המקום ה-630 בעולם 
שוויד  גיל  אחד.  כל  דולר  מיליארד   3.1 עם 
דולר,  מיליארד   2.8 עם  בעולם,   717 מדורג 
אדם ניומן מדורג 814 בעולם עם 2.5 מיליארד 
עם  בעולם  ה-939  במקום  נכט  מריוס  דולר. 
2.2 מיליארד דולר. אלכסנדר משקביץ מדורג 
ואילו  דולר.  מיליארד   1.9 עם  בעולם   1,098
הגיע  דולר  מיליארד   1.3 עם  ארקין  מורי 

למקום 1,567 בעולם. 
דן גרטלר ולב לבייב הגיעו למקום ה-1,678 
אחד.  כל  דולר  מיליארד   1.2 עם  בעולם 
שטיינמץ  בני  עופר,  ליאור  נמצאים  אחריהם 

ומוריס קאהן. 

ביל גייטס
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דן גרטלרלב לבייב 

דונלד טראמפ

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

מכינות מקוצרות לגילאי 30+
לתארי הקמפוס המבוקשים

 02-6222202 קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים | 

ר א ו ת ל ת  י ד ר ח ה ך  ר ד ה

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

ניהול ומשאבי 
B.A אנוש

תקשורת 
B.A ופוליטיקה

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

בגיל 30+
מממנים לך

מכינה!

מימון מלא לתושבי ירושלים והסביבה!
בשעות הערב | משך לימודים 4.5 חודשים

מקומות 
אחרונים!
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האם להקדים את הניקיונות לפסח?

ערב פסח זה זמן של שחרור וגאולה. לפעמים 
אנשים מאבדים את מהות החג, נתפסים לחיצוני 
ופחות לפנימי. מה החג הזה מסמל לנו? עד כמה 
אנחנו באים לליל הסדר עם ילדים שלא השארנו 
מאחור עם חוויה שלילית על נושא אחד שנקרא 

'נ  יקוי לחג'. 
שהתחילה  ניקיון,  לחוצת  לאם  ילדה  בתור 
שייגעו  פחדה  ובפורים  בשבט  ט"ו  אחרי  כבר 
צמצמו  החג  לפני  שבתות   3 הספרים.   בארון 
וכמובן,  וצפוף,  קטנטן  במטבח   לאכול  אותנו 
לא   מזמינים  אורחים לשבתות מ מוצאי פורים . 

כל זה השאיר בי טעם לוואי. 
מה הרעיון לנקות ולהשתעבד לבית בחג שכל 
שבוע  לאכול  לשבת  העניין  מה   גאולה?  כולו 
וחצי קודם בחדר המדרגות כדי לא ללכלכך את 

הבית ? 
את  מתחילה  אני  עובדת   אישה  שאני  היות 
לעצמי  סיגלתי  החג.  לפני  ימים   10 הניקיונות 
יום במשך  מנהג לעשות רשימה מסודרת  ב כל 
10 ימים,  בה כתוב  מה עושים  היום  לקראת החג. 
הגדול,  שבת  ערב  עד  לסיים  זה  היעד  כמובן, 
בליל בדיקת חמץ  אני מגיעה ל שטיפה  ה יסודית  

והאחרונה  ו ציפוי ב ניירות כסף. 
מרוממת  ובעשייה  בשמחה  ברוגע,  והכל 
  ... של כולם ביחד ואפילו נשאר  לנו  עודף  זמן 

בגדים  לקניית  בערבים  ליציאה  מנצלים  שאנו 
החופש  ימי  את  ולנצל  לטייל   סתם  או  לילדים 

המשותפים. 
 ו כן, יש את סעיף העוזרת , אני בהחלט  מכניסה 
עוד זוג ידיים לסייע , ככה ש ב כל יום מסיימים 
ימים   5 פשוט:   נורא  החשבון  אז   שלם...  חדר 
יום למשרד   יום למטבח,  לסלון,  יום    , לחדרים 
ויום למחסנים. וכך  סיימנו את הבית ב - 10 ימים . 

לפחות אני יודעת שלא לקחתי מהילדים את 
ולא  3 חודשים קודם  לכן   והבובות  המשחקים 
מנעתי מעצמי אורחים  לשבתות , והכי חשוב - 
ים וחצי  לפני  י  לא פותחים אצלי ארונות שבוע 
החג ומגלים שהקפה והסוכר נדדו לארון בסוכה  

או בחדר מדרגות.  
עם  מתמודדת  משפחה  שכל  כמובן 
הסיטואציות שלה ,  האם מתארחים בליל הסדר ,  
או מארחים ,   או בכלל, סוגרים את הבית ונוסעים 
זה  בחיים  הכול  מלמעלה.  ומנקים  החג  לכל 

פונקציות של סיטואציות וסדרי עדיפויות .
אבל, בל נשכח את החשוב מכל, לעשות הכול 
בשמחה ובלב שלם, להגיע לחג מוכנים חיצונית 
- נ י קוי וביגוד, אך בעיקר פנימית - לדעת שלא 
הרמתי את הקול, ולא לחצתי והלחצתי את כל 

המעגלים סביבי לטובת הניקוי.
חג כשר ושמח ושנזכה לגאולה פנימית

אאאאאא

"מצווה על כל אחד ואחד שילמד הלכות 
הרגל קודם הרגל, עד שיהיה בקי בהם וידע 
יום  שלושים  "כל  יעשה".  אשר  המעשה 
ולעיין בכל דבר  לפני הפסח, טוב להיזהר 
שעושה, שלא יישאר דבוק בו חמץ באופן 
ערב  כשיגיע  בקלות  להסירו  יוכל  שלא 

פסח".
ט"ו  בפירות  הצטיידו  שכולם  בזמן 
בשבט אימא שלי הייתה מכריזה: "סיימתי 
היה  ואבא  הילדים"  בחדרי  הארונות  את 
המזון  ברכת  במהלך  אֹו"  "נּו.  אומר 
על שולחן  הברכונים  את  מניחים  כשהיינו 

השבת אפילו לרגע קט.
ככל שעברו הימים זה רק הלך והחמיר. 
בראש חודש אדר הכריזה אימא: "מעכשיו 
ופעם,  לחדרים".  נכנסים  לא  הילקוטים 
משלוח  בחדרי  שהחבאתי  גילה  כשאבא 
היה  טובה,  הכי  החברה  לי  ששלחה  מנות 

זה סוף העולם ממש.  
בראש חודש ניסן היו אבא ואימא יוצאים 
הראשון  היום  זה  היה  בטח  פסח.  לקניות 
ש"חנות פסח" נפתחה לקהל. ואני? אני רק 
חיכיתי לעוגיות קוקוס ולשוקולד שמרלינג 
לנו לאכול בפסח  כי את שניהם לא הרשו 

עצמו.  
לתפארת  משפחה  וגידלתי  גדלתי  מאז 
והגעתי למסקנה שלעולם לא אגיע לזריזות 
ולחיפזון של אימא שתהיה בריאה. וגם לא 
להקפדות הכשרות של אבא עליו השלום. 
פורים,  סעודת  בתום  השנה  גם  אבל, 
לפני  פירורים  להבריש  מהנכדים  ביקשתי 
שהם נכנסים לחדרים כי שלושה מהם כבר 

נקיים לפסח.  
בשבילי פסח הוא עונת המיונים, הסדרים 
את  לעשות  שהקדמתי  בגלל  והארגונים. 
ארון הספרים, היו לנו מגילות בפורים. מצד 
בעוז,  וטפטף  חזר  שני, כאשר הגשם שוב 
כבר לא היו בהישג ידי המעיל והמטרייה... 
פורים  של  המסורתי  לגשם  חיכו  לא  הם 

ועלו "למעלה" בלהט הסדר של פסח.
מאבי  ירשנו  הזריזות  מעלת  את 
להלכה  נפסק  ואם  אבינו.  אברהם  האומה 
שלושים  החג  בהלכות  לדרוש  שמקדימים 
הנשים,  שלנו,  הבעיה  מה  קודם,  יום 
להזדרז ולהקדים את ניקיון פסח. בכל יום 
מגירה או ארון אחד נוסף, הרי הרווח כולו 
דקה  כסהרוריים  יסתובבו  כשכולם  שלנו. 

לפני החג, אנחנו כבר נהיה אחרי הכול.

בעד: זריזים מקדימים
מירי שניאורסון

נגד: טראומה לילדים
ריקי לוי 

מרצה, מנחה ויועצת עסקית בעלים  ' ריקאלו נדל"ן' - יזמויות ושיווק
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מעקב 'קו עיתונות': קיצוץ נרחב בבשר החי של תקציבי ה'קמחא דפסחא', מציב את העמותות בפני משבר של ממש ● 
במשרד הרווחה מתחמקים וטוענים כי הקריטריונים יפורסמו בהקדם, אך הנציגות החרדית לא מתכוונת לשתוק ● גפני 
יזמן את וועדת הכספים לדיון פגרה מיוחד ● מקלב: "דורשים לפחות 30 מיליון" ● אייכלר: "מספר העניים לא פחת"

מאבק ה'קמחא דפסחא': יותר עניים, פחות כסף

מאת: ארי קלמן

בלבד  ש״ח  מיליון   14 העביר  האוצר  משרד 
משרד  הודיע  כך   - דפסחא״  ״קמחא  לתקציב 
הכנסת.  של  הציבור  לפניות  לועדה  הרווחה 
שעברה,  השנה  לעומת  דרסטי  בקיצוץ  מדובר 
בה הוקצבו קרוב ל-18 מיליון ש״ח למטרה זו, 
ואף זאת לאחר קיצוצים חוזרים ונשנים בשנים 
בתקופת  ש"ח  מיליון  כ-50  לעומת  האחרונות, 

לפיד. 
בעקבות כך ועם פרסום הדברים בשבוע שעבר 
המחלקות  החסד  עמותות  פנו  עיתונות',  ב'קו 
הציבור,  לפניות  לועדה  מזון  סלי  אלפי  עשרות 
בטענה כי שלושה שבועות לפני פסח ועדיין לא 
הוקצבה פרוטה אחת לקמחא דפסחא, ואף לא 
פורסמו הקריטריונים להגשת בקשות לתמיכה. 
לקבל  נזקקים  שולחת  שהמדינה  בשעה  זאת 
סלי מזון בעמותות שרובן חרדיות, ואף דורשת 
כאשר  שקל,  וחמישים  ממאה  יפחת  לא  שהסל 
שקלים  מעשרה  פחות  היא  המדינה  השתתפות 

לסל מזון. 
העביר  המתוכנן,  הדיון  לפני  שעות  שלש 
בלבד.  מיליון   14 של  תקציב  האוצר  משרד 
השנה  שגם  האוצר  נציג  טען  היו"ר,  לשאלת 
מההעברה  חלקם  מיליון,  עשר  שמונה  יוקצבו 
אלא  הרווחה.  ממשרד  והשאר  האוצר  של 
שבדיון התברר כי המשרד לקח את כספי קמחא 

דפסחא, למען מטרות חשובות אחרות. 
כי  אמר  אייכלר,  ישראל  ח״כ  הועדה,  יו״ר 
אלה  עניים  מכספי  תקציב  להסטת  הצדקה  אין 

על  עומד  הרווחה  "תקציב  אחרים.  לעניים 
כשבעים מיליארד ש״ח, כולל הביטוח הלאומי, 
ואין סיבה לקחת מכבשת הרש, למימון מסגרות 
אחד  שקל  שמקבלים  אחרים,  לעניים  הזנה 
למנה. במקום תוספת תקציב רצינית, מעבירים 

מעוני לעוני", ציין.
האוצר  לשרי  אייכלר  ששלח  דחוף  במכתב 
והרווחה, הוא מגולל את סבלם של נצרכי סלי 
המזון וקמחא דפסחא ומוסיף: "בטרם יפורסם 

מה  כל  לעשות  אבקש  רשמי,  באופן  הסכום 
את  להגדיל  מנת  על  ובסמכותכם  שביכולתכם 
בשנה  שניתן  לסכום  ולהשוות  הכולל  התקציב 
רק  להזכירכם,  לפחות.  מלש"ח,  כ-18  שעברה 
מיליון   50 מזון  לסלי  הוקצבו  לפני שלש שנים 
שקל. לפני שנתיים זה ירד ל-38 מיליון ובשנה 
שעברה ל-18 מיליון בלבד. לצערנו הרב מספר 

העניים במדינה לא פחת אלא עלה".
ב'קו  שעבר  בשבוע  הנושא  פרסום  בעקבות 

עיתונות', פגש יו"ר וועדת הכספים חה"כ משה 
בעניין,  וביקש ממנו לפעול  ברווחה  בכיר  גפני 
בתקציב  קיצוץ  יהיה  לא  כי  התחייב  הבכיר 
הקמחא דפסחא, חה"כ גפני הודיע גם כי יקיים 
דיון מיוחד ביום שני הקרוב - למרות הפגרה - 

בו ידאג להעברת התקציב לארגוני החסד.
אורי  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  ועדת  יו"ר 
"אנחנו  עיתונות':  ל'קו  הוא  גם  אומר  מקלב, 
דורשים להחזיר את זה מינימום לרמה שהייתה 
שלושים  על  העולה  בסכום  שעברה,  בשנה 
לתמיכה  שמעבר  לציין  חשוב  אבל   ,₪ מיליון 
תמיכה   – לארגונים  המדינה  מעבירה  אותה 
ברורה  אמירה  כאן  יש   - מעט  לא  שעוזרת 
את  ורואה  אלו  בארגונים  מכירה  שהמדינה 
התורמים  את  מעודד  וזה  בעמותות  החשיבות 
להעניק לארגונים אלו. יש למדינה עודפי גביה 
הכספים  את  יפנו  שלא  מדוע  אזי  חסרים  ואין 
הללו לאנשים שלא מצליחים להביא לחם לבית, 
אני בעד שאנשים יקבלו תמיכה בדרך מכובדת, 
משפחות מתחת לקו העוני יקבלו מעבר לתקציב 

של ה'קמחא דפסחא'".
לפניית 'קו עיתונות' למשרד הרווחה, בשאלה 
פורסמו  טרם  ומדוע  הסופי  התקציב  יהיה  מה 
הקריטריונים, שבועות אחדים לפני פסח, נמסר 
של  הסופיים  בשלבים  אנו  אלה  "ברגעים  כי 
בניית מבחן התמיכות ואין בידינו כרגע תשובה 

חד משמעית לגבי התקציב".

גפני ומקלב. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

חשיפת
'קו עיתונות'

היערכות למעמד ב'טדי': 600 רבנים, 250 ילדי מקהלה
מעמד "הקבלת פני רבו" של אל המעיין 

יתקיים השנה באצטדיון טדי הכולל 
30,000 מקומות, במעמד מרנן חברי מועצת 

חכמי התורה ומאות רבנים מכל רחבי 
הארץ  משעות הצהרים יופעל מתחם 

ג'ימבורי ענק לילדים ודוכני מזון  הופעה 
מלאה של גדולי אמני הזמר מכל הסגנונות 

בהפקת ענק מוזיקאלית  השר דרעי: 
"מעמד היסטורי של קידוש ה'"

מאת: ארי קלמן

עיריית  בשיתוף  המעיין"  "אל  תנועת  של  המסורתי  האירוע 
ירושלים עומד השנה לעשות היסטוריה עם אירוע המוני וחסר 
תקדים שייערך באצטדיון 'טדי' המחודש המכיל כיום כ-30,000 
איש. יצוין כי מאז האירוע התורני האחרון בטדי, נבנה יציע נוסף 
הכולל כ-9,000 מקומות. את המקומות יתפסו אי"ה עשרות אלפי 

איש שיגיעו במערך אוטובוסים גדול מכל רחבי הארץ. 
האירוע העומד תחת ברכתם והכוונתם של מרנן חברי מועצת 
ב'  ניסן,  י"ז  ביום חמישי,  יתקיים אי"ה  חכמי התורה שליט"א, 
דחוה"מ פסח )13.4.2017( – יום ברכת כוהנים בכותל המערבי.

ועדה מכינה מיוחדת שוקדת בימים אלו בקדחתנות על הפקת 
אל  נציגי  עשרות  התכנסו  האחרון  שישי  ביום  הענקי.  הכנס 
המעיין ונציגי הרשויות המקומיות ביחד עם מנכ"ל אל המעיין 
השר   עם  מיוחד  היערכות  לכנס  המארגנים,  ושאר  אילוז  משה 

אריה דרעי. 
בעצה  וציידם  החשובה  ההתארגנות  על  בחום  בירך  השר 
כמותו",  היה  שטרם  היסטורי  ה'  קידוש  מעמד  "זהו  ותושייה. 
להצלחת  הכוח  בכל  לפעול  הרכזים  את  והמריץ  דרעי  אמר 
האירוע. נודע, כי רבבות איש מכל רחבי הארץ כבר הבטיחו את 
אוטובוסים  מאות  האמצעות  אליו  ויגיעו  באירוע  השתתפותם 

מאורגנים בהיערכות לוגיסטית חסרת תקדים.
לנוכח  אולם  אחה"צ,   17:00 בשעה  ייפתח  עצמו  המעמד 
סביב  יופעל  המערבי,  בכותל  כוהנים  לברכת  ההמונית  העלייה 
מזון  מתחמי  וכן  הילדים  עבור  ענק  ג'ימבורי  מתחם  האצטדיון 
ושתיה, כבר מהשעה 12:00 בצהרים. האלפים יוכלו לחגוג את 

שמחת החג ולהיערך למעמד הגדול. 
מקהלה של 250 ילדי רשת החינוך 'בני יוסף' יעמדו על הבמה 
והולחן  שנכתב  מיוחד  שיר  ויזמרו  טדי,  באצטדיון  הענקית 
ידי  על  יושר  "כאיש אחד בלב אחד"  למעמד. השיר עם המסר 

מיוחד  מוסיקאלי  קונספט  במסגרת  והזמרים  הילדים  מאות 
פסח  המועד  בחול  רבו"  פני  "הקבלת  אירוע  במרכז  שיעמוד 
הקרוב בירושלים. עוד נודע, כי קליפ מיוחד של השיר כבר הוכן 

ויצא לאור עוד לפני האירוע. 
על בימת הכבוד במעמד ישבו מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי 
יאצילו  אשר  כהן,  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  התורהבראשות 
מברכתם על ההמונים. כמו כן ישתתפו עשרות רבני ערים, דיינים 
אחדות  במפגן  הארץ,  ברחבי  קהילות  רבני  מ-600  ולמעלה 

ועוצמה שטרם נראה כמותו.
מלאה  הופעה  תתקיים  באירוע  כי  מציינים,  המכינה  בוועדה 
במקום  החג.  משמחת  כחלק  החרדי  הזמר  גדולי  של  וגדושה 
רשת  של  הגדולה  המקהלה  תופיע  עליה  ענק,  בימת  מתוכננת 
החינוך וכן האמנים הגדולים מוטי שטיינמץ, שלמה כהן, משה 

לוק, ישי ריבו ועוד, בהפקה מיוחדת שתשלב מזרח ומערב. 



יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

ידי חברה פרטית. על  ומופעל  לאומי,  לביטוח  מייסודו של המוסד  מכוונת  יד  מרכז 

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
 יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

 ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה
 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*

אבטחת מידע ולוחמת סייבר

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 
02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

   מימון מלא על ידי מרכז כיוון          מלגות גבוהות

יועצי הלימודים שלנו לשירותך: 02-6222202

בן שלוש_ם?
קיצרו לך תהליכים!

מכינות מקוצרות לגילאי +30 נפתחות עכשיו!
B.A. ניהול משאבי אנוש  |  B.A. תקשורת ופוליטיקה

 הקורס יתקיים בבית לומדה רח' שטראוס 17 ירושלים,
מספר המקומות מוגבל! 

מימון מלא! מיועד לגברים

הקורס המורחב להסמכת מומחים למבדקי חדירה, הגנה והתקפת סייבר

מרצים מהשורה הראשונהמעבדות טכנולוגיות מתקדמות

לייעוץ והרשמה חייגו עכשיו: 02-6222210

ביותר
התחום הלוהט

תתחילו להתפרנס בכבוד!



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30אשדוד סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30אשדוד



כ"ד באדר תשע"ז 22/3/17בירושלים1240

תעודת זהות: 
כ-25 שנה ברציפות בעיר חילונית מובהקת, ש-78% מתושביה  יחיד במועצת העיר  נציג ש"ס 
מצביעי מר"צ והעבודה. מעולם לא הייתי חבר קואליציה, ואפילו המצאתי מושג חדש: 'קופיציה', 

מין שילוב, לפי אינטרסים משותפים בין התנועה שלי לראש העיר. 
רקע אישי: 

הצבא  אחרי  אביב.  בתל  וגרנו  לארץ,  עלינו   14 בגיל  נפשות.   15 בת  במרוקו למשפחה  נולדתי 
אני  לפרנסתי  סבא.  לכפר  בחולון. בעקבות חבר עברתי  ולאחר מכן  והתגוררתי בת"א  נישאתי, 

מנהל עסק עצמאי של יבוא ויצוא בתחום הטקסטיל והאופנה.
המסלול הציבורי: 

כשהגעתי לכפר סבא גיליתי ריקנות רוחנית. התחלתי לארגן שיעורי תורה בבית הגדול שבניתי, 
החלה  וכך  כנסת,  בתי  לגבאי  פניתי  בעומס,  עמדנו  לא  כשכבר  תאוצה.  צבר  זה  לאט  ולאט 
התעוררות גדולה. יום אחד שמע מרן הרב עובדיה על כך ושלח לקרוא לי. אמרתי לרב 'אני לא 

רוצה להיות נציג', אבל הרב נתן לי 2 צ'אפחות ופסק 'אתה הנציג שלי – הא ותו לא'.
הישג עיקרי:  

לפני כ-14 שנה, נפתח הקניון הגדול בכיכר העיר, בשבת. החתמתי את רבני השכונות, וקראנו 
לכולם להגיע לתפילת מוסף בשעה 11:00. כשהתקרבה השעה נהרו למקום מאות תושבים עם 
טליתות, האנשים שבקניון והמפגינים נדהמו מהכמות, לקחו את הרגליים והלכו. למחרת, ראש 
העיר הודיע שהקניון נסגר בשבת. לא בגלל פוליטיקה, נטו בגלל רצון לכבד את הציבור. בנוסף, 

יש אצלנו כיום 4 כוללים, כולל בעלי בתים ופנסיונרים, בית ספר תורני לבנים ולבנות ו-6 גנים.
ההתחייבות שלי:

הדבר היחידי שאני שואף אליו ולא השגתי, זה לאחד את כל הגופים הדתיים בכפר סבא לרשימה 
אחת גדולה, ולהביא יחד 6-7 מנדטים, אני הראשון שאוותר על מקומי לטובת המטרה. 

הרב שלי:  
צעד  כל  לפני  נוסע  אני  כיום  אלעזר,  ורבי  סאלי  הבבא  האדמו"ר  בצל  מסתופף  הייתי  בעבר 

משמעותי להתברך מפי האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה בנהריה.
נקודת שפל: 

כיהנתי משך 3 שנים כיו"ר המועצה הדתית, ואז הגיע טומי לפיד וסגר את משרד הדתות, וביטל 
את המינויים של כולנו. היה שם כוח אדיר להשפיע לטובה.

שליהנציג
שמעון פרץ, חבר מועצה בכפר סבא

"מאחל לעצמנו להיות מאוחדים, כל יראי ה' בכפר סבא, ולהפתיע את כל מי שחשב אי פעם שאין 
חרדים בכפר סבא". 

דבר הנציג:

אב  נשוי,   ,62 בן 
ל-17  וסב  לשמונה 

נכדות ונכדים

הביא לדפוס: ישראל פריי

2016: כ-750 יזמים חרדים 
נעזרו בשירותי מט"י

מדובר בעליה של 10% במספר היזמים ובעלי העסקים מהאוכלוסייה 
החרדית שנעזרו בשנת 2016 במט"י ירושלים לעומת השנה הקודמת

הילה פלאח

כ-750 יזמים ובעלי עסקים מקרב האוכלוסייה החרדית, 
נעזרו במהלך שנת 2016 במט"י ירושלים. מדובר בעליה 
ובעלי העסקים שנעזרו במרכז  של 10% במספר היזמים 
 .2015 לשנת  ביחס  בירושלים  עסקית  יזמות  לטיפוח 
שהגיעו  עסקים  ובעלי  יזמים  בכ-3,868  מדובר  בסה"כ 
למט"י לקבלת ייעוץ, ליווי, הלוואות וקורסים והכשרות. 
וגויס  שונות  עסקיות  תכניות   320 הוכנו  החולפת  בשנה 
מימון בהיקף של כ- 63 מיליון ₪ עבור יזמים מתחילים 

ובעלי עסקים קיימים בירושלים ובסביבתה.
ירושלים  "מט"י  טובי:  גולן  ירושלים,  מט"י  מנכ"ל 
מסייע ליזמים מתחילים ולבעלי עסקים מדי שנה. העליה 
מציגה את המשך מגמת הגידול שחלה בשנים האחרונות 
והרחבת  להקמה  מענקים  וחלוקת  מימון  לגיוס  בסיוע 

עסקים קטנים ובינוניים בעיר".
רכזת תכניות לחרדיות, מיכל אברהם, מספרת: "במט"י 
החרדית.  לאוכלוסייה  שירותים  מגוון  קיימים  ירושלים, 
במחלקת הייעוץ, יזמים ויזמיות, יכולים לקבל יעוץ עסקי 
במחלקת  קיים.  עסק  לפיתוח  או  העסק  להקמת  מקצועי 
המימון, ניתן לקבל מימון לצורך הקמה, קידום או הרחבת 
במחלקת  ואטרקטיביים.  נוחים  בתנאים  הקיים  העסק 
ההדרכה והפרויקטים יכולים הפונים לקחת חלק במגוון 
לטיפוח  ובמרכז  בירושלים  השונות  בשכונות  תכניות 
וניהול עסק ליזמים בתחילת דרכם,  יזמות. קורסי הקמה 
ותכניות לבעלי עסקים קיימים אשר במסגרתם ניתן לקבל 

מענקים לקידום העסק הפרטי שלהם. 
ייחודית  תכנית  היא  השנה  שנפתחו  התכניות  "אחת 

בשם 'רשת משלך', שנפתחה בשכונות נווה יעקב ורמות 
עסקים  נשות  חלק  בה  לקחו  רבה.  בהצלחה  ופועלות 
תושבות השכונה. מטרתה היא קידום העסק הפרטי של כל 
אישה והקמת רשת עסקית פעילה בשכונה על מנת לשרת 

את תושבי השכונה וליצור שיתופי פעולה נרחבים".
ייחודיות  הדרכה  תכניות   19 הופעלו  השנה  במהלך 
כגון:  עסקיים,  תחומים  במגוון  בנפרד  ולנשים  לגברים 
קורסי  ומכירות,  שיווק  סדנאות  עסקית,  יזמות  קורסי 
 345 השתתפו  אלו  בתכניות  ועוד.  ייחודיים  הכשרה 
התקיימו  התכניות  החרדי.  מהמגזר  עסקים  ובעלי  יזמים 
בשכונות החרדיות. כחלק ממאמצי מט"י ירושלים לסייע 

ליזמים ובעלי עסקים, 
הלוואות  בגיוס  מתמחה  ירושלים  מט"י  כן,  כמו 
ומענקים ייחודיים ליזמים מתחילים ולבעלי עסקים כאשר 
בשנת 2016 גויסו 48 הלוואות ייחודיות להקמה והרחבת 
עסקים  בעלי  ועשרות  השונות  המימון  מקרנות  עסקים 
מהמגזר החרדי קיבלו מענקים לשיווק העסק שלהם. בסך 
הכול גייס מט"י ירושלים ליזמים מהאוכלוסייה החרדית 

כ-11 מיליון ₪ בשנת 2016.
עיריית  בסיוע  מתקיימת  ירושלים  מט"י  פעילות 
לירושלים,  הקרן  ירושלים,  לפיתוח  הרשות  ירושלים, 
ומורשת  ירושלים  משרד  והקליטה,  העלייה  משרד 
ותרומות פרטיות. מאז קום מט"י ירושלים, בשנת 1991, 
וכתוצאה  ייעוץ עסקי  יזמים לקבלת  יותר מ-50,000  פנו 
כ-  שיצרו  עסקים  מ-13,500  יותר  והתרחבו  הוקמו  מכך 
36,000 מקומות עבודה חדשים בעיר ובסביבתה. כמו כן 
בהלוואות   ₪ מיליון  מ-390  למעלה  לגייס  המרכז  סייע 

להקמה והרחבת עסקים קטנים ובינוניים.

הילה פלאח

השלוחה  שטראוס,  בקמפוס 
האקדמית  המכללה  של  החרדית 
התנופה  במלוא  נערכים  "הדסה", 
של  הקרובה  בשנה  פתיחתו  לקראת 
הרפואית,  המעבדה  למדעי  החוג 
התעניינות,  של  רבים  גלים  המעורר 
לציבור  המיועד  ייעודי  חוג  בהיותו 
החרדי. החוג נבחר כחלק מהתפיסה 
שטראוס'  'קמפוס  של  הרעיונית 
המאפשר  לחיים,  מקצוע  ללמד 

פרנסה בכבוד לנשות אברכים.
עובדות  להכשיר  החוג,  מטרת 
ביותר  הגבוהה  ידע  ברמת  מעבדה 
ומעבדות  קליניות,  למעבדות 
הרפואה  בתחומי  המדעי  המחקר 

והביולוגיה. 
שנרשמו  המדעיות  הדרך  פריצות 
הביולוגיה  בתחומי  באחרונה 
והרפואה, מציבים בפני החוג למדעי 
רבים.  אתגרים  הרפואית  המעבדה 
חדשניות  טכנולוגיות  של  פיתוחן 
המולקולארית,  הביולוגיה  בתחומי 
תכני  את  האחרונות  בשנים  שידרגו 
והמעשיים  התיאורטיים  הקורסים 
הרפואית.  המעבדה  למדעי  בחוג 
הבוגרים  בהכשרת  החוג  הצלחת 
 16 כל  ובמשך  מאוד,  מרשימה 

האקדמית  במכללה  פעילותו  שנות 
בוגרים  מאות  הוכשרו  "הדסה", 
במעבדות  בעבודה  שהשתלבו 
או  המחקר  בתחומי  רפואיות 
מחקר  ובתחומי  הרפואי,  האבחון 

במדעי החיים.
שנים,   3 הינו  הלימודים  משך 
התמחות  אף  משולבת  שבמהלכן 
רפואית  במעבדה  )סטאז'  מעשית 
 320 בהיקף  מחקרית(  במעבדה  או 
ראשון  תואר  יוענק  לבוגרות  שעות. 
)B.Med.Lab.Sc.( המוכר על ידי 

המועצה להשכלה גבוהה.
של  רישיון  יוענק  החוג  לבוגרות 
עובד מעבדה רפואית מוסמך מטעם 

משרד הבריאות.
יעקב  הרב  הקמפוס,  מנכ"ל 
"קמפוס  כי  מדגיש,  ירוסלבסקי 
בהקפדה  מוביל  שטראוס" 
על  מתפשרת  ובלתי  מקסימלית 
מוקפד,  חרדי  לימודים  אקלים 
ההלכתיים,  התנאים  כל  על  העונה 
על  בפיקוח  גם  ביטוי  לידי  והבא 
במעטפת  וגם  הלימודיים,  התכנים 
זאת בנוסף לתוכנית  הסביבתית, כל 
קבועה של לימודי יהדות המשולבים 
כחלק אינטגרלי ממערכת הלימודים 

לתואר.  

מאת: אסתי אדרי

מזג האוויר אמנם עדיין מתעתע בין חורף 
השבוע,  מגיע  כבר  הקיץ  שעון  אך  לקיץ, 
ובליל שישי, נישן שעה פחות, אך נכניס שבת 

קצת יותר בנחת. 
הקיץ  שעון  הזמן,  קביעת  לחוק  בהתאם 
השנה יחל השבוע, אור ליום שישי כ"ו באדר 
התשע"ז, 24.3.2017  בלילה שבין יום חמישי 

ליום שישי. 
על פי הכללים, בשעה 02:00 יש להזיז את 

המחוגים שעה אחת קדימה לשעה 03:00. 
בהתאם לחוק, שעון הקיץ יסתיים במוצאי 

הוא  אז   ,28.10.17 תשע"ח  בחשון  ח'  שבת, 
יוחלף בחזרה בשעון החורף. 

את  מחדש  לכוון  שבת,  לקראת  לב  שימו 
שעוני השבת, ולבדוק כי הם מכוונים כהוגן. 
יש לשים לב בלוחות השונים, מכיוון  בנוסף 
צורך  ויש  קיץ  לשעון  מעודכנים  לא  שחלקם 

להוסיף שעה על המופיע בלוח בזמני היום. 
לנושא  התייחס  דרעי  אריה  הפנים  שר 
ואמר: "החל מסוף השבוע נהנה כולנו משעת 
המסחר  בעידוד  למשק  שתסייע  נוספת  אור 
כלל  באנרגיה.  לחיסכון  ותביא  והכלכלה 

הציבור ייהנה מכך״.

חוג חדש 
בשטראוס: מדעי 
המעבדה הרפואית

מזיזים מחוגים: 
שעון הקיץ חוזר

ביום חמישי 
בלילה, ליל 
שישי, נעבור 

לשעון קיץ ונזיז 
את המחוגים 
שעה אחת 

קדימה  אל 
תשכחו לכוון 
בהתאם גם את 
שעוני השבת

צילום: משה שי פלאש 90
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הממשלה  ראש  מנהל  ארוכים  חודשים 
נתניהו מאבק הרואי נגד הקמתו של תאגיד 
רשות  את  להחליף  שנועד  'כאן',  השידור 
השידור העתיקה. הטיעון המרכזי שמשמש 
ה'שמאלניות'  הוא  במאבקו  נתניהו  את 

המסתמנת לטענתו בתאגיד המדובר.
תקשורת  מכלי  סבל  למוד  נתניהו, 
הרים  צל  רואה  רחם,  ללא  בו  שחובטים 
של  קולמוסם  הונפה  טרם  ועוד  כהרים, 
עד  מהם  מבוהל  כבר  הוא  התאגיד,  לבלרי 
מוות )שהרי בואו ונדון לכף זכות את ראש 
שבת  מחלל  היה  לא  הסתם  מן  הממשלה, 

בנושא שאין בו פיקוח נפש(.
רוויית  ההתנהלות  דווקא  לצערו, 
הפראנויות והזיגזגים בנושא זה, יש בה כדי 
מכל  יותר   - ולממשלתו  לתדמיתו  להזיק 

חשיפה עתידית של כתבי התאגיד.
בחירות,  מערכות  שבע  בישראל,  העם 
כשעל  לקלפי  ההליכה  את  לבלוע  מוכן 
גורלו  גורל,  והרי  מהותיים  נושאים  הפרק 
שיחליף  מסורבל  תקשורת  תאגיד  של 
תאגיד תקשורת ותיק ומסואב, מעניין אותו 

כקליפת השום.
זה,  האיומים של ראש הממשלה בנושא 
וכך גם של שאר שותפיו בממשלה, נתפסים 
הבלתי  דעתו  שינוי  וסיבה.  מתוכן  כריקים 
לענייני  השליח  באמצעות  )לרוב  פוסק 
ביטן(  דוד  הקואליציה  יו"ר  פרובוקציות, 
נחלשה  כך  שגם  באמינותו,  סדקים  בוקע 

בגל החקירות האחרון.
הקושי  את  מבטא  בעצם  הזה  הסיפור 
שנות  בכל  נתניהו  של  ביותר  המשמעותי 
ממה  וליישם.  להחליט  הקושי  שלטונו, 
ההחלטה  בידיך,  השליטה  הרי  נפשך, 
ההסכמים  פי  על  תקשורת  בנושאי 
אתה  אם  לליכוד,  שמורה  הקואליציוניים 
ולהותיר  התאגיד  את  לבטל  שצריך  חושב 
השידור  רשות  של  המנוונת  המערכת  את 
על כנה – עשה זאת סופית, אם דעתך בכלל 
הפוכה, הנח לזה, אם אתה משוכנע שצריך 
לא  אך  תאגיד  של  ביניים  מסלול  למצוא 

במתכונת הנוכחית – שוב, עשה זאת.
העיסוק הבלתי פוסק בנושא שולי יחסית 
במושגי ניהול מדינה וללא כל הכרעה, בא 
לאזרח.  יותר  מהותיים  נושאים  חשבון  על 
כדי  עבורו  הצביעו  לא  נתניהו  של  בוחריו 
במאבק  נדלות  בלתי  אנרגיות  שישקיע 
לקבל  במטרה  אלא  תקשורתי-אישי, 
פי  על  המדינה  של  וכלכלי  ביטחוני  ניהול 
הללו,  בתחומים  התוצאות  ואת  עמדותיו, 

נתניהו מתקשה לעת עתה להציג.
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יותר )במצב הנוכחי, נתניהו(.
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הפוליטי  שהעתיד  משוכנע  מחבריה  יותר 

שלו ישתפר אם יעשה זאת. 
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עליו  שיקשה  היטב  יודע  ביבי  מנדטים. 
את  בקשית  ולשתות  דומה  תעלול  לשחזר 
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בהיבט  גם  הממשלה.  ראש  של  נפשו 
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לסוף הדרך הפוליטית. בנושא הדיור, אותו 
לתוצאות  מלהגיע  רחוק  הוא  כדגל,  הניף 
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כלום.

'כאן' ועכשיו
אבי גרינצייג / על סדר היום
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כחלון ונתניהו. צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

250₪פלוס עדשותמלאהמסגרת 

התחלנו
פסח...

מסגרת 
ברגים

פלוס עדשות

350
₪

משקפי ילדים
במחיר מסובסד

50₪

יעקב  נווה  פרדס 53   | רמות  מירסקי 23,   |  3 אילן  בר   | גאולה   ,4 מיכה  ירושלים: 
ז' רובע   7 הורקנוס  בן  אליעזר  אשדוד:  ברכפלד   ,35 רשבי  רח'  עילית:  מודיעין 

טל"ח. מזומן בלבד . העדשות כולל ציפוי אנטי רפלקס והגנה מקרינת מחשב.
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פלוס מסגרת
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550₪ 2 '
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 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
 לחשיפה של 
 העסק שלך בעיתון
  "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה
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מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
 לחשיפה של 
 העסק שלך בעיתון
  "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה
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picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
 לחשיפה של 
 העסק שלך בעיתון
  "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנלָכה
ּוַבּיוֹם  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  "ֵׁשֶׁשת 
ַׁשַּבת  קֶֹדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי 
ַׁשָּבתוֹן לה'" )שמות לה, ב(. מצוות 
בפרשיות  רבות  פעמים  נזכרה  השבת 
התורה, ומכללם בעשרת הדברות )שמות פרק 
כ', דברים פרק ה'(, פרשת בשלח )שמות פרק 
ט"ז( ופרשת כי תשא )שמות פרק ל"א) ועוד, 
התורה  שוב  הוצרכה  מדוע  השאלה  ונשאלת 
בפרשתנו  גם  השבת  שמירת  ציווי  על  לחזור 

העוסקת כולה בעניין בניית המשכן והקמתו. 
אחד הביאורים הוא לפי שהיה חשש שמרוב 
ההתלהבות והשמחה של ישראל לתרום לצורך 
יום  בעצם  גם  לתרום  יבואו  המשכן,  עשיית 

השבת ולטלטל מרשות לרשות.
לכן ציוה הקב"ה להודיעם על השבת, ֵׁשֶׁשת 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיוֹם  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים 
קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן לה', שאפילו לצורך מלאכת 
המשכן לא יחללו את השבת ולא יתעסקו בשום 
הדברים  ושאר  הקורבנות  הקרבת  מלבד  דבר 
ללמדך  בשבת.  אף  במשכן  לעשותם  שהותר 
עד כמה גדולה וחשובה שמירת השבת לפני ה' 
והנורא,  הגדול  ה'  משכן  לצורך  שאף  יתברך, 

אין מחללים את השבת. 



ה המלאכה מאליה  ָעשֶׂ תֵּ
בספרו  זצ"ל  אבוחצירא  יעקב  רבינו  הגאון 
באומרה  התורה  כוונת  חותם" מבאר  "פיתוחי 
מאליה,  ֵּתָעֶׂשה  ְמָלאָכה",  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  "ֵׁשֶׁשת 
שכדי שיוכל האדם לשבות שבת כראוי ותחול 
אמונה  לו  שיהיו  חייב  שבת,  קדושת  עליו 
ימות  שאר  במשך  יתברך  בה'  מלא  וביטחון 
לרווח  והפועל  הגורם  הוא  שאין  השבוע, 
בין  יתברך,  מאתו  נעשה  הכול  אלא  שמרוויח 
אם הפסיד ובין אם הרוויח, וכמו שנאמר ְוָזַכְרָּת 
ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשוֹת ָחִיל 
ַאף  ַמְׁשִּפיל  ּוַמֲעִׁשיר  מוִֹריׁש  ה'  ח(,  ד,  )דברים 
אשר  בכל  וברכתיך  ז(,  ב,  א  )שמואל  ְמרוֵֹמם 

תעשה. 
אך אם יחשוב האדם שמעשה ידיו, חריצותו 
את  לו  הנותנים  הם  וכישרונותיו  חכמתו 
ההצלחה והברכה, הוא לעולם לא יצליח לשמור 
כיון  ובמעשה,  בדיבור  כראוי, במחשבה  שבת 
איך  ויחשב  יחשוב  )אפילו בשבת(  הזמן  שכל 
יוכל להצליח ולהרוויח יותר. וכיוצא בזה כתב 

מרן רבינו האור החיים הקדוש )שמות כ, ט(. 
לדוגמא אדם שברשותו מפעל נעליים, אם יש 
לו אמונה וביטחון בה' שהוא זן ומפרנס אותו, 
בבוא  חיל,  לעשות  כח  לו  הנותן  יתברך  והוא 
יום השבת הוא יוכל להפסיק הכל ולשים חומה 
וחייץ בין מחשבותיו למחשבת עסקיו, אך אם 
השבת  במשך  והביטחון,  האמונה  את  לו  אין 
כך  עשה  איך  עבודתו,  על  במחשבות  ייטרד 
וכיצד יעשה כך, ובעקבות זאת יבוא גם לדבר 
על מלאכתו )והוא אסור על פי ההלכה משום 
ִמְּמצוֹא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר, שלא יהיו דיבורך של 
שבת כדיבורך של חול, כמבואר בשו"ע סימן 
ונמצא  נ"ז(  עמוד  ו'  שבת  ובחזו"ע  ס"א  ש"ז 
אך  במעשה,  לא  אמנם  בשבת,  עובד  שהוא 

במחשבה ובדיבור. 

כדי שיוכל האדם לשמור את שביתת השבת 
הּוא  ֶׁשַאָּתה  ְׁשֵלָמה  ְמנּוָחה  והרצויה,  הראויה 
ולראות  לבטוח  להאמין  הוא  צריך  ָבּה,  רוֶֹצה 

שכל מעשיו עשויים כבר מאיתו יתברך. 
לראות  זוכים  השבת  וקדושת  עוצמת  את 
בחוש במשך למעלה מארבעים שנות פעילות, 
בהן אלפי בחורים, נערים ובוגרי צבא התארחו 
רוחנית  חוויה  לחוות  וזכו  בשבת  בישיבתנו 
זכו  ובזכותה  חייהם,  מגמת  כל  את  ששינתה 
לקבל עליהם עול מלכות שמים שלימה, וכיום 
מורי  חשובים,  חכמים  תלמידי  ככולם  רובם 
והקדושה  התורה  אור  את  המפיצים  הוראות 

בעם ישראל.



ראי שבת 
יאמין  אם  ְמָלאָכה"-  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  "ֵׁשֶׁשת 
ּוַבּיוֹם  אז  מאיתו  נעשה  שהכול  יתברך  בבורא 
ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן לה', הוא 

לא יהיה מסוגל לחשוב על משהו אחר בכלל.
אחד  תא  שיש  ומצאו  בדקו  פרופסורים 
מחשבה  ורק  אך  בו  לאכסן  שאפשר  במוח 
מאות  שקולטים  התאים  משאר  בשונה  אחת, 
אחד  הדבר.  לפשר  הבינו  ולא  פרטים.  ואלפי 
הפרופסורים שהיה בעצמו ירא שמים בתכלית 
ושומר שבת כהלכתה ומאמין ובוטח בה', אמר 
שהתא הזה הוא של יום שבת, בו מאכסנים את 

יום השבת ושם אין שום מחשבה אחרת! 
על פי זה מובן מדוע מחייבים קורבן לאדם 
בסה"כ  הוא  הרי  בשוגג,  שבת  באיסור  שעבר 
האור,  את  הדליק  ובטעות  לחדר  נכנס  שכח, 
ולמה לחייבו? אלא, אין מציאות כזאת לשכוח 

את השבת אפילו לשבריר שניה!
שהיא  "ְּבֵראִׁשית"  במילה  מתחילה  התורה 
לא  מהשבת,  תפחד  שבת',  'ירא  אותיות 
השבת.  על  שציווה  ממי  אלא  עצמה,  מהשבת 
ונראה לומר בס"ד ש"בראשית" זה גם אותיות 
'ראי שבת', השבת היא המראה שלנו, אם רוצה 
האדם לראות בדיוק באיזה מדרגה הוא נמצא, 
האם  בשבת,  התנהגותו  את  לראות  צריך  הוא 
לומד  בקדושה,  אוכל  בקדושה,  מתפלל  הוא 
הדברים  כל  בה'.  ודבק  שבת  שירי  שר  תורה, 
עונג  לו  וגורמים  האדם,  את  מרימים  הללו 

ושמחה במשך כל ימות השבוע.
וזה בעצם מה שאומר האדמו"ר הקדוש רבי 
האדם  שבאכילת  זצ"ל,  מרומנוב  מנדל  מנחם 
תהנה  שהשבת  להיות  צריכה  כוונתו  בשבת 
מאכילה זו. לא אכילה ושתיה כחיות ובהמות, 

אלא אכילה עם כוונה לענג את השבת. 
בפיוט "בר יוחאי" אנו אומרים "אוֹר מּופּלא 
מקבל  אדם  השבת  שמירת  ע"י   - ַמְעָלה"  רום 
הארה עילאית שמביאה אותו לקבלת ההחלטות 
בענייני שמירת התורה והמצוות במשך השבוע 
כולו. וזהו שאומרים רבותינו )שמות רבה כה, 
יב. ירושלמי נדרים פ"ג ה"ט( "כל המקיים את 
השבת כאילו קיים את כל התורה כולה" היינו 

שמקיים את החלטות שקיבל בשבת.
יהי רצון שנזכה לשמור את השבת הקדושה 
כך  ודקדוקיה, ובזכות  פרטיה  בכל  כהלכתה 

נראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

נדיב ליבו

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בני  את  מצווה  רבינו  משה 
והוא  המשכן,  מלאכת  על  ישראל 
ציווה  אשר  הדבר  "זה  במילים:  פותח 
נדיב  כל  לה',  תרומה  מאתכם  ה'...קחו 
יש  לכאורה  ה'...".  יביאה את תרומת  ליבו 
כאן ייתור לשון, מהו "כל נדיב ליבו יביאה 
תרומת ה'" . אם אין חובה לתרום ואדם נותן 
לפנים משורת הדין, הוא מוכיח שליבו רצה 
לנדוב למען המטרה.  וברור שהוא נמנה על 
נדיבי הלב מדוע מדגישה התורה שהענקת 
התרומה הינה בגדר 'כל נדיב ליבו'? ובכלל, 
נותנים,  'קחו מאתכם תרומה'. תרומה  מהו 

מעניקים או מקבלים אבל לא לוקחים?
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל היה מגיע 
להתרים  לבנדין  מלובלין  פעמים  כמה 
והיה מתארח במלון  לובלין  לישיבת חכמי 
קטן. רוב עבודת ההתרמה הייתה מתבצעת 
על ידי ועדה מקומית של טובי העיר שישבו 
כפי  נדבנים  של  רשימה  סידרו  הם  ביחד. 
לתרום  מהם  אחד  מכל  וביקשו  שהעריכו 
שהוא  העריכו  שהם  הכספית  היכולת  לפי 

יכול לתרום.
הועד,  חברי  ישבו  ערבים  כמה  במשך 
והזמינו את האנשים לבא ולפגוש את הרב 
הבאים  כשבין  תרומתם.  את  ולתרום  זצ"ל 
היה גם ר' יחזקאל פפר - יהודי אמיד מאד 
נייר.  מוצרי  של  סיטונאי  היה  הוא  ונדבן. 
חשיבות  על  לו  לספר  התחילו  הועד  חברי 
הישיבה, לא הספיקו להגיד לו והוא הוציא 

סכום גדול מאד - חמש מאות זלוטי.
שהם  וראה  ברשימה  הסתכל  מאיר  רבי 
כתבו שיבקשו ממנו רק שלוש מאות והוא 
נתן כמעט כפול. רבי מאיר שפירא לא לקח 
והוא  נפש.  עדינות  בו  הייתה  הכסף,  את 
אמר: "ר' יחזקאל זה לא בסדר". ר' יחזקאל 
הרבה...  נותן  הוא  כי  חשב  הוא  נדהם, 
אמר לו רבי מאיר שפירא: "לא, אנחנו לא 
רוצים כל כך הרבה, כל אחד צריך לתת לפי 
יכולתו. אנחנו עשינו שומה שאדוני ייתן כך 

וכך, אבל לא סכום כזה גדול".
שומה  עשיתם  "אתם  יחזקאל:  ר'  השיב 
יכול לתת, אבל  אני  על היכולת שלי, כמה 
לעשות  יכולים  לא  אתם  שלי  הלב  על 
שומה. זה הלב שלי!" הקב"ה ביקש וחיפש 
במשכן לא כסף אלא "לב". פעמים שהלב 

גדול מהכיס ופעמים שהכיס גדול מהלב.
"הלב"  לפי  היה  למשכן  הנתינה  מבחן 
"הכיס". אדם לקח תרומה מכיסו  לפי  ולא 

לפי גודל ליבו.



מספרים כי הרוחות בישיבה בליטא סערו 
וגעשו, הבחורים ניסו לעכל את ששמע מפי 
הגאון רבי אייזל מסלונים, המפורסם בתארו 

'ר' אייזל חריף'. אשר ידוע היה במחשבתו 

בלימוד,  ושקיעתו  ועמקנותו  כתער  החדה 

שהגיע לישיבתם במטרה לחפש חתן לביתו.

ולא  מפואר,  ייחוס  מחפש  הוא  אין 

אחד  מבחן  מרשימים,  נתונים  בעל  בחור 

יוכל להיות חתנו  יש לו והעומד בו בכבוד 

אייזל  רבי  הקשה  עצומה  קושיה  הרב.  של 

הוא  ימים  שלושה  משך  הישיבה,  לבחורי 

של  תירוציהם  את  וישמע  בישיבה  ישהה 

הקושיה  את  לתרץ  שיצליח  מי  הבחורים, 

יזכה  הגאון,  של  דעתו  את  שתניח  בצורה 

בזכות הגדולה שכולם חושקים בה.

סערו  והתווכחו,  התפלפלו  הבחורים 

ולפני  עצמם,  לבין  ביניהם   – והתפעמו 

כל  את  דחה  הגאון  לשווא,  אך  אייזל,  רבי 

הקושיה  המוקשה.  את  לתרץ  ניסיונותיהם 

נותרה כסלע ברזל איתן ויציב שהכול חולף 

סביבו והוא מוצק ללא ניע...

נמצא  משלא  ימים,  שלושה  לאחר 

תירוץ, החליט רבי אייזל לעלות על כרכרה 

מרחק  שהתרחק  לאחר  לביתו.  ולשוב 

קריאות  ממרחק  נשמעו  מהישיבה,  הגון 

והנה  ראשו  את  הפנה  העגלון  עמומות, 

בחור  מהישיבה רץ בכל כוחו, מנסה להשיג 

לב  שם  שהוא  בלא  שנסע  אייזל  רבי  את 

לכך. העגלון סימן לרבי אייזל שהיה שקוע 

בלימודו - וקיבל הוראה לעצור.

הגיע הבחור כשהוא מתנשף כולו, סמוק 

מעלהו  אייזל  ורבי  הרב,  מהמאמץ  ומיוזע 

תירוץ  מצאתם  "שמא  לצדו:  בחביבות 

לשלילה,  ראשו  מנענע  הבחור  לקושיה?" 

תמה  כן",  "אם  תירוץ.  מצא  לא  הוא  לא, 

רבי אייזל "לשם מה באתם?" "את התירוץ 

רבי" אמר הבחור בנשימות קטועות "רצוני 

את  לדעת  להחמיץ  רוצה  אינני  לשמוע. 

התירוץ"...

רבי אייזל התפעל מכוח רצונו של הבחור 

בכדי  רק  רב  מרחק  הכרכרה  אחרי  שרץ 

לשמוע  את התירוץ, למרות שחתן הרב כבר 

לא יהיה. "אותך אני לוקח כחתן לבתי". עם 

כזה רצון בוודאי לאילן גדול תיעשה. לימים 

נודע הבחור כהגאון רבי יוסף שלופער.

הכיס.  ולא  הלב  הוא  בתרומה  המבחן 

ואת זה האדם לוקח מאתו ולא נותן. מהלב 

אהבת  רצון,  אצילות,  נפש,  כוחות  לוקחים 

ה' ועוד... כדי לתת. זה איננו דבר שנותנים.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



המכירה ללקוחות פרטיים בלבד ולא לסוחרים | התמונה להמחשה בלבד | המבצע בכפוף לתקנון | עד גמר המלאי | ט.ל.ח 

0737-80-33-80
www.merkazhasapot.co.il 

4,990 ₪ במקום 8,990

ספה 3 מושבים
100% עור, מיוצר באיטליה

3,790 ₪ במקום 5,990

ספה 3 מושבים, עור
נפתחת ל-2 ריקליינרים

בקניה זו
חסכתם
₪ 4,000

בקניה זו
חסכתם
₪ 2,200

4,990 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה 3+2 עור
+רגלי ניקל

בקניה זו
חסכתם
₪ 5,000

הכי זול בארץ בהתחייבות!

36

על כל הצעת מחיר שתביאו תקבלו 100 $ פחות בהתחייבות!!

רק במרכז הספות
קונים ספת עור במחיר של סקאי

יריד ספפסח של מרכז הספות

באספקה לחג

ספה 3 מושבים
עור חזק במיוחד

2,790 ₪ במקום 4,850

בני ברק: יואל 3 (פינת רח‘ השלושה)
א’-ה‘ 10:30-22:30 רצוף, 

חדש! פתוח משעה אחרי יציאת השבת עד 23:00
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לאישה

משפצים לחג
מנקים לפסח

לקראת פסח כולנו מפשילים שרוולים ומצחצחים כל פינה 
קרו,  ניקיון  'תאונות'  מעט  לא  שישתוק(,  שלא,  )מי  בבית 
לא אחת, לצערנו, בדיוק בשל כך, שאלנו ממה באמת צריך 
להיזהר ומה מועד לפורענות? כיצד נישמר מפגיעת חומרי 
לנו  נידבו  הישראלי  התקנים  מכון  מומחי  מסוכנים?  ניקוי 
בניקיונות הבית לחג, בזהירות  מספר טיפים שיוכלו לסייע 

הנדרשת וביעילות המרבית.

לב  ושימו  במוצר  השימוש  הוראות  את  לקרוא  הקפידו   
לפעול  יש  בטיחות.  ואזהרות  סיכונים  הכוללים  לסימונים 

בהתאם להוראות הספציפיות לכל מוצר. 

 אין לערבב חומרי ניקוי! בחלק מהמקרים עלולה להתרחש 
תגובה כימית אשר  יכולה לגרום להיווצרות חומר חדש רעיל 

ומסוכן מאוד. 

בקרבתם,  או  ניקוי  בחומרי  השימוש  בזמן  לעשן  אסור   
בעיקר כאשר משתמשים בחומרים דליקים ובחומרים לפתיחת 

סתימות שמכילים סודה קאוסטית- סודיום הידרוקסיד.

  חובה לאחסן את חומרי הניקוי במקום שאינו נגיש לילדים. 

  אין לאחסן חומרי ניקוי בסמוך למוצרי מזון.

 מומלץ לאחסן חומרי ניקוי, מסירי שומנים, פותחי סתימות 
מחומרי  בנפרד  ואקונומיקה  הידרוקסיד(  סודיום  בסיס  )על 

ניקוי למנקי אסלות ומסירי אבנית.

  יש לשמור על חומרי הניקוי באריזתם המקורית כדי למנוע 
תאונות כתוצאה מאי ידיעה לגבי מה נמצא בתכולת האריזה. 

  יש להקפיד על סגירת הפקק לאחר השימוש בחומר הניקוי. 
יש להקפיד במיוחד באריזות עם פקק קשה לפתיחה, אריזות 

אלו בדרך כלל מכילות חומר מסוכן מאוד. 

מגן  ציוד  דורש  הניקוי  בחומר  השימוש  אם  לב  לשים  יש   
כגון: כפפות, משקפי מגן או הגבלת מרחק של התזת החומר 

-הסימון מופיע על גבי האריזה.

 במוצרים רבים מופיע סמל משולש מובלט. לעיתים מופיע 
המלל "לא למאכל" הבלטה זו נועדה לאוכלוסיית העיוורים. 

תאריך  על  להסתכל  מומלץ  באקונומיקה  השימוש  לפני   
התפוגה של המוצר מאחר והחומר הפעיל מתנדף עם הזמן, 

תאריך פג תוקף הוא בדרך כלל שנה מיום הייצור. 

הפעיל  החומר  לריכוז  לב  לשים  יש  כלים  נוזל  בקניית   
חומר   12% בין  לנוע  יכול  הריכוז  האריזה.  גבי  על  המוצהר 
יותר  יותר יעילותו גבוהה  פעיל ל 36%. ככל שהריכוז גבוה 

וניתן לדללו עם יותר מים.

שמופיע  כפי  לפעול  יש  ניקוי  מחומר  פגיעה  של  במקרה   
לטיפול  מיידית  לפנות  יש  הצורך  במידת  היצרן.  בהוראות 

רפואי. יש להצטייד באריזת החומר הפוגע. 

- האחד  קיימים לפחות שני חדרי אמבטיה  במרבית הבתים 
חדר  גם  לעיתים  ההורים,  ביחידת  והשני  הילדים  לשימוש 
שלישי עבור האורחים. לקראת חג הפסח ובפתחה של עונת 
חשוב  אך  הרחצה,  חדר  לריענון  מעולה  זמן  זהו  השיפוצים 
שנקפיד על שילוב חומרים חדשניים ועיצוב במראה נקי, תוך 

התייחסות מרבית לנוחות יום יומית. 
לדברי יורם ברנשטיין מנכ"ל רשת באטיו, "עונת האביב היא 
הזמן הטוב ביותר לרענן את חדר האמבט, להסיר את העובש 
מוגן  שהחדר  ולוודא  החורף  בתקופת  שהצטברו  והפטרת 
מפני חזרתם בעונה החמה. בימי הקיץ החמים אנו מעוניינים 
לקבל בחלל הרחצה מראה נקי,  המחבר בין ניקיון ורעננות 
ויוצר תחושת עיצוב מושקע בסגנון מינימליסטי". ברנשטיין 
חלל  שיפוץ  או  לתכנון  שימושיות  ועצות  טיפים  מעניק  גם 

הרחצה בבית:

שימו לב לאיכות 
ארונות  ולבחור  בכלל  האמבטיה  חדר  את  לעצב  בבואנו 
האמבטיה בפרט יש להקפיד להשתמש בלוחות עץ המתאימים 
לשימוש בסביבה לחה. סביבת חדר הרחצה חשופה לרטיבות 
ולהגן עליהם  ולחות ועל מנת לשמור על ארונות האמבטיה 
אשר  מיוחדים  בחומרים  להשתמש  יש  ועובש  רטיבות  מפני 
עמידים בלחות. שימוש בלוחות השבבית MR P5, המיועד 

לשימוש בסביבה לחה יספק הגנה מרבית ומצוינת.

לוח  הינו  ורטיבות,  ללחות  התנגדות  בעל   MR לוח שבבית
בעל צפיפות גבוהה ודחוסה של שבבי עץ טבעי, אשר במהלך 
ייצור הלוח מותז על שבבי העץ חומר הדוחה לחות, החומר 
נספג בשבבים ובסיום התהליך הכל נדחס במכבש חם ללוח 
 MR P5  אחיד שאינו מאפשר תכולת לחות.   לוח השבבית
המחמיר התקן  בעל  והוא  באירופה  מדינות  במספר  מיוצר 

בנוסף,  לחות.  בתנאי  חומרים  הבודק   EN312 TYPE 5
חשוב להקפיד שפרזול המגירות בארונות האמבטיה כוללות 

סגירה שקטה ושליפה כפולה. 

ארונות אמבטיה במידות קבועות
כיום השוק מציע ארונות אמבטיה במידות קבועות עם משטח 
זול  במחיר  קיר  מראת  בלי  או  עם  עליונים,  וארונות  וכיור 
בהשוואה לאלו עם התאמה אישית. ארונות אלו אינם נופלים 
באיכות ובמראה. הם זולים יחסית )החל מ- 600 ₪(  ומוצעים 

בצבעוניות מגוונת.
רוצים למקם את הארון לפני  בו  שימו לב למדוד את החלל 
הרכישה שכן מידות קבועות לא ניתנות לשינוי )רוחב בס"מ: 

.)120 / 100 /80 /60

משטח עליון של ארון האמבטיה
המשטח העליון של ארונות האמבטיה עשוי בדרך כלל מאחד 
איכותי.  אקרילי  או  זכוכית  בוצ'ר,  חרס,  הבאים:  החומרים 
לכל אחד מהחומרים יתרונות וחסרונות שיש לקחת בחשבון:

ומשרה  מבריק  ונקי,  אחיד  במראה  משטח   - חרס  משטח 
אווירה של ניקיון, קל מאוד לתחזוקה, ניתן לקבל בלבן בלבד.

משטח בוצ'ר - נותן מראה קלאסי, כפרי, חשוב לשמור בפני 
פגיעות, החומר רך יחסית לשאר המשטחים.

משטח זכוכית - בשל הברק משרה מראה מודרני, קל מאוד 
לניקוי, מגיע בשני גוונים, לבן ואפור, חשוב לא להניח כלים 

חדים, בכדי למנוע שריטות.

פריטי אקססוריז דקורטיביים
גם  עצום!  הוא  יוצרים  שהם  השינוי  אבל  קטנים,  אולי  הם 
באווירה וגם בתוספת הגוון לחלל הרחצה, אל תחששו למקם 
מדפים מעוצבים וכלים יפיפיים לאחסון לצד כיור האמבטיה. 
הניחו עליהם למשל: סלסילה נאה עם סבונים קשים, סבוניה 
מהודרת ומעמד למברשות השיניים, קופסה חיננית עם מגבות 
ידיים רכות ונעימות המגולגלות בתוכה וכמובן בקבוקי בושם 
תעניק  למגבות  מדפים  של  תוספת  בחדר.  נעים  ריח  לפיזור 

טאצ' עיצובי לחלל.  

חוצץ לאמבט
עליו  מתאים  מקלחון  התקנת  או  צבעוני,  בווילון  שימוש 
ניתן לשלב דוגמאות ימנע התזת מים ויוסיף צבע לחלל. גם 
מומלץ  בנוסף,  מרענן.  צבע  בעיקר   – המון  מוסיף  שטיחון 
מונע  צבעוני  שטיחון  או  החלקה  מונעות  דבקיות  להניח 

החלקה בתוך האמבטיה, למען בטיחותכם.

תאורה
לא  לד  תאורת  וחזקה:  טבעית  מחמיאה,  בתאורה  בחרו 
זו שמול הראי.  ביותר היא  פלורוסנטיות. התאורה החשובה 
פסי  שילוב  או  לד  תאורת  באמצעות  ומראות  מדפים  הארת 
הארה בצבעים שונים מאחורי המראה, יעניקו מראה מעוצב 

בתקציב נמוך.

טיפים

טעימה
אופן ההכנה:

1. מרוקנים את התפוחים מליבתם.
2. מבשלים את התפוחים ביין אדום, 

קינמון וסוכר חום עד לריכוך קל. מוציאים 
את התפוחים ומצננים מעט.

3. ממלאים את התפוחים בתערובת 
האגוזים ומעט דבש, ואופים בתנור עם 

רוטב היין בו בושלו למשך 15 דק'.
4. מוציאים מהתנור ומזלפים דבש טהור.

מצרכים:
6 תפוחי גרנד סמיט

בקבוק יין אדום יבש
1 כף שטוחה קינמון

1 כוס סוכר חום
1 כוס מיקס אגוזים ושקדים טבעיים

תפוחונים ממולאים
אוהבים תפוחים ורוצים לשדרג ולהכניס אותם לתפריט כקינוח מתוק במיוחד? "חוות 

דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית מציעה מתכון מיוחד לתפוחונים ממולאים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

הרביעי  לחלל  נחשבים  הרחצה,  חדרי 
בחשיבותו בבית לאחר הסלון, המטבח 
הזמן  זה  פסח  לפני    השינה  וחדר 
האידאלי בשנה לשיפוץ בתים ודירות בישראל ולא 
בכדי הוא מכונה “עונת השיפוצים”  איך תעשו זאת 

נכון? ואילו חומרים מומלצים?  המדריך המלא
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת
התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דריכה, פסיעה.  "את קול ___" )שמואל ב ה כד(
5. ראשיתו של דבר מבחינת הזמן. "___ היום הזה ומעלה" 

)חגי ב טו(
7. מלך צור בימי דוד ושלמה. )שמואל ב ה יא(

8. אדם מהיר לכעוס, כעסן. "בעל ___" )משלי כב כד(
9. אבי בית אב לשבט גד. "ומשלם ושבע ו___" )דברי הימים 

א ה יג(
10. קיצור המילים: הדרת קודש.

11. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: 
א' – 8, ב' – 50, ג' – 1, ד' – 50

12. תרועה, רעש, המולה.  "עתה למה תריעי ___" )מיכה 
ד ט(

14. הוא מרוצה מאוד מעצמו, מתרברב. "___ גסה עליו" 
)תענית כ.(

18. עיר הכהנים. " __ עיר הכהנים")שמואל א כב יט(
20. עוקם, שיעור הכפיפה וההתעקמות של דבר-מה. "על 

שני כותלי מבוי שאין בגובהן ג' ואין  ב___ ג'" )עירובין ט.( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

1. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק.  "___ סלע" 
)יחזקאל כו ד( 

2. תפילה מתוך כוונה.  "ו___ תפלה" )שבת קכז.(
3. עניני כספים, טענה או תביעה בעניני ממון. )ובהשאלה( נזק, 

הפסד. "___ דממונא" )בבא מציעא ב:(
4. אבנט,חגורה מיוחדת שחגרו לפנים כהנים ופקידים. "שרץ 
שנמצא במקדש כהן מוציאו ב___" )עירובין י טו( )לא בלשון 

סמיכות(
5. מאמר חז"ל בשבח החזרה המרובה על הלימוד.  השלם: 

"ואינו דומה שונה פרקו  __ פעמים לשונה פרקו מאה 
ואחד")חגיגה ט:(

6. נספר, נמנה. "כל העובר על הפקודים ושבט לוי לא  ___" 
)רש"י מנחות כא:(

13. )בהשאלה( דוחק, מצוקה, סבל. "ראה ראיתי את ___ עמי 
אשר במצרים" )שמות ג ז(

14. שלל, ביזה, טרף. "בבקר יאכל ___ ולערב יחלק שלל" 
)בראשית מט כז( )בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים: עם קדוש.
16. ביושר-לב, מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב__- 

לבב")מלכים א ט ד(
17. מאותיות ה- א"ב.

19. ממחלות העינים שנזכרו בתלמוד. "___ מלך" )שבת קט.(

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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משה, בני-ישראל, אהרן, הנשאם, בצלאל בן-אורי, אהליאב בן-אחיסמך, איתמר, למטה יהודה,
למטה-דן, אהל מועד, ארון העדות, משכן העדת, פתח משכן אהל-מועד, המשכן, מזבח, הקטרת, מזבח העולה, הכיור, 

מזבח הזהב, מזבח הנחשת, קדש קדשים, שבת שבתון, נדיב לב, חכם-לב, בגדי השרד, בגדי הקדש, במראת הצבאת



הזדמנויות!
לא מפ�פ�י�

 ,�רק במטבחי מרו
מנצלי� הזדמנות 
ליהנות ממבצעי 

פ�ח ג� לאחר פ�ח

מזמיני� מטבח 
במחיר פ�ח של

 �ומקבלי
לאחר פ�ח!



בתוך עשור: 14,000 
תלונות על רופאים 

/ עמוד 4

סופית: ישיבות 
פטורות מארנונה

/ עמוד 3

השכר הגבוה במשק: 
רבע מיליון בחודש

/ עמוד 3

הממשלה אישרה: 
מנכ"ל חדש לחינוך

/ עמוד 3

ליצמן: אין 
תקציב 

לאבטחת 
קופות חולים

 / עמ'  3

רק 8 מורחקים 
בחינוך החרדי

יו"ר ועדת החינוך חבר הכנסת יעקב מרגי תקף את הנהלת 
השנתי  הדיווח  במסגרת  שהתקיים  בדיון  החינוך,  משרד 
על מספר הרחקות התלמידים במערכת החינוך    במגזר 
החרדי הנתון עמד על 8 תלמידים בלבד    מרגי: "התלמידים 
החרדים שקופים עבור משרד החינוך, סרח העודף"  / עמ' 4
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בס"ד יום רביעי כ"ד באדר תשע"ז  22/3/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ"ג באדר תשע"ז 21/3/17

דולר ארה"ב « 3.6140
אירו « 3.9068
לירה שטרלינג « 4.5062
יין יפני « 3.2098
פרנק שוויצרי « 3.6306

הוסר החשש 
ממחסור: מיץ 
הענבים יימכר 

בזול / עמוד 3

בחודש שעבר פרסמה הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה דו"ח, לפיו חלה ירידה של 
כי  מתברר  כעת   ● הדירות  במחירי   1.2%
הנתונים היו שגויים - מאחר ובמדד נכללו 
מטרה',  ו'מחיר  למשתכן'  'מחיר  דירות  גם 
שאינן נמכרות בשוק החופשי ומחירן נמוך 
בעשרות אחוזים ● יו"ר המועצה לכלכלה: 
"יש פער בין המספרים שמדווחים לבין מה 

שהציבור מבין"  / עמ' 2
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כישלון: מחירי הדירות 
עולים שוב

שב ואל תעשה

 שוקי סלומון
בעלי 'סלומון נכסים והשקעות'

לחשב מסלול מחדש

ניסים עזרא
מהנדס, אל"מ במיל.
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הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא

 
אה
פו
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ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

משקפיים?!
זו היסטוריה!

מחיר 
קבוצתי!

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם



בחודש שעבר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דו"ח, לפיו חלה ירידה של 1.2% במחירי הדירות ● חודש אחרי, 
מתברר כי הנתונים היו שגויים - מאחר ובמדד נכללו גם דירות 'מחיר למשתכן' ו'מחיר מטרה', שאינן נמכרות בשוק 

החופשי ומחירן נמוך בעשרות אחוזים ● יו"ר המועצה לכלכלה: "יש פער בין המספרים שמדווחים לבין מה שהציבור 
מבין מהמספרים האלה"

כישלון: מחירי הדירות עולים שוב

כחלון. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הכי  השוק  זהו  נכון?  בישראל,  הנדל"ן  על  הכל  יודעים  כבר  אתם 
מעניין, ונדמה שלא רק המתעסקים בתחום הם 'מבינים', אלא כל אחד 
ובכל בית יש את זה שיודע, מנבא וממש מרגיש בקיא בכל תורות ורזי 

הנדל"ן. 
יעלו,  רק  המחירים  נוראי,  מחסור  יש  שכיום  הרווחת  הדעה  את  יש 
עולה  תמיד  שנדל"ן  אומרים  ההורים  ואפילו  אסון,  היא  הממשלה 
העיקר  בפריפריה,  קטן  משהו  אפילו  דירה.  ולקנות  להזדרז  ולוחצים 
שיהיה. ואם במקרה אתם כבר בעלי נכס ומחפשים השקעה, אתם בטח 
מכובדת.  ופנסיה  מהירה  להתעשרות  הזדמנות  היום  של  בשוק  רואים 
מצד שני יש את הטיפוסים הפסימיים שכבר שנים לא קונים שום נכס 
נדל"ני כי אוטוטו המחירים הולכים לרדת וכולם יאכלו את הכובע וכל 

מי שקנה יפסיד.
לא  המחירים  אחד  מצד  מוחלטת,  וודאות  אי  תקופת  היא  התקופה 
של  הבסיס  בדירות  ובעיקר  הערים  ברוב  ירידה  של  סימן  שום  עושים 
2-4 חדרים, מאידך מרגישים שינוי בביקוש, הקונים לא ממהרים לשלם 
כל מחיר. מה שבעבר היה נחטף, עכשיו עומד ומחכה, הממשלה מנסה 
בכל כוחה להוריד את המחיר או לפחות לנסות לעצור אותו כבר תקופה 
הגזירה של  באה  כעת  גזירה חדשה.  מנסים  מה  זמן  כל  כאשר  ארוכה, 
לפחות  למדר  היחידה שנראה שהחלה  לשכירות,  דירה שלישית  מיסוי 

משקיעים משוק הנדל"ן.
האם  גדולה,  בדילמה  עצמו  את  מוצא  עכשיו  דרכים  שבצומת  מי 
להמשיך לחכות או לקחת מה שיש. החודשים הקרובים הינם חודשים 
קריטיים לשוק הנדל"ן, האם ימשיך לשגשג ולעלות והמחירים ימשיכו 

לשבור שיאים או שנראה בלימת ואף ירידת מחירים.
בסבלנות  להמתין  המתנבאים,  לאלו  וגם  למומחים  גם  מציע  הייתי 
הם  ספקולציות  יגידו.  הקרובים  והחודשים   - יהיה  מה  לראות  ולחכות 
המחפשים  לאלה  בימינו.  נבואה  ניתנה  למי  יודעים  וכולנו  נבואה  חצי 
דירה למגורים או משפרי דיור אין הרבה ברירה, הם כבר חיכו, לכן אם 
יש משהו טוב כדאי לקנות גם בתקופה של אי וודאות כמו היום, ולאלו 

המשקיעים בנדל"ן - עד שקצת יתבהר, לפעמים שב ואל תעשה עדיף.

שנים  נמשכת  למגורים,  הדירות  במחירי  הוודאות  אי 
וגם  צעיר  זוג  הדיור.  מחירי  לעליית  היא  ומקבילה  רבות 
משפרי דיור, חייבים לחשב כמעט כל יום "מסלול מחדש", 
במטרה לתכנן את צעדיהם הקרובים הבאים, נוכח מציאות 

משתנה תכופות, שהיא גם רבת מהפכות. 
הבניה למגורים מושפעת מכמה "ווקטורים רב ממדיים", 
גם נוגדים, אלו המטלטלים את "עגלת הבניה", כבר שנים 
הקרקעות,  ברוב  המדינה, ששלטה  כשנה,  לפני  עד  רבות. 
למנוע  מנת  על  הדרגתי,  באופן  לבניה  אדמות  "שחררה" 
אגירתם על ידי "כרישי נדל"ן", הביאה במו ידיה לעליית 
מחירי הקרקע לבניה, עד כדי מחצית מעלות הכוללת של 

הפרויקט.
צמצום ההיצע גרם לתחרות קשה בין היזמים ובין קבלני 
ישראל  מקרקעי  במנהל  ושחיתויות  לחצים  יצר  הביצוע, 
וברשויות המקומיות, צימק את מעגל היזמים המקורבים, 
אלו ששלטו בשוק והעלו את מחירי הקרקעות גם בספסור 
קרקעות ששינו ייעודם בדרכים "מקוצרות", והפכו לזמינות 

לבניה, רק ב"קיצורי דרך".
"עגלו  קבלני הביצוע שהתחרו על מכרזים מצומצמים, 
פינות", בניהול ואף בבטיחות, ומספר מקרי פשיטות רגל 
מנופים,  לקריסת  מרפסות,  לנפילת  מקבילה  בעליה  נמצא 

ולמספר הולך וגדל של פועלי בניה הרוגים.  
בניה  חברות  הכנסת  וחוסמים  חסמו  הקבלנים,  ארגוני 
בהיצע  מדרגה"  ל"קפיצת  להביא  שיכולות  בינלאומיות, 
הדירות, ואפשרו רק כיום טפטוף של "ידיים עובדות" מסין, 
חדשות  משתנה  העירונית,  ההתחדשות  בתחום  הרגולציה 
לבקרים על ידי המדינה באמצעות משרד האוצר, לו עימות 
מתפתח עם הרשויות המקומיות, המתעוררות למציאות בה 
ידיהן כבולות בהעלאת  נטל התשתיות מוטל עליהן, ברם 

מיסים.
ומייגע,  ארוך  בניה,  היתר  וקבלת  ייעוד  שינוי  תהליך 
תהליכי  את  לקצר  החלום  את  מימשה  לא  הוד"ל  הקמת 
הרישוי. בניית תשתיות תחבורה, באמצעות כביש 6 וכבישי 

וקיצרו  ארצית,  ברמה  הדירות  היצע  לפיזור  סייעו  רוחב, 
הנמצאות  לערים  ביצוע,  קבלני  הגעת  את  משמעותית, 
הפריפריה  בערי  מחירים  עליית  מסמנים  ברם  לאורכו, 
המרכז,  באזורי  הדיור  מחירי  לעליית  במקביל  מ"אמש", 
ומעבר  מחד,  מהפריפריה  ביצוע"  קבלני  "בריחת  בגלל 

יזמים מהמרכז לפריפריה מאידך.
ולא  נדרשת,  תשואה  מביאות  שאינן  להשכרה,  דירות 
בפתרון  ממשי  חלק  אינם  הישראלית,  למנטליות  עונות 
במסגרת  ערים,  ממרכזי  צה"ל  מחנות  פינוי  הדיור.  בעיית 
שיווק מחנות ובתוכנית שוה"ם, משחררת קרקעות לבניה, 
ברם רשויות מקומיות כגון פתח תקווה, במקרה של פינוי 
ובניה  הקרקע  קבלת  את  מתנות  "סירקין",  ממחנה  חלק 
מסיבית של מגורים, בקבלת תקציבי פיתוח ובניה למרכיבי 
במהרה  הופך  לא  המתפנה  שהפוטנציאל  כך  הציבור. 

לשכונות מגורים שוקקות.
ומשפחות  נטל קשה מנשוא,  להיות  הופך  לדירה  מחיר 
רבות כורעות תחת עומס המשכנתא ה"רב דורי". הבנקים 
חוששים מבועת נדל"ן גואה ועולה. כל הנ"ל גורם לנסיקת 
צעירים  לבריחת  גם  גדולה,  וודאות  לאי  הדיור,  מחירי 

לחו"ל. 
בו  למשתכן,  דיור  פרויקט  הוא  התהליכים,  לכל  משיק 
בכמות  קרקעות  שחררה  הקלפים",  את  "טרפה  המדינה 
גדולה יחסית בכל הארץ, תוך לחץ על היזמים והקבלנים, 
להתמודד על מחיר דירה מושלמת, ולא רק על מחיר קרקע, 

בתוך לוח זמנים מוגדר.
"שחרור  במסגרת  הפעילות  שנפח  ככל  דעתי,  לעניות 
"מחיר  לזכאי  קרקעות  של  שנים,  וארוך  יציב  מסיבי", 
למשתכן", תוך פעילות מקבילה של משפרי דיור, יחד עם 
עירונית,  התחדשות  במסגרת  ערים  במרכזי  דירות  תוספת 
מחירי הדיור יתייצבו, גם יהיו בתוך עשור רצוף ויציב גם 

פוליטית, במגמת ירידה.
למימוש  בדרך  מחדש"  מסלול  "נחשב  יום  וכל  אז  עד 

החלום המתרחק של דירה לכל משפחה.

שב ואל תעשה

 שוקי סלומון
בעלי 'סלומון נכסים והשקעות'

לחשב מסלול מחדש

ניסים עזרא
מהנדס

הכותב לשעבר ראש מינהלת פינוי הקריה, מפקד הבינוי בצה"ל בדרגת אלוף משנה מיל.

הדיור  מחירי  לפיהם  הפרסומים  לאחר 
עשור,  מזה  משמעותית  ירידה  רשמו 
הדיור של הלשכה המרכזית  מדד מחירי 
לסטטיסטיקה מגלה כי אלו דווקא עלו ב-0.5% 
לא  ואם  האחרונים.  דצמבר-ינואר  בחודשים 
שהוכרזה  הירידה  את  עדכנו  בלמ"ס  בכך,  די 
אינה  הירידה  העדכון,  פי  ועל  שעבר,  בחודש 
על 0.5% בלבד. הסיבה  על 1.2% אלא  עומדת 
הנמכרות  דירות  הסרת  הוא  בנתונים  לשינוי 
במחיר למשכן ומחיר מטרה שאינן חלק מהשוק 
על  משפיעים  לא  מחיריהן  ולפיכך  החופשי 

השוק הכללי. 
בחודשים  שנתית  בהשוואה  הכל,  סך 
בשנה  המקבילה  לתקופה  ביחס  דצמבר-ינואר 
פחות  בלא  עלו  הדיור  מחירי  כי  עולה  שעברה, 
נרשמה  קלה  התמתנות  זאת,  עם  מ-6.3%. 
בנק  החולפת.  בהיקף העסקאות שבוצעו בשנה 
הנתונים  "לפי  כי  שעבר  בשבוע  פרסם  ישראל 
על סך העסקאות, היקף הפעילות בשוק ממשיך 
סך  עמד   2016 של  השנייה  במחצית  להתמתן. 
לעומת  בלבד,  כ-7,300  על  הממוצע  העסקאות 
שעסקאות  והחלק  הראשונה,  במחצית   8,300
המשקיעים מהוות בסך העסקאות ממשיך להיות 

נמוך ועומד על כ-20%".
המתוקנים  לנתונים  שהוביל  בלמ"ס  השינוי 
הלאומית  המועצה  ראש  מצד  ביקורת  גרר 
כלי  עם  ששוחח  שמחון,  אבי  פרופ’  לכלכלה, 
תקשורת ואמר כי "היה צריך להתחשב בדירות 

ולתת  אותן  לסמן  לא  למשתכן,  מחיר  של 
שלהן  מהמשקל  נמוך  יותר  הרבה  משקל  להן 
רצונות  אין  כמובן  ללמ"ס  בפועל.  בעסקאות 
באמת  זה  פוליטית,  או  ציבורית  דברים  לכוון 
אני  אבל  פוליטיות,  כוונות  שנעדר  מקצועי  גוף 
חושב שיש פער בין המספרים שמדווחים לבין 
מה שהציבור מבין מהמספרים האלה. היה צריך 
לתת לדירות מחיר למשתכן את המשקל האמיתי 
היה  שהמינימום  חושב  אני  למעשה,  שלהן. 

לפרסם את שני המספרים".
ירידה  על  הלמ"ס  לפרסום  במקביל  כזכור, 
איגוד  של  מדד  התפרסם  הדירות,  במחירי 
של  עלייה  נצפתה  כי  נטען  פי  שעל  השמאים 
האחרון  הרבעון  במהלך  הדיור  במחירי   1.7%
הלמ"ס  לנתוני  בניגוד  כאמור  זאת   ,2016 של 
שבשבוע שעבר התגלו כמוטעים. בדו"ח לשכת 
השמאים הוסבר כי הירידה במחירים היא מחמת 
שהתברר  מה  למשתכן,  מחיר  דירות  שקלול 
זה לא מנע ממשרד האוצר  גם  בסוף כנכון, אך 
מצג  את  שטשטשו  השמאים  לשכת  את  לתקוף 

'ההישגים' שניסו להראות באוצר.
שמאי  לשכת  יו"ר  שיגר  הסערה,  לאחר 
דנוס מכתב לראש הממשלה,  המקרקעין, אוהד 
ובו  כחלון,  משה  האוצר,  ולשר  נתניהו,  בנימין 
דרש מהם להורות לסטטיסטיקן הלאומי לחדול 
ולא  תפקידו,  מתחומי  חורגת  פעולה  "מכל 
הסתה  דברי  משום  בהם  שיש  מכתבים  לפרסם 
כנגדו וכנגד ציבור השמאים". במכתבו טען דנוס 

כי מופעלת עליו מאז פרסום דו"ח מחירי הדיור 
לו  שגורמת  לחצים  מסכת  השמאים  לשכת  של 

ל"חשש ממשי מפגיעה אישית ופיזית".
דנוס הוסיף כי הוא היה מצפה מגוף, שהודיע 
נתוני מלאי הדירות הבלתי  שיפסיק לפרסם את 

שגויים  היו  בנושא  שפרסומיו  מאחר  מכורות, 

מזה זמן לא ידוע, שינקוט משנה זהירות כשהוא 

'הטעיה'  'בלבול',  כמו  בביטויים  עושה שימוש 

ו'נזק ציבורי' כלפי אחרים.
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הציבור מחזיק 306 מיליארד שקל
במדינה,  האפסית  הריבית  בעקבות 
הסכום שנמצא כיום ברשות הציבור הוא 
'מבט  מדו"ח  עולה  כך  שקלים,  מיליארד   306
למידע  החטיבה  של   2016 לשנת  סטטיסטי' 
הציבור,  נכסי  ישראל.  בבנק  ולסטטיסטיקה 
שקל,  טריליון  בכ-3.4   2016 שנת  לסוף  נכון 
והן  ישיר  באופן  מחזיק  שהציבור  נכסים  הן 
הגופים  באמצעות  המוחזקים  מנוהלים  נכסים 
הפנסיה  קרנות  ההשקעות,  )בתי  המוסדיים 
וחברות הביטוח(, גידול של 3.6% מהזמן הזה 
מהתיק  המהווה 9%  והעו"ש  המזומן  אשתקד. 
עלה ב-51 מיליארד שקל והפיקדונות, המהווים 
 .)5%( שקל  מיליארד  ב-41  עלו  מהתיק,   26%
בשני האמצעים יחד מחזיק הציבור 1.2 טריליון 
שקל, סכום המהווה כ-35% מסך נכסי הציבור.

סופית: ישיבות פטורות מארנונה
בשבוע  עברה  כנסת  חברי   40 של  ברוב 
שעבר הצעת החוק למתן פטור מארנונה 
ש"ס  סיעת  יו"ר  שיזם  ולישיבות,  מדרש  לבתי 
החוק  הצעת  מטרת  צור.  בן  יואב  ח"כ  בכנסת 
להבהיר כי אין מקום להחריג את הישיבות ובתי 
בתי  על  החל  הפטור  מסעיף  לסוגיהם  המדרש 
ישיבות  שדין  וברור  חד  באופן  ולקבוע  כנסת, 
ובתי מדרש לעניין הפטור מארנונה זהה לפטור 
משמש  שהמקום  שעה  כנסת,  לבתי  שניתן 
פעילות  בו  ואין  לתפילה  או  תורה  ללימוד 

עסקית.

ציוץ בשווי מאות מיליונים
של  הטוויטר  בחשבון  ציוץ  בעקבות 
מניית  ירדה  טראמפ,  ארה"ב  נשיא 
בחודשיים  ב-33.3%  'אופקו'  התרופות  חברת 
יום  בסיום  שעבר,  בשבוע  אך  האחרונים, 
במפתיע  המניה  עלתה  סטריט,  בוול  המסחר 
שכיסתה  רק  שלא  משמעותית  עליה  ב-216%, 
אחוזים  ב-182.7  עלתה  גם  אלא  ההפסד,  את 
נוספים. לפני כשבועיים, דיווחה אופקו כי שנת 
זהות לשנה שעברה,  2016 הסתיימה בהכנסות 
מיליון   13 של  הפסד  עם  דולר,  מיליון   276
השנה  בתחילת  התרסקה  אופקו  חברת  דולר. 
ב-19% לאחר כישלון בניסוי שלב 3 של פיתוח 
תרופת ה-hGH-CTP, שהיא התרופה השנייה 
המיועדת  הריאלדי,  אחרי  לחברה  בחשיבותה 

לטיפול באי-ספיקת כליות כרוני.

הממשלה אישרה: מנכ"ל חדש לחינוך
בשבוע  שהתקיימה  הממשלה  בישיבת 
את  הממשלה  אישרה  )חמישי(,  שעבר 
מנכ"ל  לתפקיד  אבואב  שמואל  מר  של  מינויו 
משרד החינוך. אבואב יחליף את גב' מיכל כהן, 
האחרונות  השנים  בארבע  בתפקידה  שכיהנה 
שמואל  תפקידה.  סיום  על  הודיעה  ולאחרונה 
יו"ר  בתפקיד  האחרונות  בשנים  כיהן  אבואב 
קרן נאור )קרן חברתית-אזרחית(, אשר מפעילה 
בדגש  ומגוונים,  רבים  חברתיים  פרויקטים 
עמוק על תחומי המאבק בקטל בדרכים, שיפור 
בסיכון  והנוער  הילדים  אוכלוסיית  של  מצבה 
בישראל, וכן בליווי ובתמיכה לעיירות הפיתוח 
מנכ"ל  בתפקיד  כיהן  גם  אבואב  והפריפריה. 
משרד החינוך )בשנים 2006-2007( וליווה את 
מלחמת  לאחר  בצפון  החינוך  מערכת  שיקום 

לבנון השנייה.

השכר הגבוה במשק: 
רבע מיליון בחודש

בדו"ח משרד האוצר שפורסם בשבוע שעבר, 
נחשפו בעלי המשכורות הגבוהות במשק 
הישראלי  השכר הגבוה ביותר: מרצה 

באוניברסיטת בר אילן עם רבע מיליון שקל 
בחודש  אחריו: שורת רופאים בכירים

ברוך ברגמן

בשבוע שעבר פורסם דו"ח 
נחשפו  ובו  האוצר  משרד 
המרוויחים  של  השכר  נתוני 
הישראלי.  במשק  הגדולים 
גדעון  ד"ר  כי  עולה  מהנתונים 
למשפטים  מרצה  פרחומובסקי, 
הוא  אילן,  בר  באוניברסיטת 
במגזר  ביותר  הגבוה  השכר  בעל 
הציבורי ושכרו עומד על 252,375 
אחריו  ברוטו.  לחודש  שקל 
בקרן  רופאים  שישה  נמצאים 
המחקרים בבית החולים איכילוב, 
אלף   182,279 בין  נע  ששכרם 
ל-144,667  לחודש  ברוטו  ש"ח 

אלף ש"ח.
רופא  נמצא  השמיני  במקום 
כללית,  חולים  בקופת  מומחה 
ש"ח,  כ-143,714  שמרוויח 

שוב  הם  גם  והעשירי  התשיעי 
של  המחקרים  בקרן  רופאים 
 134,045 שמרוויחים  איכילוב, 
בחודש.  ש"ח  אלף  ו-132,406 
עופרה  הסוהר  בתי  שירות  נציבת 
בין  הרבה  הכי  מרוויחה  קלינגר 
כוחות הביטחון, השכר שלה הוא 

106,607 שקל לחודש ברוטו.
 84,183 מרוויח  הטכניון  נשיא 
דירקטוריון  יו"ר  בחודש,  שקלים 
מרוויח  החשמל  חברת 
ונשיא  בחודש  שקלים   82,279
מרוויח  העברית  האוניברסיטה 
מנכ"ל  בחודש.  שקלים   80,178
 72,454 מרוויח  ישראל  רכבת 
קול  מפקח  בחודש,  שקלים 
בחודש  מרוויח  השידור  ברשות 
מד"א  ומנכ"ל  שקלים   71,023

מרוויח 67,586 שקלים בחודש.

ארי קלמן

המזעזע  ההצתה  אירוע 
בחולון,  הרפואי  במרכז 
אחות  חייה  את  קיפחה  בו 
תקיפה  שעבדה במקום בעקבות 
הנראה  ככל   - שואה  ניצול  של 
תהייה  מעורר  בנפשו,  מעורער 
מאבטחים  מוצבים  לא  מדוע 
בכניסה לקופות החולים, בדומה 

למקומות אחרים. 
יעקב  הבריאות,  שר  לדברי 
תקציב  די  אין  למשרדו  ליצמן, 

בשביל המטרה החיונית.
"קרה דבר שאנחנו צריכים לתת 
להגיד  יכול  לא  אני  הדעת,  את 
שיש לי את הפתרון המיידי כרגע, 
על  יושבים  אנחנו  בהחלט  אבל 
לעשות",  צריך  מה  ובודקים  זה 
לשאלה  ליצמן.  השר  הדגיש 

הדרוש  התקציב  בידו  יש  האם 
לשם הצבת שמירה השיב השר: 

"חד משמעית לא".
לדברי השר, הסוגיה לא פשוטה 
כלל היות ובסדר העדיפויות של 
נוספים  דברים  ניצבים  המשרד 
כמו "סיעוד ומיטות, צריך המון 
דברים במשרד הבריאות – כולל 
והוסיף:  השר  הבהיר  אבטחה", 
עדיף  מה  להגיד  יכול  לא  "אני 
דעת  שיקול  זה  כרגע,  מי  על 
רציני צריך לבדוק, אני לא רוצה 
קרוב  בגלל שזה  ולהגיד  לשלוף 

לאירוע שקרה".

ליצמן: אין תקציב 
לאבטחת קופות חולים

אחרי האירוע המזעזע בחולון, גוברות 
הקריאות להציב מאבטחים בקופות החולים 
 אך שר הבריאות טוען כי למשרד אין די 
תקציב: "יש מיטות וסיעוד, לא יכול לומר 

בשליפה מה חשוב יותר"

ליצמן. צילום מרים אלסטר, פלאש 90
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אישרה  הכספים  ועדת 
הארכה  שעבר  בשבוע 
בשנה לצו מכס המגדיל את מכסת 
מיץ  של  ממכס  הפטורה  הייבוא 
עד  ומארה"ב,  מאירופה  ענבים 
לכמות כוללת של 200 אלף ליטר, 
על-מנת  זאת   .2017 שנת  סוף  עד 
למנוע מצב של אי עמידה בביקוש 
חג  לקראת  ענבים  למיץ  הגובר 
עליית  למנוע  על-מנת  וכן  הפסח 

מחירים דווקא בעת הזו.
הוגדלה  ממכס  הפטורה  המכסה 
לראשונה לקראת חג הפסח בשנה 
שעברה, וכאמור הוחלט להמשיך 
פגיעה  מניעת  תוך  זו,  במדיניות 
ועדת  יו"ר  המקומיים.  ביצרנים 

)יהדות  גפני  משה  ח"כ  הכספים, 
ואמר  המהלך  על  בירך  התורה( 
ש"ועדת הכספים שמה לה למטרה 
להפחתת  שיובילו  מהלכים  לקדם 
איזון  יצירת  תוך  המחייה,  יוקר 
המקומית  לתעשייה  גם  ודאגה 

ועובדיה".
במשרד  תעשיות  מינהל  מנהל 
אמר  שירן,  יאיר  הכלכלה, 
שהמטרה היא להגדיל את המכסה 
הפטורה ממכס מ- 100 אלף ליטר 
ש"המהלך  בתקווה  החג,  לפני 
ועוד  לישראל  סחורה  עוד  יכניס 
ציין,  עוד  החג".  לפני  תחרות 
קטנה  יחסית  בכמות  "מדובר  כי 
כך  המקומית,  הצריכה  להיקף 
שהמהלך לא אמור לפגוע ביצרנים 
של  ביבוא  מדובר  המקומיים. 

מהלך  בקונטיינרים,  ענבים  מיץ 
משרדי  מול  בתיאום  שנעשה 
האוצר והחקלאות. אנחנו מקווים 
אכן   - עתה  כבר  הצו  שהארכת 
הענבים  מיץ  מחירי  על  תשפיע 
בשבועות הקרובים לקראת החג".

על  בירך  גפני,  הוועדה  יו"ר 
ולנציגי  לשירן  קרא  אך  המהלך, 
משרדי האוצר והחקלאות, לפעול 
הזית.  שמן  ענף  לגבי  גם  בהתאם 
השמן  עם  להיות  הולך  "מה 
בפסח, תאפשרו יבוא? אני מבקש 
על- ובהקדם  המכס  את  שתורידו 

עוד  השפעה  לכך  שתהיה  מנת 
השיב  שירן  אמר.  החג",  לפני 
למשרד  בינינו  "יש  לבקשתו: 
על-כך  התדיינות  החקלאות 
נוספת  מכסה  להיפתח  שתצטרך 

במגעים  ואנחנו  זית  שמן  לייבוא 
לגבי היקף המכסה".

חוץ  סחר  בכיר  תחום  מנהל 
אלירז,  גלעד  החקלאות,  במשרד 
יש  זית  שמן  יבוא  "על  הוסיף: 
על  לשמור  במטרה  מגן  מכס 
התעשייה המקומית. יחד עם זאת, 
אנחנו מבינים את הצורך בעמידה 
את  להשלים  רוצים  בביקוש, 
המחסור וגם להבטיח שלא תהיה 
את  סיכם  גפני  מחירים".  עליית 
לפעול  "ראוי  כי  בהדגישו,  הדיון 
מהר בעניין יבוא שמן זית ובכלל, 
יש לשקול לקדם מהלכים נוספים 
שיובילו להורדת מחירים, במיוחד 

מוצרי מזון, לפני החג".

ועדת הכספים האריכה 
בשנה צו שנועד להגדיל 

את מכסת היבוא 
הפטורה ממכס של מיץ 
  2017 ענבים עד סוף

המשמעות: לא קיים 
חשש ממחסור במיץ 

ענבים לקראת חג הפסח 
 היעד הבא: הגדלת 

המכסות גם בתחום יבוא 
שמן הזית 

הוסר החשש ממחסור: מיץ הענבים יימכר בזול

גפני. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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בתוך עשור: 14,000 תלונות על רופאים 
מספר ההרשעות בקובלנות משמעת בעשור האחרון עמד על 199, מתוכן  130 בגין 
רשלנות רפואית  הנציב הודה כי אופן הבירור בעייתי וכי רופאים מסתירים מידע 

ארי קלמן

שעבר  בשבוע  קיימה  המדינה  ביקורת  לענייני  הוועדה 
רשלנות  מקרי  וטיוח  "הסתרה  בנושא  שעסק  נוקב  דיון 
רפואית תוך פגיעה בציבור החולים". חברי הוועדה ביקשו לנתח 
של  מקרים  הישנות  למנוע  כדי  מערכתית  ולפעול  הנתונים  את 

רשלנות רפואית המובילה לעיתים למוות. 
כי   ואמרה  הדיון  את  פתחה  אלהרר,  קארין  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
זה  והשמות  הפנים  את  כשרואים  ועצוב,  כאוב  בנושא  "מדובר 
הסתיימו  שחלקם  טרגיים,  במקרים  מדובר  יותר.  עוד  מעציב 
הפרטניים,  למקרים  מעבר  לראות  מבקשים  אנו  חיים.  באובדן 
לפעול מערכתית כדי שנוכל לומר – למדנו איך לפעול טוב יותר 

מעתה ואנחנו עושים הכל על מנת שהמקרים לא יחזרו".
דו"ח  פרסמנו  "ב-2012  ציין:  המדינה,  מבקר  משרד  בנטל,  דן 
בנושא רשלנות רפואית. אפשר לחסוך מאות מיליונים למערכת, 
במקום  משפט  הליכי  על  הם  שמשולמים  מהפיצויים  אחוז   40
נעשה  לא  דעתנו  למיטב  הבריאות.  ולמערכת  לחולים  שיגיעו 

הרבה מאז הביקורת, יש רשימה של מה צריך לעשות ולפעול".
כי  ציין  הבריאות,  במשרד  הציבור  קבילות  נציב  לב,  בעז  ד"ר 
הקבילות  הנציבות  דעת  שיקול  את  שתגדיל  חוק  הצעת  תזכיר 
 99 עם  מסכימים  "אנחנו  לכנסת:  יוגש  פעילותה  את  ותסדיר 
אחוז מהביקורת. כל מי שיושב כאן רוצה רפואה טובה ואיכותית 
יותר, אנחנו רוצים שתהייה למידה אישית וארגונית וגם להשיג 
תשתית ראייתית למקרים של רשלנות. אנחנו פועלים כדי להגיע 
של  הגנה  יש  רב,  זמן  עובר  תמיד  מסובך,  זה  העניין,  לשורש 
כל  את  נותנים  ולא  עצמם  על  להגן  שרוצים  ומטפלים  חסיונות 
על  חסיון  שיהיה  הלוואי  ונדיבה.  זמינה  בצורה  האינפורמציה 
העדויות ונקבל את האינפורמציה צמודה לאמת. יש לזכור שגם 
אין לנו סמכויות חקירה, אנחנו תלויים ברצון טוב שלרוב קיים".

או  לזכות  רק  יכולה  הנציבות  פעילותה,  במסגרת  כי  ציין  לב 
החולים  בתי  וכי  משמעתי  לדין  אישיות  מסקנות  להעביר 
מעבירים משוב על מה עשו כדי לתקן ליקויים שהתגלו. לב סיפר 
מהן  אחוז   50-60 בשנה,  פניות  כ-1,400  מגיעות  לנציבות  כי 
נסגרות  70 אחוז מהפניות  4 חודשים, בתוך שנה  נסגרות בתוך 
 226 היו  המשמעתי  הדין  ביחידת  בשנה.  שימועים   80 וישנם 
קובלנות משמעת ב-10 השנים האחרונות. "המספר לא גבוה אך 
זה לא מה שקובע, יש מקרים פשוטים ומורכבים. מתוך 226 – 
בפלילים. מספר  בגין הרשעה  ו-80  רשלנות  בגין  קובלנות   146
רשלנות  בגין   130 מתוכן   ,199 היה  האחרון  בעשור  ההרשעות 

עדיין  פתוחים  תיקים   57 בפלילים.  הרשעה  בגין  ו-69  רפואית 
ביחידת הדין המשמעתי. היו 6 השהיות לצמיתות משנת 2007".

לדבריו, "התהליך הוא איום ונורא, עד שאנחנו מבררים תלונה זה 
עובר את כל המטחנה, כולל עורכי דין ואחרים, כעבור שנתיים 
שלוש מהאירוע מקבלים תוצאה. אז יש התרעה, נזיפה, התלייה 
צריכה  העבודה.  את  עושה  לא  וזה  מהדרוש  רחוק  זה  זמנית, 
להיות לנציב סמכות להורות על הליכים מתקנים – לחייב רופא 
לעבור הכשרה, להגביל את התפקיד שלו, את הקידום שלו. היום 
אנחנו  קובלנה.  להליך  אותו  שולח  שאתה  או  מזכה  שאתה  או 
עבודת  שיפסיקו  כדי  חולים  בתי  למנהלי  אישית  פונים  לעיתים 

רופא מסוכן".
בדיון השתתף גם עמיעד טאוב, אביו של אופק טאוב שבגיל 8 
מוחי  אירוע  החולים  בבית  בטיפול  רשלנות  בשל  עבר  חודשים 
קשה שגרם לו לנזק מוחי בלתי הפיך: "מדברים פה על 11 וחצי 
הושהו  בלבד  רופאים   6 מתוכם  האחרונות,  בשנים  תיקים  אלף 
זה לא בשל הרשלנות אלא בגין פשיעה פלילית.  וגם  לצמיתות 
איזה אמון יש במערכת שמציגה מספרים כאלה? יש עוד עשרות 
אלפי תיקים שלא נבדקו, יש פה ספק שלא מונעים את הרשלנות 

הרפואית הבאה?! 
לא  אפילו  והם  שלנו  במקרה  דו"חות  פעמים   3 זייפו  "רופאים 
הושהו זמנית. גוף הביקורת חייב להיות חיצוני, חייל שפלט כדור 
נחקר, נבדק ולוקחים לו את הנשק. פה יורים, הורגים והמערכת 
מגינה עליהם. החוק במתכונת הנוכחית לא יעבור בכנסת ישראל. 
נעבור ח"כ ח"כ ובכל כלי התקשורת עד שתהייה נציבות בלתי 

תלויה עם שיניים, לא ניתן שעוד אזרחים יעבור את שעברנו".

רק 8 מורחקים 
בחינוך החרדי

יו"ר ועדת החינוך חבר הכנסת יעקב מרגי 
תקף את הנהלת משרד החינוך, בדיון 

שהתקיים במסגרת הדיווח השנתי על מספר 
  הרחקות התלמידים במערכת החינוך
במגזר החרדי הנתון עמד על 8 תלמידים 

בלבד  מרגי: "התלמידים החרדים שקופים 
עבור משרד החינוך, סרח העודף"

ארי קלמן 

סרח  החרדי  החינוך  בתלמידי  רואה  החינוך  "משרד 
כך   - החינוך"  משרד  הנהלת  של  השקופים  הם  עודף. 
והספורט  התרבות  החינוך  ועדת  יו"ר  מרגי  יעקב  ח"כ  אמר 

בתום דיון שעסק בדיווח השנתי לחוק זכויות התלמיד. 
לפי סעיף 6 לחוק זכויות התלמיד, מחויב שר החינוך למסור 
לוועדת החינוך דיווח על מספר הרחקות התלמידים לצמיתות 
שבוצעו במערכת החינוך. בשנת 2016 ביקש יו"ר הוועדה ח"כ 
ופילוחים  נתונים  הכולל  מפורט,  דו"ח  לו  להגיש  מרגי  יעקב 

לפי מגזרים. 
98 תלמידים לצמיתות מבתי הספר.  הורחקו  בשנת תשע"ו 
החינוך  במשרד  וצמצום  מיטבי  לאקלים  היחידה  מנהלת 
ובו  דו"ח מפורט  הוועדה  חברי  בפני  הציגה  סגל,  הילה  הגב' 
בשנת  לצמיתות  שהורחקו  תלמידים  לגבי  הנתונים  התפלגות 
תלמידים   8 רק  הורחקו  החרדי  שבמגזר  עולה  ממנו  תשע"ו, 
החרדי  בחינוך  התלמידים  כלל  על  מדבר  הדו"ח  לצמיתות. 

שאליהם מתייחס חוק חינוך שחל בגילאים 18-3.
ח"כ יעקב מרגי אמר כי לדבריו מדובר בנתון שאינו משקף 
את המציאות. "אם אלו הנתונים שהצליח משרד החינוך לאסוף 
משרד  עבור  ברורה:  המסקנה  החרדי,  בחינוך  הנעשה  על 
החינוך התלמידים החרדים הם שקופים, היחס אליהם הוא כאל 

סרח עודף. לא ניתן להציג נתון שאינו מתכתב עם המציאות".
יעקב  ח"כ  החינוך  ועדת  יו"ר  בפני  שהוצגו  הנתונים  לאור 
ההרחקות  את  לבדוק  החינוך  למשרד  מרגי  ח"כ  קרא  מרגי, 
שאינו  המוכר  של  החרדיים  החינוך  במוסדות  גם  לצמיתות 
לגבי  מעמיק  מסמך  להכין  החינוך  למשרד  קרא  הוא  רשמי. 
התלמידים  כל  את  שיכלול  חרדיים  חינוך  במוסדות  הרחקות 

שחל עליהם חוק חינוך חובה.

טכנולוגיה בשירות האמת

אא

כל  עקבות.  משאיר  סלולארי,  מכשיר  כל 
מקומו  את  לאתר  ניתן  דולק,  שהוא  זמן 
ואפילו בדיעבד. זה עתה קבע בית המשפט, כי 
ראיות  להיות  יכולים  סלולאריים,  אותות  אותם 
אובייקטיביות וחד משמעיות גם במשפט אזרחי. 
רכבו  נפגע  דרכים שקרתה בטבריה,  בתאונת 
של מר אסעד וככל הנראה הושבת לגמרי. אסעד 
תשפה  כי  וביקש  כלל  הביטוח  לחברת  פנה 
את  אסעד  כשתיאר  שנהרס.  הרכב  בגין  אותו 
נהגה  לינא  אחותו  כי  טען  שהתרחש,  האירוע 
חברת  מטעם  חוקר  התאונה.  קרות  בעת  ברכב 
כי היא  וזו אכן טענה  לינא  הביטוח, שוחח עם 
זו שנהגה ואף מסרה תיאור על האירוע. לשאלת 
החוקר היא מסרה את מספר הטלפון שלה, ממנו 

לטענתה, התקשרה לבעלה. 

מוזר,  נשמע  הסיפור  הביטוח  חברת  באזני 
ולכן החברה סירבה לשלם. אסעד החליט להגיש 
התביעה,  בירור  במסגרת  לביהמ"ש.  תביעה 
איכון על מספר הטלפון  דו"ח  הוציאה החברה 
המנוי  כי  עלה  דו"ח  ומאותו  לינא,  מסרה  אותו 
ולא  כולו  התאונה  יום  במשך  נצרת  בעיר  היה 

בטבריה. 
שלינא  אלא  הצדדים,  על  הוסכמה  זו  עובדה 
"התפתלה" והסבירה כי לקחה מכשיר אחר, ישן 
שהיה לה בבית. ביהמ"ש סירב להאמין לגרסה 
זו וממה נפשך, הרי אילו היא השתמשה באותו 
על  להצביע  צריך  היה  האיכון  דו"ח  אזי   ,sim
אם  זאת,  לעומת  בטבריה.   sim-ה של  היותו 
מדובר ב-sim אחר, הרי שאז מספרו היה צריך 

להיות שונה. 

אלא  דיינו.  הסתפקנו,  זו  בסתירה  ואם 
כי  העידה  לינא  להסתבך.  המשיכו  שהגרסאות 
הלכה ממקום התאונה אל בעלה, אך בעלה סיפר 
לחוקר כי היא התקשרה אליו. בביהמ"ש, שינה 
וכאשר עומת אם מה שסיפר  בעלה את הגרסה 

לחוקר, החליט כי הוא "אינו זוכר". 
סתירות.  נפלו  עצמו  אסעד  של  בגרסתו  גם 
כך למשל, לחוקר הוא סיפר שאחותו התקשרה 
אליו ואז הוא התקשר לבעלה, דא עקא שבבית 
יחד  שניהם  עם  דיבר  כי  וטען  העיד  המשפט, 
בחר  אסעד  גם  מוזר",  "באופן  ועידה.  בשיחת 

לתרץ את הסתירה בתשובה "אינני זוכר". 
כי אסעד שיקר באשר  גם מצא  בית המשפט 
השיב  הביטוח  חברת  לשאלת  הרכב.  למחיר 
מן  אך   ,₪ אלף   85 לו  עלה  הרכב  כי  אסעד 

המסמכים שהציג, עלה כי מחיר הרכב עמד על 
סך של 63 אלף ₪ בלבד. גם לסתירה זו, לא היה 

לו תרוץ מתקבל על הדעת. 
כי  המשפט  בית  קבע  האמור,  כל  לאור 
משהוכח שהתובע מסר עובדות כוזבות, ממילא 
זו  לא  דנן,  במקרה  כך.  נהג  מדוע  לשכנע  עליו 
בלבד שאסעד לא הצליח לשכנע שכוונותיו היו 
"טהורות", למעשה עד הסוף הוא המשיך לטעון 
כי כלל לא שיקר. למעלה מן הדרוש, הוסיף בית 
לגרסה  בפניו המניע האמיתי  הוכח  כי  המשפט 
השקרית. התברר כי מי שבאמת נהג ברכב היה 
בעלה של לינא, שנהג ללא רישיון וממילא ללא 
חויב  ואסעד  נדחתה  שהתביעה  כמובן  ביטוח. 
לשלם לחברת כלל 15 אלף ₪, בגין הוצאותיה.

צילום אילוסטרציה: יעקב נחומי, פלאש 90

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל



דלונגי, תמיד יש על מי לסמוך.
בחג הקרוב, תוכלי להתעסק בעיקר במחמאות ופחות בהכנות והכל הודות לתנור השף של דלונגי. 

מגוון התנורים הדו-תאיים של דלונגי, עם כשרות בד"צ העדה החרדית. 

ו תנור בילד-אין  בטיחותי במיוחד: אוורור קדמי והיקפי להגנה מפני כוויות במגע עם דלת או דפנות התנור 
דו-תאי: תענוג לבשל, קל לנקות! ו מגוון תכניות השף, 8 תכניות: לאפיה, בישול, גריל, שמירת חום ו דלת 
נשלפת  בקלות לניקוי קל ו מגוון רחב של צבעים בעיצוב חדשני: שחור, לבן ונירוסטה ו תנור משולב דו 

תאי: תוכניות שמירת חום למצב "פלטת שבת" ו דלת זכוכית כפולה לבידוד מירבי.

3 שנים אחריות*

בית"ר עילית: טרקלין  אשדוד: טרקלין כהלכה, חשמל כהן, אביב חשמל הנמל, שיא החשמל והמיזוג  אשקלון: אלון החשמל, סנעד  אופקים: דני טוויזר אלקטרוניקה, יורם ביתן 
יאקב, מרכז  המקררים, שיא החשמל והמיזוג בית שמש: יאקאב חשמל, זיק אור, שיא החשמל והמיזוג נתיבות: מיני זול, יורם ביתן שדרות: יורם ביתן, ס. לזמי בית אל: חשמלית בית 
אל בני ברק: טרקלין כהלכה, לוינגר מוצרי חשמל, ת.צורף, מרכז המקררים, טומי וייס, חשמל יעקובי, קרן בני הישיבות, שיא החשמל והמיזוג, חשמל חסד, החשמל לצרכן ירושלים: 
אלעד: טרקלין  י. שיר, שיא החשמל והמיזוג, מיטב מוצרי חשמל, טטרון, מיסטר אלקטריק, טרקלין כהלכה  ריינר מוצרי חשמל,  זיק אור, ח.  משה שטערן, יאקב חשמל, ת.צורף, 
פתח תקווה: רדיו אורון, החשמל לצרכן  חדרה: פי.אר אלקטרוניקה  זול  מפרץ חיפה: אלקטרו  מודיעין עילית: יאקב חשמל, צורף  כהלכה, שיא החשמל והמיזוג, יאקאב חשמל 
ראשון לציון: טיב טוב אלקטריק תל אביב: מרכז המקררים,  אבי סופר רכסים: ת.צורף כל הארץ: שק"ם אלקטריק, א.ל.מ, טרקלין חשמל, בסט ביי, רשת תן אלקטריק, רשת סוויץ'.

*שנת אחריות מלאה על התנורים הבנויים  + שנתיים אחריות בתוספת 199 ש"ח
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צרכנות 
חזק ועוצמתי במיוחד

סאוטר  מיקסר  פסח,  לפני  רגע 
עם  במטבח.  שצריך  מה  בדיוק  זה 
בעל  ‘סאוטר’,  מבית  הענק  המיקסר 
1500W, ובעל  ההספק העוצמתי של 
 6.7 - בנפח  הקערה הגדולה במיוחד 
מטעמי  כל  את  להכין  תוכלו  ליטר 

החג ולארח את כל המשפחה בראש שקט. המיקסר הענק 
יחידה.  בפעולה  בצק  קילו   3.7 של   כמות  להכיל  מסוגל 
ליציבות.  המיקסר  בבסיס  גומי  ורגליות  שקוף  קערה  כיסוי 
ניתן להשיג בצבעים: לבן, אדום, שחור. שלוש שנות אחריות 
לתקנון.  בכפוף  צריכה’  מוצרי  ‘אלקטרה  מבית  מלאות 
החג  לכבוד  ‘סאוטר’  מיקסר  קנו  מיוחד,  מבצע  ועכשיו 

ותקבלו בלנדר )למיקסר( מבית ‘סאוטר’ במתנה.

פנקי את עצמך במתנה לחג 
מבשרים  הפורח  האביב  ניחוחות 
של  החג  הפסח-  חג  בואו  על 
הבשמים החדשים. זה הזמן שלך 
שהשיק  חדש  בבושם  להתפנק 
דונה  האמריקאי  האופנה  מותג 

יורק, בושם שיעניק לך תחושה אביבית פרחונית.  ניו  קארן 
DKNY Be Tempted Eau So Blush מושך אתכן לחוות 
פרחוניים  תווים  המשלב  בניחוח  עדינות  של  יותר  רך  פן 
על  להתענג  לחקור.  להתפנק.  עציים.  תווים  עם  רעננים 
ורוד  בגוון  בקבוק  האריזה:   .DKNY של  החדש  הניחוח 
סמוק ונשי, מתהדר במכסה מתכתי עם מתז ושוכן בקרטון 
סמוק וייחודי. ניתן להשיג בכל רשתות הפארם ופרפומריות 

נבחרות. מחיר: 179 ₪ ל- 50 מ”ל | 279 ₪ ל- 100 מ”ל

הזדמנות אחרונה לזכות ב-1,000 ₪ 
‘אפיקומן  למבצע  אחרונים  ימים  נותרו 
שבו  הפסח,  חג  לקראת  סנו  של  במזומן’ 
לקניות.  שקלים  באלף  יום  בכל  לזכות  ניתן 
השתתפות  נרשמה  האחרונים  בשבועות 
שיא במבצע. אלפי משתתפים מרחבי הארץ 

כדי  סנו.  של  האפיקומן  במתנת  בזכייה  מזלם  את  ניסו 
ב-49.90  סנו  מוצרי  ממגוון  לקנות  יש  במבצע,  להשתתף 
לטלפון  להתקשר  הקנייה,  הוכחת  את  ולשמור  ומעלה   ₪
שני  סנו.  של  האפיקומן  במשחק  ולהשתתף   03-3739090
המשתתפים שיענו נכון ובזמן המהיר ביותר באותו יום יזכו 
באלף שקלים מתנת אפיקומן! המבצע יתקיים עד התאריך 

ג’ בניסן, 30/3,

תוספות חדשות 
אחלה של שטראוס מרחיבה את 
עם  אבי  של  החומוסייה  סדרת 
בתוספות  בטחינה  עשיר  חומוס 
של  וטעימות  מיוחדות  חדשות, 
מתכונים מעולמות ה”חומוסיות”. 
השף  אריה,  גור  יניב  לדברי 

הטחינה  האיכותיים,  החומוס  לגרגירי  “בנוסף  אחלה:  של 
ככל  החומוס.  של  במתכון  משמעותית  מאוד  הגולמית 
איכותית,  תהיה  שהיא  ומקפידים  טחינה  יותר  שמוסיפים 
החומוס טעים ועשיר יותר. אבל זה לא מספיק. בחומוסייה 
שבאות  המיוחדות,  והתוספות  שלמה  מנה  הינו  החומוס 
מעל, הן נותנות את הערך המוסף. בסדרת החומוסייה של 
אבי הבאנו תוספות שאנשים אוהבים- חומוס בתוספת של 
ופלפלים  אמיתי  חלפיניו  פלפל  עם  חומוס  עשירה,  טחינה 
ואיך אפשר בלי הרוטב שום  קלויים, שעושים הרבה שמח 

לימון שנמזג באדיבות מעל. כשרות: שארית ישראל.

ללילה שקט במיוחד
טיטולים פרימיום, החיתול המוביל 
בימים  מתחדש  החרדי,  במגזר 
ומשופר,  חדש  חיתול  ומציג  אלה 
הגנה  עם  משודרגות  דפנות  עם 
מפני  יותר  טובה  לאטימה  כפולה 

נזילות, ספיגה משופרת לאורך זמן, לשוניות מעוגלות, רכות 
גמישה  ומותנית  התינוק,  עור  גירוי  למניעת  יותר  וגמישות 
להתאמה מיטבית לגוף התינוק. מלבד זאת, מציג טיטולים 
קונספט  עם  ואטרקטיביות,  חדשות  אריזות  פרימיום 
וגם עיצוב  עיצובי, המספר סיפור בעולמות תוכן רלוונטיים 
והאהוב.  המוכר  התינוק  דמות  עם  לחיתול,  ומרענן  חדש 
המאפשר  שלי”  “השלב   – מידות  סרגל  יוצג  האריזה,  בצד 
התמצאות טובה יותר במידות ומשקלים ובגב האריזה יופיע 
פרימיום  טיטולים  החיתול.  אודות  מעשיר  תוכן  לראשונה 
משווק במידות 2, 3, 4, +4, 5, 6 ניתן לרכוש ברשתות השיווק.

לא רואים שזה מייקאפ
דמייני לעצמך רגע אחד מושלם המתרחש מדי 
משיקה  קליניק  ומסתדר.  מתאזן  הכל  שבו  יום, 
 Superbalanced Silk Makeup SPF 15 את
החדש, מייקאפ קטן וחכם המאזן את הכל. הוא 
מעניק  זאת  ועם  עורך,  על  משקל  נטול  מרגיש 
מעניק  אך  השמנוניות  את  מווסת  מושלם,  כיסוי 

על  מגן  בעת  בה  אבל  ונוזלי  משיי  במרקם  נמשח  לחות, 
עורך עם SPF. הוא התגלמות ה”מייקאפ שאינו מרגיש כמו 
מייקאפ” והוא מותיר את עורך עם גימור מאט טבעי. פורמולה 
חכמה ואינטואיטיבית מאזנת את הטרדות המשתנות תדיר 
של  והרוויה  שמנוניים  לאזורים  מאט  מרקם  עם  עורך  אל 
מקטעים יבשים. זהו מייקאפ נוזלי ביותר ונטול שמן ולפיכך 
כיסוי  ומעניק  ושמן  מעורב  שמן  מעורב,  יבש  לעור  מושלם 
שקוף עד בינוני הניתן לבנייה בשכבות. פולימרים המגיבים 
הנקבוביות,  מראה  את  מטשטשים  אמיתי,  ומשי  לאור 
העור  עם  להתאחד  לנוסחה  ומאפשרים  והקמטים  הקווים 

עם המשיחה.

התנור המדויק ביותר 
להתחדש  הזמן  זהו  בפתח,  הפסח  חג 
בתנור שיעשה את העבודה כמו שצריך. 
שף מירי זורגר אשר מאחוריה וותק של 
שנים רבות בתחום הקולינריה: “בפסח 
תנור  רק  מוגבלים,  הגלם  כשחומרי 
מושלמת.  לאפיה  לכן  לעזור  יכול  טוב 
נותנים  רבים  אנשים  תנור,  כשרוכשים 

דגש על נראות ועיצוב המוצר, הדגש הנכון הוא איך התנור 
אופה, אסור לשכוח שלשם כך הוא נועד.  חשוב לדעת כי 
שלא  אפייה  מתכוני  הרבה  יש  בבישול,  כמו  שלא  באפייה 
 - תנור  לקנות  מתכנן  מישהו  אם  איכותי.  תנור  בלי  יצליחו 
פסח זה זמן מעולה! אני ממליצה בחום על התנור המדויק 
ביותר שפגשתי, לאפייה אחידה ותוצאות מושלמות – סאוטר 
דגם TSD 650 המשווק בלעדית בקרן בני הישיבות”. תנור 
‘סאוטר’ משולב דו תאי הלכתי דגם 650 מתוצרת איטליה, 
התאים  בין  הפרדה  אישור  הכולל  ובלעדי  חדש  דגם  הינו 
הרב  בראשות  להלכה  הטכנולוגי  המכון  ע’’י  ובשרי(  )חלבי 
בשני  בשבת  להפעלה  השבת  משמרת  ואישור  הלפרין, 
אופציה  ישנה  זה  בתנור  כמו’’כ,  פלטה.  במקום  התאים 
 2 מחוסנת  מזכוכית  עליון  מכסה  טורבו.  לביטול  בלעדית 

דלתות בעלות 2 שכבות זכוכית.

תעודת עובד למופת בכנס הוקרה 
המרכזים  מכל  מהמחוז  עובדים  ואלפי  המחוז,  הנהלת 
הרפואיים של מכבי במחוז המרכז התכנסו במהלך השבוע 
האחרון לטקס הענקת תעודות הוקרה לעובדים מצטיינים 
שפעילותם הינה מופת לכולם. את הטקס כיבדו בנוכחותם 
יו”ר מכבי פרופ’ משה רוח, ראש  מנכ”ל מכבי מר רן סער, 
פרופ’  פורת,  אבי  פרופ’  אש,  נחמן  פרופ’  הבריאות  חטיבת 
ורדה שלו, מר יגאל וידאל ראש אגף השירות ומר ארי אור 
ראש אגף משאבי אנוש של מכבי ומנהלים בכירים נוספים. 
בליי  אריה  לד”ר  הוקרה  תעודת  הוענקה  הטקס  במהלך 
רופא משפחה במרחב בני ברק, על ידי ראש מחוז המרכז 
ד”ר  המחוזית  הרפואית  המנהלת  חסיד,  דבורה  הגב’ 
שירות  על  מאיו.  רינת  הגב’  התפעול  ומנהלת  רינגל,  סיגל 
זה  ברק  בבני  היטב  מוכר  בליי  ד”ר  ומסור.  מקצועי  רפואי 
הוא  בהם  החברים  אלפי  ידי  על  מאוד  ומוערך  שנה   30
מטפל. תעודות הצטיינות נוספות הוענקו לעובדים נוספים 

שהצטיינו בתחום השרות. 

שמחו עם הקהילה 
הארץ  רחבי  בכל  מרכנתיל  בנק  עובדי 
מגוונות  בפעילויות  הפורים  בימי  השתתפו 

אבות  בבתי  פעילויות  קיימו  העובדים  הקהילה.  למען 
ילדי  עם  ביחד  חוגגים  אחרים  לקשישים,  יום  ובמרכזי 
מבנים  בשיפוץ  עוסקים  חלקם  רווחה,  ומעונות  פנימיות 
שאול  והדרום,  ירושלים  אזור  מנהל  ועוד.  ציבוריות  וגינות 
והדוקים  חמים  קשרים  יצרנו  השנים  “במשך  אמר:  בביש 
במסיבות  חלק  לקחת  התרגשנו   בעיר.  הקהילות  עם 
רכשנו  המנות  משלוחי  את  ולשמח.  לשמוח  ושמחנו  החג 
מעמותות המסייעות לבעלי מוגבלויות ובדרך זו אנו תורמים 
נמשיך  בעתיד  שגם  כמובן  ושוב.  שוב  לקהילה  ונותנים 

ונעשה פעילויות דומות”.

מחלקים לכם אפיקומן 
חג הפסח המתקרב מתאפיין בשלושה 
הבית,  התחדשות  מרכזיים:  אלמנטים 
מותג  ‘סאוטר’,  אוכל.  והמון  ניקיון 
בארץ,  המוביל  והאפייה  הבישול 
במבצע משתלם במיוחד לקראת החג: 

‘סאוטר’  של  והמקררים  המדיחים  התנורים,  ממגוון  קנו 
 ₪ כ-1250   בשווי  “נעמן”  מבית  מהודר  סירים  סט  וקבלו 
Sauter, המותג המוביל בתחום הבישול, האפייה  במתנה! 
ומדיחי הכלים, מצטיין באיכות, אמינות ועיצוב חדשני ונמכר 
ברשתות  לממש  ניתן  המבצעים  את  שנים.  עשרות  בארץ 
בתוקף  המבצע  הארץ,  ברחבי  נבחרות  ובחנויות  החשמל 

עד ה-10.4.17 או עד גמר המלאי.

הפסח הזה כולו סולתם
של  פשרות  ללא  באיכות  סולתם  של  והמחבתות  הסירים 
מ-65  למעלה  כבר  המטבח  כלי  בשוק  המובילה  החברה 

שנים. בחג הפסח הזה יהפוך המטבח שלך למלכותי, ותוכלי 
המסורתיים  בסירים  המסורתיים  המאכלים  את  לבשל 
יותר.  עוד  ושמח  טעים  למוצלח,  הפסח  את  לך  שיעשו 
מרקי החג והתבשילים שיתבשלו בסירי הלחץ של סולתם 
להם  שיעזור  ומהיר  קצר  בישול  ובזמן  מעודן  בטעם  ייצאו 
סולתם  מחבתות  שלהם.  התזונתיים  הערכים  על  לשמור 
לתחתית  יידבק  שהמאכל  בלי  מושלם,  טיגון  מאפשרות   –
מאלומיניום  מיוצרות  שהן  לעובדה  הודות  זאת  המחבת, 
 Non ה-  ציפוי  ובזכות  שכבתי  רב  יציקה  בתהליך  טהור 
Stick האיכותי. השנה תוכלי להתפנק בסדרת כלי הבישול 
 Mineral Stone, Granite Magma ,king stone red
סירים לבישול ולהגשה בציפוי שיש. סירים בטוחים לשימוש 
וחיסכון  מיטבי  לבישול  ויעילה  שווה  חום  חלוקת  המציעים 
 – במטבח  הסירים  קולקציית  להשלמת  ובאנרגיה.  בזמן 
מומלץ לבחור בסירים מסוג סוטז’, שקיימים בכל הסדרות 
לשימוש  בטוחים  הם  ובאנרגיה.  בזמן  לחיסכון  השונות, 

ומאפשרים שימוש מופחת בשמן.

ארבעה הורים זכו בתחרות 
לקראת חג הפורים, ערך סימילאק 
את  שהזמין  מבצע  למהדרין 
ההורים לעצב משלוחי מנות מכל 
משלוח  אחרים,  להורים  הלב 
בתוכו  לכלול  צריך  היה  המנות 
הורה  כל  שתשתמח  המתנה  את 
למהדרין.  סימילאק  של  פחית   -

ביותר  והמרשימים  היצירתיים  המנות  משלוחי  ארבעת 
זיכו את  ורצון גדול לשמח,  שהעידו על השקעה מכל הלב 
השולחים ב-5 פחיות סימילאק למהדרין 900 גרם כל אחת. 
הגדולה  המנות  משלוחי  בתחרות  השתתפו  רבים  הורים 
מנות  משלוחי  של  רבות  ותמונות  למהדרין,  סימילאק  של 
יפהפיים הגיעו אל כתובת התחרות. צוות השיפוט התרשם 
משלוחי  בארבעת  והבחירה  שצולמו  התמונות  מן  מאוד 
כשהתקשרו  מאתגרת.  משימה  הייתה  הזוכים  המנות 
זכו  הם  הזכיה,  על  הזוכים  לארבעת  לספר  מסימילאק 

לשמוע מעבר לקו הורים שמחים, נרגשים ואסירי תודה.

מי זכתה במבחן טעימות? 
חברת פרנקלס ממשיכה להוביל בקטגוריית 
ביותר  הגבוה  בציון  וזוכה  לפסח  העוגיות 
במבחן טעימות שנערך לאחרונה בקרב הורים 
וילדים בריכוזים החרדיים. את המבחן עשתה 
וזכתה  והוריהם  ילדים  בקרב   EFI חברת 
בפריכות  בטעם,  הראשון,  במקום  פרנקלס 

ובמראה המשובב. בסיום הטעימות ציין אחד המנכ”לים כי 
שאפשר  לפסח  הראשונות  “העוגיות  הינן  פרנקלס  עוגיות 
לאכול בלי לטבול קודם בתה...”. פרנקלס, מרחיבה השנה 
את הסל ומוסיפה לעשרות מוצריה מאפה המהווה בשורה 
תוספת  ללא  במיוחד  טעימות  לפסח  עוגיות  ממש:  של 
סוכר. הסדרה כוללת 2 טעמים נבחרים – בראוניז ושקדים 
עוגיות  וניל,  עוגיות  הוותיקות;  העוגיות  לז’אנר  ומצטרפת 
שוקולד,  שוקוצ’יפס  עוגיות  בראוניז,  קינמון,  עוגיות  תפו”א, 
עוגיות שוקוצ’יפס וניל, עוגיות אגוזים ועוגיות שקדים. עוגיות 
פרנקל’ס משווקות לחנויות ע”י חברת טעמן, ונמצאות תחת 

הכשרות המהודרת של בד”צ העדה החרדית.

עושים סדר כלכלי
שנפער  ה’חור’  את  מכיר  לא  מאיתנו  מי 
גם  המשפחתי.  בתקציב  שנה  מידי  לו 
למי שמצליח ‘לגמור’ את החודש במהלך 
השנה כולה הרי שלקראת חג הפסח הוא 
בקצב  לעמוד   - מיוחד  אתגר  לפני  ניצב 

ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  במרכז  ההוצאות. 
ייחודי רגע לפני הקניות  מזמינים את הציבור הרחב לערב 
הערב  כלכלי”  סדר  “עושים  הכותרת  תחת  הפסח,  לחג 
יעסוק  סביב נושא ההכנה כלכלית לפסח והצלחה בפרנסה. 
במרכז הערב יתקיימו ההרצאות המרתקות מפיהם של פה 
לפרנסה  ‘מפתח  בנושא  שוורץ  מאיר  הרב  מרגליות  מפיק 
‘מסילה’  בארגון  בכיר  מרצה  זליקוביץ  נתנאל  והרב  טובה’ 
בנושא ‘תכנון כלכלי לפסח’. הערב המיועד לגברים בלבד, 
יתקיים אי”ה ביום ראשון, כ”ח באדר 26.3.17 בשעה 19:30 

במרכז להכוון תעסוקתי ברחוב הירדן 31 בני ברק.

קולקציה חדשה 
בע”מ’  הנעלה  יבוא  ‘קבקב  חברת 
נעל  עם  להתחדש  אתכם  מזמינה 
מודל  את  שמובילה  נוחה  אלגנט 

נעלי פאקו מרטין  ובעולם.  נעלי האיכות האגלנטיים בארץ 
משווקות בישראל 35 שנים ועד היום נמכרו בישראל קרוב 
הנוחות  מרטין,  פאקו  של  האיכות  נעליים.  זוגות  למיליון 
לקוחות  אלפי  שמאות  הסיבה  הם  החדישים   והעיצובים 
מגיעות  הנעליים  מחדש.  שנה  כל  המותג  בנעלי  בוחרים 
בוריאציות וסגנונות עיצוב שונים, וניתן להשיגם כנעלי סירה, 
אבזם או שרוכים. נעלי Paco Martin מיוצרות מהחומרים 
לאורך  ועמידות  אמיתי  מעור  ועשויות  ביותר  האיכותיים 

זמן, ובכל נעלי המותג - מושם דגש רב על נוחות ובריאות 
הרגל לצד מראה מכובד, נאה ואלגנטי, חלק מהדגמים ניתן 
להשיג גם במידות נוער. משווק בבלעדיות בארץ ע”י קבקב 
יבוא הנעלה בע”מ, שימו לב בכדי להיזהר מחיקויים, בידקו 
כי קופסת הנעליים מגיעה בצבע בורדו, עם כיתוב זהב על 

הקופסא, כמו כן פחית זהב עם לוגו של פאקו מרטין.

היגיינת הפה גם בפסח
ממליצים  והשינניות  השיניים  רופאי 
לפחות  שיניים  מברשת  את  להחליף 
הוא  פסח  חודשים.  בשלושה  פעם 
במוצרי  גם  להתחדש  מצוין  זמן 
משחת  לפסח.  כשרים   - פה  היגיינת 
השיניים קולגייט טוטל – כשרה לפסח 
חתם  וחוג  מנצסטר  בד”צ  בהשגחת 

סופר בני ברק. קולגייט טוטל היא משחת השיניים היחידה 
הצטברות  כנגד  שעות   12 למשך  מלאה  הגנה  המעניקה 
בשכבת  והחניכיים  השיניים  את  מצפה  המשחה  חיידקים. 
אכילה  לאחר  גם  שעות,   12 למשך  לפעול  וממשיכה  מגן 
פלאק,  בעששת,  לטיפול  מסייעת  טוטל  קולגייט  ושתייה. 
בעיות חניכיים, אבן שן, חיזוק זגוגית השן, לובן טבעי, נשימה 
בטעם   – מינט  קלין  טוטל  קולגייט  רגישות.  ושיניים  רעננה 
משחת  את  למצוא  ניתן  הפסח  בתקופת  מרענן.  מנטה 
מ”ל  ו100  מ”ל   75 גדלים:   בשני  טוטל  קולגייט  השיניים 
וכמו כן במארזים. מחיר: 15-24 שקלים למשחה. מברשת 
השיניים קולגייט  360 המברשת הטובה והמתקדמת ביותר 
חלל  כל  לניקיון  רכה  טקסטורה  בעל  לשון  מנקה  הכוללת 
יותר  ועד 96%  יותר פלאק   הוכחה קלינית כמסירה  הפה. 

חיידקים לניקיון פה מושלם.

לצאת ברכוש גדול 
ניקיון  של  חגיגה  מציג  מהדרין’  ‘שוק 
שחוללה  הרשת  הפסח.  חג  לקראת 
המשפחה  של  הקנייה  בהרגלי  מהפך 

חג  לקראת  מפתיעה  מבצעים  בסדרת  יוצאת  החרדית 
חיסכון  תוך  הבית,  לניקיון  להיערך  לכם  ומציעה  הפסח, 
חד- במהלך  מדובר  לא  מהדרין’  ב’שוק  משמעותי.  כלכלי 
פעמי או בגימיק חולף, אלא במדיניות רציפה. בין המחירים 
המפתיעים תוכלו למצוא: קנו שלוש מוצרים ממגוון מוצרי 
במתנה.  ‘ניקול’  נייר  מגבת  שלישיית  מארז  וקבלו  ‘ניקול’ 
גלילים(   48( ‘מולט’  טואלט  מנייר  ליהנות   תוכלו  בנוסף 
 2 ‘אורביטול’   שיניים  משחת  שלישיית  מארז   .₪ ב-29.90 
יחידות ב-24 ₪ כמו כן תוכלו  להתכונן לצחצוח הבית עם: 
מטליות רב שימושיות מארז עשיריית 2 ב- 10 ₪. אקונומיקה 
 4 קלין  כביסה  מרכך  בלבד,   ₪ ב-6.90  ‘מג’יק’  מבושמת  
ליטר ב- 9.90 ₪.  ותרסיס לניקוי כללי 750 מ”ל ‘סיליט באנג’ 
3 יחידות ב-20 ₪. ועוד מגוון רחב של מבצעים לכבוד החג.

מעצבים את הבית לפסח
לחוש  ניתן  זו  בתקופה  מתקרב,  הפסח  חג 
מביא  שהחג  ההתחדשות  אווירת  את 
וזה  גם הזמן  לחדש  ובסביבה.  עמו, בבית 
מציעה  ‘טמבור’,  הבית.   פנים  את  ולשדרג 
מגוון פתרונות לשדרוג הבית, הקלים ליישום 
עצמי. בעולם הצבעים הדקורטיביים, מציגה 

לקירות  וגימורים  בטקסטורות   – בהירים  אפקטים  טמבור 
ועיצוב  האופנה  בעולם  העדכניות  למגמות  בהתאם  פנים, 
בשנים  יותר.  ומעוצב  אסתטי  גוון  לביתכם  שיכניסו  הבית 
לגוונים  מעבר  של  גוברת  למגמה  עדים  אנו  האחרונות 
בהירים, קלאסיים, שמתאימים לאורך שנים ומצד שני – רצון 
להתעדכן עם גימורים אפנתיים וייחודיים. האפקטים כוללים 
ספארי  ואפקט  פנינה  יוטה  בד  במראה  אפקט  גוונים:  שני 
פנינה. לתיאום פגישת ייעוץ אישית: 03-5708130 שלוחה 1 

מארזי מתנות לחג
פסח  לקראת  שמחונים  מבית  מיוחד 
המשלבים  מקוריים  מתנות  מארזי  מגוון 
'שמחונים'  מוצרי  ומגוון  שוקולדים  יינות, 
פסח,  של  הגדה  ובהם  המקוריים 
לוח  האילנות,  ברכת  תפילות,  ליקוטי 

ספירת העומר ומגוון מוצרים נוספים בכריכה משובבת עין 
ובהטבעות מיוחדות. ההגדות מוצעות במגוון צבעים וכריכות 

ובהן כריכות יוקרתיות ומשולבות עור ואבני סוברובסקי.

לראשונה: כשרות מהודרת לפסח
את סדרת ממרחי 'השחר העולה' אין 
צורך להציג, דורות של ילדים ומבוגרים 
עם  כעת  המופלא.  הטעם  על  גדלו 
הממרחים  סדרת  הפסח,  חג  הגיע 
האהובה ממתינה לכם בתזמון מושלם 

החרדית  עדה  בד"צ  של  מהודרת  בכשרות  ומתחדשת 
וללא קטניות. סדרת  לפסח  גם  השנה אלא  לימות  רק  לא 
"השחר העולה" למהדרין כוללת את ממרח פרווה וממרח 

חלבי בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית. 
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טחנת הקמח הוותיקה ׳הטחנות 
הגדולות של א”י׳ מחיפה, משיקה 
לכבוד פורים “קמח כוסמין מלא 
100% ללא צורך בניפוי” מעולה 

להכנת 
אוזני 
המן 

מיוחד למשלוח 
מנות בפאנקו: 
חריטה אישית 
על בקבוק ג’ק 

לאור ההצלחה מעדנות מרחיבה 
את סדרת ‘בורקס יפו’ ומשיקה 

בורקס גדול 
במילוי גבינה 

ותרד. כשרות: 
הרבנות גן יבנה

המותג הקולינארי “מאסטר שף” מציע 
לראשונה בישראל סדרת 

פרמיום של קטניות מאיטליה 
הכוללת: עדשים ירוקות, שעועית 

אדומה מסוג ברולוטי, שעועית 
לבנה גדולה וגרגירי חומוס. ללא 

חומרים משמרים, מרכיבים טבעיים 
בלבד, אין צורך בהשרייה - מוכנות 

לאכילה. מחיר מומלץ לצרכן: -6.90
7.90 ₪  כשרות: פרווה, בד”צ אגודת 

ישראל

 כ"ד באדר תשע"ז 622/3/17

קצרצרים
ממשיכה  פלדמן”  של  “הגלידות  חברת 

מוצרי  אסטרטגיית  את  לחזק 
את  ופותחת   Life Style

עם   2017 הגלידות  עונת 
פרי  השייק  סדרות  הרחבת 

המצליחות.   Cocktail וה- 
 Hot בנוסף, החברה תשיק שלגון

מארז  עם  לילדים  חדש   Wheels
הכולל שלגון שרבט בטעם סוכריה 
Hot Wheels ומכונית מרוץ מדגם

הפיצה המיוחדת החדשה של פיצה 
פיצה   Remix בייטס  צ’יזי  האט: 
מוצרלה  נגיסי   28 עם  משפחתית 
בשלושה טעמים: שום שמיר, צ’ילי 
פיקנטי. חפשו בסניפי  ודבש  חריף 

מהדרין 
ת  י ב

יוסף

חדש מקליית גת: רסק תפוחי 
עץ 100% טבעי ללא תוספת 

ללא  סוכר, 
ם  י ר מ ו ח
ם  י ר מ ש מ
צבעי  וללא 
. כשר  מאכל 
חוג  לפסח 
סופר  חתם 

ב”ב

ממרחי  בסדרת  חדש  מוצר  משיקה  “אחוה” 
הטחינה החדשנית מתוצרתה: ממרח טחינה עם 
טחינה   42% מכיל  סוכר.  תוספת  ללא  שוקולד 
טרנס,  שומן  ללא  סוכרים,  ללא  מלא,  משומשום 

ללא כולסטרול, דל 
ואינו  בנתרן  מאוד 
מאכל.  צבעי  מכיל 
כממרח  מתאים 
בכריכים,  מתוק 

לעוגות ולעוגיות

ומשווקת מותג  יבואנית  ליימן שליסל 
מנטוס בישראל, מציעה לכבוד פסח, 
מהדורות מיוחדות של מסטיק מנטוס 
–  במגוון סוגים וטעמים כשרים לפסח
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים

מאת יבניאל שירם
תקווה,  מפתח  אברהמסון  הזוג  בני 
אנחנו  פסח  לחופשת  נוסעים  “כשאנחנו 
רוצים ליהנות מראש שקט ונקי לחלוטין 
שחברת  חשוב  הכי  מבחינתנו  מדאגות. 
גב  לנו  ושתשמש  אמינה,  תהיה  הנופש 
איתן לטיול כולו. בשנה שעברה היינו עם 
שינפלד תיירות בחופשה והופתענו מאד 
פיסית  נמצאים  החברה  שמנהלי  לגלות 
עם האורחים בכבודם ובעצמם לכל אורך 
על  לטובה,  מזה מאד  הטיול. התרשמנו 
כשהמנהלים   – מדברים  אנו  בדיוק  זה 
המלון,  בבית  בשטח,  אותך  מלווים 
בטיולים, בכל מקום בעצם, אתה מרגיש 
שיש לחופשה אבא ואמא, שדואגים לך, 
בן  ובתור  לקוח  בתור  אותך  ומכבדים 
בשינפלד  בחרנו  אנחנו  הפסח  גם  אדם. 
יש  כי  קפריסין,  להילטון  איתם  ונטוס 

בחברה הזאת על מי לסמוך.”
גודל וניסיון לפני הכל

יעקב אבן-צור ממודיעין, “איך אני בוחר 
שלהם,  הניסיון  לפי  נסיעות?  חברת 
יש  שלחברה  כמה  אומרת  שלי  הנוסחה 
גדולה,  יותר  שהיא  וככל  ניסיון  יותר 
יותר  שלהם  שהחופשות  יודע  אני  כך 
תיירות  שינפלד  נקודה.  מוצלחות, 
כמדומני החברה בעלת הכי הרבה שנות 
ניסיון, כבר עברו את השלושים שנה, עם 
שניים שלושה יעדים בכל שנה זה מסתכם 
בהמון שעות עבודה. שינפלד מקושרים 
הכי  והסוכנויות  התעופה  חברות  לכל 
גדולים בעולם, השנה בחרתי לטוס איתם 
ואני  קפריסין,  בהילטון  פסח  לחופשת 
משלב  שלהם  היחס  את  לשבח  מציין 
השאלה הראשונה שלי בטלפון ועד שלב 
הנפקת כרטיס הטיסה. קיבלתי תשובות 
המלון  על  לי  הסבירו  השאלות,  לכל 
המדהים שהולכים להיות בו שזה הילטון 
מעוצב  לובי  עם  כוכבים,   5 בניקוסיה, 
השמות  את  לי  נתנו  יפהפיים.  וחדרים 
של מדריכי הטיולים שמגיעים עם המון 
המלצות חמות והם שמואל בראונשטיין, 
לנקרי.  ואבי  ישר  בן  צבי  יוסף,  מור  גבי 
והמענה  האישי,  הליווי  שחשוב  כמובן 
התחושה  את  לך  נותנים  שהם  האנושי 

שיש על מי לסמוך.

כל המרבה הרי זה משובח
“האוכל  מרמת-גן,  זלצברג  משפחת 
דברים  שאין  באמת  ההבדל.  את  עושה 
כאלה בשום חופשה אחרת. אצל שינפלד 
זה לא מסתכם ברבע שעה בחדר האוכל 

אנחנו  ההפך.  מנות...  שלוש  ובשתיים 
לא  ועדיין  האוכל  בחדר  שעה  יושבים 
והכמות  השפע  מכל  לטעום  מספיקים 
בשנים  כמו  השנה,  גם  מציעים.  שהם 
קודמות שהיינו איתם, מצפים לנו בארים 
מבחר  לתאר,  שקשה  בגודלם  עצומים 
הכל  ודגים  העולם, בשר  יינות מכל  של 
מצות  מדהימות,  גבינות  שיש,  טרי  הכי 
את  ללקק  שפשוט  קינוחים  שמורות, 
כיבודים  שמגיש  אירי  ובר  האצבעות, 
מסביב לשעון, הכל כשר לפסח לא שרויה 
עם הפיקוח ההדוק של של הרה”ג משה 
נחשוני שליט”א. כמו שאתם רואים עלינו 
אנחנו אנשים שאוהבים לאכול, ובחופשת 
פסח אם יצאת שבע יצאת נשכר, זה נותן 
לך אנרגיה לא רק לשבוע של פסח, אלא 
מה  מזה,  חוץ  זה.  שאחרי  הקיץ  לכל 
עדיף, להישאר בבית ולעמול מבוקר עד 
ליל בהכנת אוכל לחג לעשרים אנשים ואז 
והכלים...  הסירים  כל  את  לנקות  לשבת 

בשביל זה המציאו חופשת פסח לא?”

אם לא הוציאנו לטיולים דיינו
טובה כהן מבני ברק, “מה שאני אוהבת 
שהם  האמנים  את  זה  שינפלד  אצל 
מביאים גם למבוגרים וגם לילדים. בתור 
אמא לארבעה ילדים גדולים אני מודעת 
בזמן  אותם  להעסיק  של  לחשיבות 
לדוגמא  הזה  הפסח  בחו”ל.  החופשה 
מעבירה  שהיא  ארקוס  אורית  את  יביאו 
לילדים,  מוסיקה  עם  מקסים  מופע 
לקהל  תזונה  סדנת  מעבירה  ובמקביל 
הבוגר. דברים כאלו עושים מבחינתי את 
עכשיו,  מעניינת.  יותר  להרבה  החופשה 
אמנים  של  הופעות  עוד  לזה  תוסיף 
שוורץ,  יוסי  לפידות,  ישי  כמו  וזמרים 
תורג’מן  נחמן  וישראל  נחשוני  אהרלה 
חופשת  שמח.  שיהיה  לך  מבטיחה  ואני 

פסח מהאגדות.”
קושיות  ארבע  יש  פסח  של  בהגדה  אז 
תיירות  לשינפלד  וגם  בנים  וארבעה 
אפס  עד  מלאים  כבר  מטוסים  ארבעה 
אותנו  מרגיעים  דאגה  אל  אך  מקום. 
במשרדי החברה, במטוס החמישי נותרו 
האחרון  המטוס  זהו  אך  מקומות,  עדיין 
בהחלט. יאמר הבן החכם שכדאי למהר 
ולהתקשר ולא לחכות שיהיה מאוחר, כי 
אז כנראה תישארו בארץ, במקום לבלות 
את הפסח בהילטון קפריסין עם שינפלד. 
הזמנות מתקבלות בטלפון 03-6189999 

או באתר האינטרנט
 www.shainfeld.com 

מה נשתנה 
הפסח 
הזה מכל 
החופשות?
הקושייה הגדולה של פסח היא לא להיכן לטוס לחופשה – 

אלא עם מי. יצאנו לשאול את הנופשים הישראלים איזו חברת 
נופש כשרה זוכה אצלם במקום הראשון, ולהלן הממצאים

המותג טעם הטבע של שטראוס מעודד את הצריכה של ירקות 
וקטניות תוך מתן פתרונות זמינים וטעימים בנוחות המירבית 

ומציע קטניות מוכנות לאכילה. סדרת “סו שף” תכלול 3 מוצרים: 
חומוס מבושל, שעועית אדומה מבושלת ועדשים ירוקות 

מבושלות. כשרות: ווסטעהיים, אפרתי

“תומר” מציעה לפורים ממרחים מעולים למילוי אוזני המן 
במגוון טעמים: ממרח חמאת 

בוטנים קלאסי או קראנצ’י 
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החדשנות  את  להוביל  ממשיך  מילקי 
מילקי  את  ומשיק  המעדנים  בעולם 
מוס שוקולד בגביע חדש המעצים את 
חוויית הפינוק ובנוסף משיק טעם חדש 

מילקי מוס שוקולד בטעם אגוזים

דוד  מסדרת  גורמה"  אדמה  "תפוחי 
הנמכרים  אירופאים  זנים  הם  משה 
פקעותיהם  באירופה.  איכרים  בשווקי 

בינוני,  או  קטן  בגודל 
ואחידות  מוארכות 
בהיר  צבען  במבנה, 
מרקם  בעלות  והן 
שמאפשר לחתוך אותן 
לבישול, סלטים ומאכלי 

קדירה בלי שיתפוררו.

כשרים  יינות  מארזי  משיק  ויתקין  יקב 
ח  ס פ ל
ת  ר ד ס ב
ע  ס מ "
 " י ל א ר ש י
יכולת  עם 
ה  ר י ח ב
של  ושינוי 
ל  י ה מ ת

היינות

מיוחדת  מארזים  קולקציית  מציגה  סבון 
כבר   SABON  !₪  59 מ-  החל  לפסח 
רק  לכם  בשבילכם,  הכול  על  חשבה 
מוצרי  המארזים,  המתנות,  לבחור:  נותר 
הסרט  המהודרת,  האריזה  האיכות, 

המעטר ואפילו הכיתוב כבר מוכנים

 EXTREME משיקה:   IL MAKIAGE
עמידות  קרם  צלליות   20 של  סדרה   –
בגימור  מדהימים,  בגוונים  זמן  לאורך 
צללית:  מחיר  מטאלי.  או  גליטרי  מט, 
119 ₪ מחיר מבצע בחודש מרץ: 69 ₪ 

החדשה  המשקפיים  קולקציית 
של המותג נובוריש דוג של המעצב 
מעוז דהאן מציג פריטי גברים לצד 
חיבור  נוצר  והשנה,  נשים  פריטי 
הפופולארי  המשקפיים  מותג  עם 
 .Private Vintage Collection
 Nouveau Riche ב-  להשיג 

  Dog

  DIESEL הבישום  מותג 
לגבר  חדש  בושם  משיק 
 ONLY THE BRAVE
יותר  רענן  בניחוח   HIGH
המומלץ  המחיר  פעם.  מאי 
 /  ₪ 169  – 75 מ”ל  לצרכן: 

125 מ”ל – 199 ₪ 

סדר  שעושה  היחידי  הספר 
על  דגש  תוך  האירוח  בתחום 
“אירוח מושלם  החוויה עצמה: 
מעצבת  כתבו:  קלות”.  בקלי 
“פעמית”  קבוצת  של  הבית 
שירן בן שמעון לוי והעיתונאית 
להשיג  ניתן  ליוי.  דוד  בן  מירי 

בסניפי פעמית סטור

 BEABA: מבית  חדש 
BABYCOOK - מכשיר ייחודי 
לשלב  הלידה  משלב  המתאים 
מזינה.  לארוחה  ועד  הטעימות 
סטריליזטור,  בקבוקים,  מחמם 
ניתן  מזון.  ומפשיר  טוחן  מאדה 
להשיג בחנויות תינוקות ובאתר: 

http://www.carino.co.il

חדש ובלעדי: ד”ר פישר משיקה 
 Genesis חדשה  סדרה 
 4 הכוללת   Multi Action
לניקוי  חדשניים  מגבונים  סוגי 
איפור  להסרת  העור,  של  יסודי 

ולטיפול בעור הפנים

 YON-KA PARIS הטיפוח  מותג 
עור  עם  לחג  מגיעים  השנה  מציג: 
פנים משודרג! מארז מהודר ומפנק 
במיוחד לאישה לפסח הכולל סרום 
והזנה.  לחות  קרם   + מרוכז  לחותי 

לבירור: 09-7456220

מותג   Olea essence
של  הבד  “בית  של  הבית 
טיפוח  מארזי  מציע  הגולן” 
פרי  על  המבוססים  טבעיים 
www. להשיג:  הזית.  ושמן 

oleaessence.com

טיפוח  מותג   ,NIVEA החגים  לכבוד 
העור הרחב בעולם, מציע מגוון מארזי 
ניתן  וגברים.  לנשים  חגיגיים  טיפוח 

להשיג ברשתות הפארם המובחרות

טיפוח  מארזי  מציג:   crèma הטיפוח  מותג 
בניחוחות  פסח  לכבוד  ולגבר  לאישה  מתנה  

מפנקים ובמחירים שווים במיוחד

העולמית   BIO SCULPTURE חברת 
עוד  משיקה  הציפורן  לבריאות  המטיפה 
ציפורניים  ושיקום  לטיפוח  זהב  מוצרי   2
טבעיות OXY-GAIN BASE - לציפורניים 
 PROTEIN וכוססות.  מתפצלות  רכות, 

BASE - לציפורניים דקיקות ופגועות

הטיפוח  מותג 
משיק   WELEDA
על  לשמירה  סדרה 
ומטופח  בריא  מראה 
והעור  הציפורן  של 
שסביבה: עט לטיפוח 
ועט  הציפורן  ולחיזוק 
העור  והזנת  לריכוך 

סביב הציפורן  

המותג Novel Collection מציג: מפצח 
אגוזים מוכסף בצורת סנאי לכבוד פסח. 
רשתות  במגוון  להשיג:    ₪  183 מחיר: 

ובחנויות כלי בית ונוי

לאביב  האיפור  קולקציית 
ג’יבנשי   מבית   2017
וגוונים  נוסחאות  מכילה 
עדינים  שהופכים  עמוקים 
השימוש.  במהלך  ונקיים 
 PRISME LIBRE :בתמונה
פודרה   –  TRAVEL
לנסיעות במהדורה מוגבלת

מציעה  פיליפס 
מגוון מכונות גילוח, 
וקוצצי  תספורת 
לכבוד  כמתנה  זקן 
לאבא,  הפסח  חג 
לבן  או  לבעל 

המתבגר

-outdoor ה  ציוד  יצרנית  שורש, 
את  משיקה  הותיקה,  המקומית 
 2017 שורש  סנדלי  קולקציית 
מדגם “אורבן” URBAN לראשונה 
ברשתות:  להשיג  עור.  רפידת  עם 
ובחנויות  וריקושט  למטייל 

המטיילים וההנעלה 

האופנה  ירידי 
מבית   Sheek.Me
לימור  של  היוצר 
במתכונת  חוזר  כץ, 
במיוחד  חגיגית 
חודשי  במהלך 
ויעבור  אפריל  מרץ- 
שמואל,  גבעת  ב: 
ירושלים,  אורנית, 
וחיפה,  מודיעין 
שמים  הפעם  כאשר 
הדתית  האישה  את 
במרכז.  והחרדית 
חינם!  הכניסה 

www.Sheek.Me



תפתחו ארנקים: 
הנסיעה במונית 

מתייקרת
הנפט התייקר ועמו 
מתייקרים מחירי 

הנסיעה במוניות, כולל 
    מוניות השירות

מחיר התחלת נסיעה 
עלה מ11 שקלים 

ל11.5, הזמנה טלפונית 
התייקרה מ-4.60 ל4.80  
 וכמה תעלה נסיעה 

במונית שירות? 
אילוסטרציה: ליאור מזרחי, פלאש 90צילום אילוסטרציה: מנדי הכטמן, פלאש 90

צילום: סופי גורדון, פלאש 90

ישראל בר

אחרי כמה חודשים של הוזלה במחירי 
מחירי  עלו  השבוע  במוניות,  הנסיעה 
פיקוח  צו  בשל  אחוזים,  ב-4  המוניות 
מצרכים  על  והתחבורה  האוצר  משרדי  של 
בעיקר  מתבצעת  המחירים  עליית  ושירותים. 

בשל עליית מחירי הנפט בישראל.
יהיה  במונית  נסיעה  של  ההתחלתי  המחיר 

11.5 שקלים במקום 11 שקלים שהיו עד עתה. 
 -  4.60 היום  עד  היה  טלפונית  הזמנה  תעריף 
והוא מתעדכן ל-4.80 שקל. תוספת עבור נסיעות 

מנמל התעופה תישאר כשהייתה – 5 שקלים.
יימשך  המוניות  נהגי  שברשות  המונים  כיול 
המוניות  נהגי  מחויבים  בישראל  ימים.  מספר 
בין  בנסיעות  מלבד  נסיעה,  בכל  מונה  להפעיל 
משרד  בתעריף  קבוע  מחיר  יש  להן  עירוניות 

התחבורה.

 כ"ד באדר תשע"ז 822/3/17

שנה לאחר התפוצצות פרשת קרטל הלחם, בית המשפט קיבל את ערעור מאפיות ברמן ודוידוביץ' וקיצר את 
עונשם לשלושה חודשי מאסר בפועל בלבד  השופט: "הייתה עלולה להיגרם פגיעה משמעותית בתחרות. 

המחיר עלה בפועל, נגרם נזק משמעותי לציבור הצרכנים"

פישל רוזנפלד

לצד התחייבות שלא להעלות את 
והגלישה  הסלולר  חבילות  מחירי 
ללמעלה משלושים שקלים לחודש במהלך 
השנה הקרובה, אישר מ"מ שר התקשורת 
השליטה  אמצעי  העברת  את  הנגבי  צחי 
הרוכשת  לידי  טלקום  גולן  בחברת 
'אלקטרה צריכה'. בנוסף, אישר מ"מ השר 
את כניסתו של שחקן שישי בשוק הסלולר 

הישראלי – אקספון.
בהודעה שפרסם משרד התקשורת נכתב 
כי הסכם שיתוף הרשתות מניב שני הישגים 
לצרכן הישראלי: הראשון הוא השמירה על 
התחרות  ומחולל  בשוק  החמישי  השחקן 
כניסתו  הוא  והשני  טלקום,  גולן  בסלולר 

של שחקן שישי לשוק – אקספון. 
"למעשה, ישראל הופכת להיות המדינה 
שחקנים  שישה  עם  בעולם  הראשונה 
שתיפתח  התחרות  רשתות.  בעלי  פעילים 
למבחן  תעמוד  ופירותיו  ההסכם  בעקבות 

כוחות השוק", לשון ההודעה.
של  החברה  באתר  ומהיר  קצר  בסיור 
'גולן טלקום' ניתן לראות את המחיר שזינק 
עם פרסום אישור העסקה. חבילת ה"הכל 
עמד  לאחרונה  שעד  הבסיסית,  כלול" 
מחירה על 25 שקלים לחודש בהתחייבות 
לשנתיים, עודכן ל-28 שקלים לחודש. עם 
החברה,  מכירת  בתנאי  שסוכם  כפי  זאת, 
את  להעלות  צריכה'  ב'אלקטרה  יוכלו  לא 
מחיר החבילה ללמעלה משלושים שקלים 

לחודש בשנה הראשונה.

ברוך ברגמן

קיבל  העליון  המשפט  בית  הלחם:  קרטל  פרשת 
השבוע )שני( את ערעור בעלי מאפיות ברמן ודוידוביץ', 
מאסר  לשנת  ונשלחו  לחם  מחירי  תיאום  בפרשת  שהורשעו 
בפועל. בעקבות כך, קבע בית המשפט כי עונשם יקוצר לשלושה 

חודשי מאסר בפועל ושלושה חודשי עבודות שירות בלבד. 
גזר לפני כשנה שנת  כזכור, בית המשפט המחוזי בירושלים 
ועל  ברמן,  מאפיית  מנכ"ל  לשעבר  שניידמן,  יהודה  על  מאסר 
שייקה דוידוביץ', מנכ"ל מאפיות דוידוביץ, שהורשעו בפרשת 

קרטל הלחם, ובנוסף, מאסר על תנאי של 6 חודשים.
עו"ד איריס ניב סבאג, שייצגה את שייקה דוידוביץ' ומאפיית 
העליון  המשפט  בית  "החלטת  בתגובה:  מסרה  דוידוביץ, 
המשפט  בית  שלו.  הנכונות  לפרופורציות  התיק  את  מחזירה 
היא   – בתיק  להתנהל  בחרנו  בה  הדרך  כי  בכך,  אישר  העליון 
מאפיית  של  המיוחדות  הקונקרטיות  הנסיבות  הנכונה.  הדרך 
דוידוביץ', ההתנהלות שלה בפרשה ועקרון ההדרגתיות בענישה 

הצדיקו את ההקלה הניכרת בעונש".
בנוסף, גזר השופט עודד שחם קנסות כספיים, קנס של 200 
אלף שקלים על שניידמן ו-300 אלף שקלים על דוידוביץ. כמו 

ברמן,  מאפיית  על  שקלים  מיליון   1.4 של  כספי  קנס  הוטל  כן 
ו-700 אלף שקלים על מאפיית דוידוביץ.

נגזר  דוידביץ',  מאפיית  של  השיווק  מנהל  קינן,  מרק  על 
מאסר  שירות,  בעבודות  שירוצו  חודשים   6 של  בפועל  מאסר 
השלושה  שקלים.  אלף   100 של  וקנס  חודשים   3 של  תנאי  על 
הורשעו בביצוע עבירות של הסדר כובל בנסיבות מחמירות. כבר 
בתחילת הפרשה הודו שניידמן ודוידוביץ' בתיאום מחירים אך 

טענו כי לא נגרם נזק ללקוחות כתוצאה מכך.
להיגרם  עלולה  "הייתה  שחם:  השופט  כתב  הדין  בהכרעת 
נזק  נגרם  בפועל,  עלה  המחיר  בתחרות.  משמעותית  פגיעה 
שנוגע  בסיסי  במוצר  מדובר  הצרכנים.  לציבור  משמעותי 
עמד  ולא  יציב  היה  הכובל  ההסדר  חלשות.  לאוכלוסיות 
בנסיבות  כובל  הסדר  של  עבירה  עברו  הנאשמים  להתפוגג. 
נעשתה עליית מחירים משמעותית  מחמירות. במסגרת ההסדר 

וכל מאפייה נושאת באחריות במלואה". 
המורשעים  על  להטיל  ביקשה  עסקיים  להגבלים  הרשות 
המשפט  מבית  ביקשו  סנגוריהם  ואילו  מאסר  שנות  שלוש  עד 
להסתפק בעבודות שירות בלבד. על פי כתב האישום, המאפיות 
ביטול  דרך  ביניהן  התחרות  את  לסיים  החליטו  הנאשמות 

מבצעים וחלוקת שוק הלחם, בעיקר בירושלים, לגזרות.
רשות ההגבלים העסקיים טענה, כי כל מאפיה קיבלה שטח 

מהן  אחת  כל  כי  ביניהן  סיכמו  והן  בבלעדיות,  ולקוחות  גזרה 
תטפל לבדה בלקוחותיה, ללא ניסיון מצד המאפיות המתחרות 
לפלוש לשטח הגזרה ולחטוף מהן את הלקוחות. התוצאה, לפי 
רשות ההגבלים, הייתה עליית מחירים ופגיעה בתחרות. השבוע 
הערעור,  את  שקיבל  העליון,  המשפט  בית  בהחלטת  כאמור, 

קוצר עונשם.

הקלות במאסר שותפי 'קרטל הלחם'

המחירים בגולן 
טלקום 'קפצו' 

שחקן שישי בשוק: מ"מ שר התקשורת צחי הנגבי, 
אישר את כניסתה של 'אקספון' לשוק הסלולר והפך 

את ישראל למדינה הראשונה בעולם עם שישה שחקני 
סלולר   בנוסף, אושרה העברת אמצעי השליטה של 

'גולן' לרוכשת 'אלקטרה'



כ”ד - כ”ו באדר
תשע”ז           

22-24/3/2017 
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03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 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

+5 חדריםפנטהאוזים ודירות גן

■ 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(_____________________________________________

אחיסמך

 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

 בקרן היסוד ליד הכולל באר שבע
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
 ברח' סיני-מצדה, 3-3.5 חדרים

וילה דו-משפחתי, 6 חד' 
+ 2 יחידות להשכרה, 

2,940,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך יעקב,

054-4901948)12-12(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)09-16(נכסים, 052-4834706

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,120,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך יעקב,

054-4901948)12-12(_____________________________________________

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

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

2,550,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בגורדון, דירה מפוארת 
, חדשה ק"א, 5 חד' 

משוכללת 2,500,000 
ש"ח, תיווך 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
 בהזדמנות! דירה 

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

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

2,400,000, גמיש, 
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

 בהרצל מול ביהכנ"ס 
הרב כץ, 3 חד', מיידי. 

_____________________________________________)12-12(תיווך יעקב, 054-4901948

 בלעדית ברב אסי, דירת גג 
4 חד'ים, 90 מ' + 90 מ' גג 

פרטי, 2,600,000,
050-4190004 ,052-7665929)11-12(_____________________________________________

 מציאה! בבלעדיות 
בחולדה הנביאה, 2 דירות 8 
חדרים + אופציה הרחבה, 

אפש' לטאבו משותף,
050-4190004 ,052-7665929)11-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)12-12(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר ליד הרכבת, 

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)12-12(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)12-12(_____________________________________________

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)12-12(_____________________________________________

אלעד

 למכירה זכות לדירת 
3 חדרים באחיסמך במחיר 
אטרקטיבי ביותר, לפרטים: 

054-7371245)12-12(_____________________________________________

 "שחף נכסים" דירת גג + 
יחידות! 3 חד' + 2 יח"ד בגג, 

_____________________________________________)12-12(נוף מרהיב, 054-9422194

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

הדירה + 60 מ' גינה 
+ 10 מ' מרפסת, רק 

1,570,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 052-8939050

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בלעדית! חדשה בשוק! 

בבן יאיר חסידי-ליטאי! 5 
חדרים, ענקית! + מרפסת 

מסלון + מטבח מושקע 
ופרקט + מחסן וחניה מקורה! 

מחיר סביר! "תיווך-קזן"
054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 לרציניים בבן קיסמא! 
4 מרווחת + גג מרוצף, 
מפתחות בתיווך פלוס 
_____________________________________________)12-12(ח.לסקר, 03-9089201

 בלעדית! באבן גבירול! 4 
חדרים + הכנה ליחידת הורים 

+ נוף מרהיב! 1,450,000 
ש"ח. "תיווך-קזן"

054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 בלעדית! הדירה היפה 
בעיר! אזור יהלום! 4 חדרים + 
נוף מרהיב + בנין קטן + סלון 

ענק + מחסן! "תיווך-קזן" 
054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד', מושקעת, מטבח 

משודרג, מחסן, נוף פתוח, 
1,295,000 ש"ח,

052-5752500)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן זכאי 
העליון, 3 חד' + מחסן, 

מרווחת מאוד + מרפסת 
המסלון + מעלית, רק 

1,260,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
050-3756925)12-12(_____________________________________________

 דירת גן באבן גבירול! 3 
חדרים + תוכניות והסכמת 
שכנים ליחידת דיור! + נוף 

מרהיב! "תיווך-קזן"
054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 תיווך. בהזדמנות, אזור בן 
עוזיאל, 3 חדרים, כ- 80 מ"ר, 

משופצת, קומה ב' + אופציה 
ונוף, 1.35 מיליון, גמיש,

054-7477054)12-12(_____________________________________________

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

645,000 ש"ח. משה אבני 
_____________________________________________)12-12(דרך, 054-3255667

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

655,000 ש"ח. משה אבני 
_____________________________________________)12-12(דרך, 054-3255667

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

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 מציאה!! בתלמוד, דירת-
גן, 4 חד', 70 מ"ר, קרקע, 

משופצת קומפלט, 630,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)12-12(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בהחיד"א, 4 חד', 97 מ"ר, 
ק"ג, משופצת ויפה במיקום 

מרכז, 725,000 ש"ח. אור-
_____________________________________________)12-12(לנכס, 050-9500075

 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)12-12(_____________________________________________

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 3 חד', מרוהטת 

קומפלט ומושכרת ב- 2,750 
ש"ח, 600,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)12-12(לנכס, 050-9500075

2-2.5 חדרים
 בשדרות ירושלים, שכונה 
ט', 2 חד', מרווחת ומשופצת, 

ק"א, משוכרת לזמן ארוך, 
ב- 2,000 ש"ח, 610,000 ש"ח 

במיקום פצצה!! אור-לנכס, 
050-9500075)12-12(_____________________________________________

בית שאן
 3 חדרים, 370,000, 

מיקום מעולה. יונתן, 
052-7122466)12-12(_____________________________________________

 שטרסר - 7 חד'
מחולקת ל- 2 דירות, 

3 )70 מ"ר( + 4 )87 מ"ר( 
חד', מטופחות ומושקעות, 

_____________________________________________)12-12(טל': 054-8408850

 באזור כהנמן/עזרא, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 
ל- 80 מ"ר, ו- 50 מ"ר, חזית, 

3 כ"א, 2,240,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא 
בהדזדמנות! 5ח', מחולקת 
ל- 3, גדולה, 80 מ"ר ויחידה 
של 50 מ"ר, ק"ב, חזית + 
מעלית, 2,240,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בלעדי באבן שפרוט, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות, 
3-2, משופצת, 1,830,000 

ש"ח. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

נדירה, 3 מפלסים, 
מושקעת, 6 חדרים, 

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

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)12-12(_____________________________________________

 חדש!! לקראת בנייה 
בנורדאו, 3,3.5,4 חד' 

יוקרתיות מקבלן אמין, 
החל מ- 1,360,000. 

בשיכון ה', 3,4,5 חד', מ- 
1,650,000. "יאיר נדלן" 

052-7633978)12-12(_____________________________________________

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

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש, תוכניות במשרד, 
4,100,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)12-12(- מתווכים" 03-5701010

 בית פתוח!!!! 
במכבים 79 - למבקים 

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)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(מוסמך, 050-4103310

 בלעדי! ברבנו תם 
בבניין חדיש, פנטהאוז 
110 מ"ר, 5 חדרים + 

מרפסות במצב מצוין, 4 
כ"א + גג פתוח מוצמד 

בטאבו על כל הדירה 
+ מעלית עד הבית 

+ חניה, 2,780,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 ברבנו תם, פנטהאוז, 
5 חדרים על קומה 

שלמה עם מעלית עד 
לבית + חניה + עליה 

לגג מרוצף, כ- 100 מ"ר, 
ב- 2,750,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

 בשאול חדד, פנטהאוז/
גג, 5.5 חד', 140 מ"ר, 
4 דיירים בבנין, אופציה 
לפינוי בינוי, מושקעת 
ביותר, רק 2,100,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)12-12(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון אזור 
יוקרתי, דופלקס 300 מ"ר, 7 
חד', ק"ב + מעלית + חניה, 

3 כ"א )5 דיירים בבניין( + 
מרפסת גג חדשה, מפוארת, 

חזית, 4,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, 7 
חד', 240 מ"ר, דופלקס, 
ק"ג + מעלית, אופציה 
ליחידה. "חמד נכסים" 

053-3357316)12-12(_____________________________________________

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

+ מעלית + חנייה בטאבו, 
מסודרת, 3 מליון ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(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 

_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 5, יפהפיה, 
ענקית, סלון גדול, ק"א, חזית 
+ מעלית, 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 בזכריה, 7 חדרים, 220 
מ"ר, ק"ג, חזית, משופץ, 3 

כ"א, 3,000,000 ש"ח. "בית 
_____________________________________________)12-12(טוב" 054-8436035

 בלעדי! בגבעת רוקח ליד 
רמבם בבניין חדיש, 5 חד', 
110 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
חזית, נוף, חדשה, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

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

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

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 ברוזובסקי מציאה! 
5 חד', ק"ד, ענקית, יח' 
הורים, מרפסת שמש, 

מחסן, 2,370,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים,

052-7684074)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה 
בפורברסקי! ק"ק, 5.5 
חד', משופצת מהיסוד, 

יח' הורים,  אופציה 
לחלוקה, 2,090,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים,

052-7684074)12-12(_____________________________________________

 לחטוף! באדזמין, 
5 חד', ק"ג, 3 כ"א, 

משופצת מהיסוד + סוכה 
+ חניה, 2,370,000. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)12-12(_____________________________________________

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

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בחנה-סנש, דירת-גן 
מפוארת, 150 + 200 חצר, 
כ.פרטית, 3,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בפרדו 4 חד' + 2 יחידות 
מושכרות, מעלית, 3,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 

+ מרפסת, 2,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

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

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בבירנבוים, 5.5 חד', 
מחולקת ומושכרת, משופצת 

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

054-2545420 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בשכון ג' בשמחוני, 5 חד', 
120 מ"ר + אופצית בניה ל- 

10 מ"ר לסוכה. רי/מקס משה 
_____________________________________________)12-12(דסקל, 050-5926021
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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(_____________________________________________

■ 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

פנטהאוזים ודירות גן

■ 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

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

3.5 חד', לחזית, ק"א 
על עמודים, 75 מ"ר, 

מעלית, חניה, דוד"ש, 3 
מזגנים, מסורגת, פלדלת 

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,450,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דירת 3.5 חדרים, 74 
מ"ר, שמורה באזור השומר/ר' 

עקיבא, 1,700,000 ש"ח, 
052-7697999)11-12(_____________________________________________

חשמונאים

3-3.5 חדרים

ירוחם

3-3.5 חדרים

 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

חדיש+מעלית, ק"א, 3 
כ"א, אופ' לתוס' של 20 

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

2,100,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב  03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בדנגור, 4 חד' + סוכה, 
משופצת, אופציה להרחבה, 

3 כיווני אוויר. "צ'פמיון-נדל"ן" 
053-3121812)12-12(_____________________________________________

 בבן-גוריון בבנין מטופח, 4, 
מרווחת, ק"ב + מלעית, חזית 

זקוקה לשיפוץ, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)12-12(_____________________________________________

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

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

053-3128884)12-12(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)12-12(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"ב, 
עורפית, 4.5 חד', 1,640,000, 
ממוזגת, מרפסת סוכה סגורה 

"century 21" טל':
052-3744260)12-12(_____________________________________________

 שמורה ומרווחת 
בשלמה בן יוסף, ק"ג, 4 חד', 
 "century 21" .1,650,000

_____________________________________________)12-12(טל': 052-3744260

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

2, מרווחת, 90 מ"ר + 
מעלית וחניה, חזית, 

1,850,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 053-3357316

 בהזדמנות בדנגור, 80 
מ"ר, 4 חדרים, משופצת 

וסוכה, 21 מ"ר, ב- 1,430,000 
_____________________________________________)12-12(ב - י.א נדל"ן, 054-8475577

 בבלעדיות בסירקין, 4 
חדרים, משופצת וסוכה בי.א 

_____________________________________________)12-12(נדל"ן, 054-8462882

 ברבי עקיבא אזור חתם 
סופר, 4 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה + מעלית עם 
תוכניות והיתר לבניה! 

ב- 1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

 בבית יוסף, דירת גן, 
4 חדרים, משופצת, 

כרגע בלי טאבו + גינה 
30 מ"ר, ב- 1,250,000 

ש"ח למזומן בלבד! להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, 4.5 חד' 
+ מחסן 100 מ"ר, ק"א + 
מעלית, משופצת, 3 כ"א, 

סוכה גדולה + אופציה 
להרחבה 20 מ"ר, יש חתימות 

שכנים, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות! ביהודה-הלוי 
ענקית, 110 מ"ר + אופציה, 

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבניין חדש 
+ מעלית וחניה, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בביאליק, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה א' + אופ' 

ענקית, 3 כיווני אוויר + חניה, 
1,670,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברבינו 
אשר, נוף למגדלים ולים + 

קומה ד' + מעלית + חנייה 
בטאבו, חזית, מפוארת 

מאוד, 2,200,000 מ'. תיווך 
_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב, 054-5500263

 בשיכון ג', 4 חד' 
+ סוכה ומפרסת 

שמש, כחדשה, 100 
מ"ר, אופציה ממשית 

להרחבה. 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)12-12(בועז' 052-3500040

 בשיכון ג' חייבת 
להימכר! 4 חד', 

משופצת, קומה ב', 80 
מ"ר + סוכה, 1,730,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)12-12(_____________________________________________

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
מושקעת מאוד, מדהימה, 
מטבח נפרד + סוכה, 80 
מ"ר. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)12-12(_____________________________________________

 השניים, 3 חדרים 
משופצת, קומה א', 87 מ"ר, 

חנייה, 1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות גדולה בקרית 
הרצוג, 3.5 חדרים, כ- 75 מ"ר, 

ב- 1,350,000 ב-י.א נדל"ן, 
054-8462882)12-12(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים 
קרוב לר"ע, 3 חדרים, 

גדולה במצב מצויין, 
כ- 80 מ"ר, ק"ב, חזית, 

3 כ"א, 1,460,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעיה, 3.5 
חדרים, מושקעת, 80 

מ"ר + מעלית + מרפסת 
שמש גדולה, 1,700,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)12-12(_____________________________________________

 באזור לנדא, 127 מ"ר, 
מחולקת לדירת 3.5 ח' ויחידה, 

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

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבניה, 3 ח', 
יפהפיה, ק"א, חזית, מעילת, 
1,320,000 ש"ח! נדרש הון 
עצמי גבוה. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)12-12(_____________________________________________

 במימון, 3.5ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג, 
1,780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חד', 
54 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 

אופציה בגג, משופצת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בנורוק, 
3 חד', אופציה כ- 70 מ"ר, 
ניתן לחלוקה, ק"ג, משופץ. 
##בנויפלד, 3.5 חד', אופציה 
כ- 45 מ"ר, לחלוקה, ק"א, 

חזית, משופץ. תיווך,
050-4144602)12-12(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 
למשקיעים, ק"ד, 3 חד', 

שקטה + חניה, בנין מטופח, 
אופציה, גג בטון, 

052-3744260)12-12(_____________________________________________

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

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

 בפרדס-כץ א', 3 חדרים, 
אפשרות הרחבה, ק"א/

ק"ב/ק"ג, 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("בית-טוב" 054-8436035

 בבלעדיות בהרב קוק, 3 
חד', ק"ג, חזית, מאווררת + 
מזגנים, גג בטון, 1,580,000 

ש"ח. פנחס מילר, מתווך 
_____________________________________________)12-12(מוסמך, 050-4103310

 בואו לראות! בשניים, 
ק"א, 2.5 חד', 62 מ"ר, 

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/יונה, 3 
חד', 80 מ"ר, בבניה תמא 38 
)היתר בניה(, תוספת מעלית, 
ו- 20 מ"ר, 1,900,000, גמיש. 

_____________________________________________)12-12(תיווך הנדלן, 050-4177419

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות 
בגניחובסקי, 3.5 חד', 

כ- 75 מ"ר, אופציה 
לבניה. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)12-12(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד', גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3 חד' 
+ מרפסות, 80 מ"ר, ק"ב, 
מסודרת, חזית, 1,630,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בעלי הכהן, 3 חד', ק"ב 
+ מעלית, חזית, מצב מצוין, 

3 כ"א, 1,550,000 ש"ח. *בס.
רחל, 3 חד', 67 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג, א.בגג, חזית, 
1,450,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,660,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3חד' 
בבניין חדש, חזיתית, מיידית, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, טאבו משותף, 

990,000 מזומן. נדל"ן הקריה, 
054-8472222)12-12(_____________________________________________

 בביאליק, בנין חרדי, 
דירת 3 חד' גדולים, 75 

מ"ר + סוכה, חזית, 
קומה ב', מעולה. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
052-3500040)12-12(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד' 
גדולים, 65 מ"ר מטבח 

בנפרד + סוכה, קומה א', 
1,490,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
052-3500040)12-12(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 2.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 62 מ', ק"א. 
_____________________________________________)12-12("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 באזור עזרא, 2.5, 
משופצת קומפלט, ק"א, 

חזית, 45 מ"ר, 1,250,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)12-12(_____________________________________________

 באזור חבקוק, 2 ח', 
יפהפיה, מטופחת, 50 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,500,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)12-12("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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, מציאה ברב 
קוק, 2 חדרים, כ- 55 
מ"ר, ק"א, עורפית, 

מיידי, 1,230,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בנורדאו, ק"א, 
2 חד' ענקית + מרפסת, 
חזית, 1,200,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 
ק"א, 2 חד', ענקית + 

2 מרפסות, בקלות ל- 3 
חד', 1,250,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 60 מ"ר, משופצת 

מהיסוד!! קומה ב' ואחרונה, 
אופ' בצד ובגג, רק 1,270,000, 

גמיש, לרציניים בלבד. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)12-12(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
2.5 חד', כ- 65 מ"ר, 

קומת קרקע, אופציה 
להרחבה גדולה, 

1,220,000 ש"ח. 'אפיקי 
נדל"ן' 052-3500040 או

_____________________________________________)12-12(050-4156080 בועז'

 בלעדי, 2 ח' ברוט כ- 
60 מטר + 20 מטר שלד, 

משופצת מהיסוד, 1,200,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 מציאה! בדב הוז, 
2.5 חד', 50 מ"ר + 

אישורי בניה ל- 40 מ"ר, 
מושקעת, 1,170,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 1.5, קומת 
קרקע, חזית, כ0 35 מ"ר, 

950,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בהרצוג, דירת גן 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 

גינה, באישור, מפוצלת ל- 3 
דירות. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות 2,3,4 חד' 
בדימונה במחירי מציאה - 
משקיעים יקרים התקשרו 

עוד היום לחברת "אבני דרך" 
- איתכם בכל צעד - משה 

אלוש, יועץ תיווך,
054-3255667)12-12(_____________________________________________

טבריה

 ק. עליונה, מסודרת, 
וילה מפוארת, 70 מ"ר + 

מרפסת פתוחה, 880,000. 
_____________________________________________)12-12(054-5706488, יוסי

 מתחרדים: בבן-צבי, 
דירת-גן, 3 חד', משופצת 
ומושכרת, 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(יוסף, 050-6733375

 מתחרדים: בקריית-
שמואל, דירת-גן, 5 חד', חדשה 
ונדירה, אופ' לבנייה ולחלוקה, 
1,050,000 ש"ח. יוסף, -050

6733375)12-12(_____________________________________________

 מתחרדים: באוהל-יעקב, 
4 חד', 95 מ"ר, מסודרת + 

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)12-12(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 590,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)12-12(_____________________________________________

 להשקעה באלחדיף, 5 
חד', 120 מ"ר, משופצת, 

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: בגיבורים, 4 
חד', 110 מ"ר, מסודרת, קומה 

א' + מחסן, 570,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-12(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: בז'בוטינסקי, 
דירת 3 חד', משופצת מהיסוד, 
אופציה לבניה, 540,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: באלונים, דירת 
4 חד', משופצת כחדשה, נוף 
לכינרת, 700,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)12-12(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3.5 חד', 
130 מ"ר, אופציה לבינה, 

750,000 ש"ח. אליהו,
050-4770020)12-12(_____________________________________________

וילות ובתים
 בקרית שמואל, דו 
משפחתי, 100 מ"ר על 

חצי דונם, 1,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("רימקס" 050-2442446

 ברח' ירושלים, דירת 
קרקע, 4 חד', 100 מ"ר + 

גינה + נוף, + אופ' להרחבה, 
פוטנציאל מעולה! "רימקס" 

050-2442446)12-12(_____________________________________________

 בק.שמואל, 3 חד', 
ק"א + יח"ד + מרפסת + 

אופציה להרחבה עם אישורים. 
_____________________________________________)12-12("רימקס" 050-2442446

 בקרית שמואל, 3 חד', 
ק"ב, מצוינת להשקעה, 

580,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות בירוחם 
כולל בתי קרקע עם השבחה 

עתידית והרחבה, במחירים 
שפויים לכל כיס - משקיעים 

יקרים התקשרו עוד היום 
לחברת "אבני דרך" - איתכם 
בכל צעד - משה אלוש יועץ 

_____________________________________________)12-12(תיווך, 054-3255667

 דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,500 ש"ח עם השבחה 

עתידית מובטחת, רק ב- 
405,000 ש"ח. משה אבני 

_____________________________________________)12-12(דרך, 054-3255667

 דירת 3 חד', בקומה א' 
עם השבחה עתידית מובטחת, 

רק ב- 415,000 ש"ח. משה 
_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 שבטי ישראל/ח.
השלישית, דירת גן, 125 
מ"ר + יחידה + אופציה 
גדולה! לרציניים בלבד! 

בלעדי - תיווך,
058-3282555)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו(, משופץ + 

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375
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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
בלוח

03-6162228

פתח תקווה

דופלקסים

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(_____________________________________________

 יחידה חדשה, 2 חד', 
25 מ"ר, ק"5, מרוהטת 

קומפלט, כולל חדר שינה 
ומוצרי חשמל קומפלט, 
דוד"ש, לזוג צעיר ברחוב 

בית-יוסף בשיכון ה', 
3,000 ש"ח, גמיש,

058-3258284)09-12(_____________________________________________

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

 להשכרה 2 חדרים 
משופצים ברחוב מינץ, 

ממוזגת + מרפסת, במחיר 
052-2723556 ,3,500)09-12(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 40 
מ"ר, כחדשה, ממוזגת, ק"ק, 
סורגים, מרכזי ושקט, 3,000 

_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-4797080

 ברח' הראשונים יח"ד 
לזו"צ, בניין חדש, מרוהטת, 

2,200 ש"ח, מיידי!
050-4194376)09-12(_____________________________________________

 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

 בארה"ב השקעות 
עם תשואה גבוהה ע"י 

חברה ותיקה ואמינה  ש. 
מאירוביץ 03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

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(_____________________________________________

פתח תקווה

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

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

 יחידה מפוארת ברמב"ם 
לזוג צעיר בלבד, מרוהטת 

וממוזגת, חצר לסוכה,
052-8809313)11-12(_____________________________________________

 יח"ד חדשה ומושקעת, 
מרוהטת קומפלט, 1.5 חד' 
במרכז, כ- 35 מ"ר, 3,000 

_____________________________________________)11-12(ש"ח, 054-8435540

 ברמב"ם, 1 חד', 11 
מטר למחסן/סופר וכד', ק"ק 

+ חניה, 1,150 ש"ח כולל 
_____________________________________________)11-12(ארנונה, 053-3181044

 יח"ד 2 חדרים, 30 מ"ר, 
חדשה, מפוארת, ריהוט חדש, 

קומה ג', מיידי, 2 מזגנים, 
_____________________________________________)11-12(3,000 ש"ח, 050-4199192

2-2.5 חדרים
 בגבעת שאול, דירת 2 
חדרים, חדשה מקבלן, כולל 
מזגן ומעלית שבת, 4,000 

_____________________________________________)11-14(ש"ח לחודש, 055-9998152

 דרושה דירת 4 ח' 
בטאבו משותף בבני-ברק, 
ב- 1,500,000 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(053-3115110

 דירת חדר עד שתי חדשים 
עם חצר/מחסן/חלל,

_____________________________________________)11-12ח(052-7155810

 דרושה דירה במצב מצוין, 
2.5/3 חדרים, ממושכת לל"ת, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8447437

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)11-12ח(למבוגרת, 050-5952474

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

עמנואל

מגדל העמק

 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(_____________________________________________

 גבעת זאב דרום, בית 
בודד במציאה! ברח' קטן 

ושקט, וילה לנוף, מגרש 500 
מ"ר, בנוי 220 מ"ר, חניה 

כפולה ואחוזי בנייה נוספים, 
במחיר דירה! תיווך מאור, 

02-5730077)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות! בהר שמואל, 
וילה מאוד מושקעת, 12 חד', 

550 מ"ר בנוי על 1/2 דונם 
מגרש, הכנה ל- 3 יחידות - 
השכרה, 6 מרפסות + גינה 
וחצר, רק 4,300,000 ש"ח, 

בלעדיות בנדל"ן אריאלי,
02-5714636)12-12(_____________________________________________

דופלקסים
 בקרית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)12-12(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
מגורים והכנסה! בית פינתי, 
180 מ"ר, כולל 2 יח"ד דיור 

מניבות וחצר, משופץ, 3 
כיווני אוויר, קו ראשון לנוף, 

כל הקודם זוכה! תיווך מאור, 
02-5730077)12-12(_____________________________________________

 בגבעת זאב, במתחרדת, 
אבן! דירת גן, 6 חד' בפלס 

אחד + חצר ומרפסות סוכה 
גדולות לנוף, ק"א, יחידת דיור 
מוכנה, כל הקודם זוכה! תיווך 

_____________________________________________)12-12(מאור, 02-5730077

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיוונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 בפסגת זאב, מתאים 
לנכה, 4 חד' + 2 שרותים, 

חניה מקורה, מעלית, יונקרס, 
1,550,000 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ל(054-8412901

 גבעת זאב, אבן! 3.5 
חד', 90 מ"ר + מרפסת סוכה 

גדולה לנוף פסטורלי ושקט, 
מחסן, ק"ב, הסקה וממ"ד, 

חדרים גדולים, במציאה! תיווך 
_____________________________________________)12-12(מאור, 02-5730077

 ברמת אשכול, דירת 
4 חד', כ- 120 מ"ר, 3 כ"א, 

משקיפה לנוף, במיקום מרכזי 
מאוד, 2,650,000 ש"ח בלבד, 

054-7804800)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 
מ"ר, ק"ב, 3 כיווני אוויר, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' + 
מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

מעשית לעוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 מא"ש שומרי אמונים, 
4 חדרים, כ- 100 מ"ר, 

משופצת ומעוצבת 
כחדשה, 3 כ"א, 

מומלצת! בלעדי-תיווך,
058-3282555)12-12(_____________________________________________

 ירושלים, קטמון הישנה, 
רח' החי"ש המבוקש! 4 

כיווני אוויר! בבית ערבי דו 
קומתי, 3 חד', 85 מ"ר + 

מרפסת 25 מ"ר, לשימור, ק"א 
ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 

בחלקה זכויות בניה, המבנה 
כלול בתוכנית תמ"א 38, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)12-12(_____________________________________________

 בנווה יעקב באשר 
גולק 3 חד' + טאבו, 

מאושרת על הגג.
תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)12-12(_____________________________________________

 2-3-4 חד' במחירים 
סבירים. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים
 מאה שערים בדמי 

מפתח, 2.5 חדרים, כ- 
50 מ"ר, ק"ג, שמורה, 

920,000, גמיש, בלעדי-
_____________________________________________)12-12(תיווך, 058-3282555

 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

 דירת פנטהאוז, קומה 
4/5, מושקעת, דר/צפ/מז, 
קומה 1, 3 ח' + יח' הורים, 

103 מ"ר, קומה 2 יח' גדולה 
+ גג, ממ"ד, מעלית, חניה 

מקורה בטאבו, בקרבת בי"ס, 
גנים, ת.ציבורית, 2,200,000 

ש"ח. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בהזדמנות 
נדירה ושווה ביותר!! בברנדה 

השקט! דירת 3 חדרים, 
משופצת, ממוזגת + יחידת 

2 חדרים מושכרת. רם נכסים, 
054-5566145)12-12(_____________________________________________

 בהדר גנים, אזור שקט 
ויוקרתי, בית פרטי, 7 חדרים, 

מרווחת ומסודרת, גינה 
מטופחת. בית ישראל - ישראל 

ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 
054-6401612)12-12(_____________________________________________

 בכפר גנים ג', דירת 
גן מפוארת, ענקית, חדשה 

מקבלן, 450 מ"ר, גינה, ללא 
_____________________________________________)12-12(תיווך, 058-5000262

 בהאורים, בנין חדיש, 
דירת גג, 7 חד', משרד צמוד, 
מעלית, חניה, מחסנים, מיידי, 
2,850,000 ש"ח. בית ישראל 

- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן, 054-6401612

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, דירת 

ענק, 6 חד' + מרפסת סוכה 
+ מעלית וחניה. תיווך יהודה 

_____________________________________________)12-12(הס, 050-3003455

 בניימן 9, מפרטי, 4.5 חד', 
מרפסת סוכה, חניה ומחסן, 

2,100,000 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ל(052-8113044

 באברבנאל, 4 חד', קו' 
2, מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו' 3, 

משופצת, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)12-12(משה דסקל, 050-5926021

 בפרנקפוטר! 4 חדרים, 
משופצת חלקית, מעלית, 

חניה בטאבו, מסודרת, 
ממוזגת, במחיר מציאה! רק 
1,490,000 ש"ח. רם נכסים, 

054-5566145)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4 ח' ענקית! + מרפסות, 

כ- 120 מ"ר + מעלית + חניה 
בטאבו - מיידית, 1,500,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח, 050-4811122

 דירת 4.5 ח' במקור 3 ח', 
גדולה מאוד, 100 מ"ר, קומה 

2, שופצה מהיסוד, דר/מז/
צפ, מעלית, מזגן, חניה, שני 

כיורית, מקום מרכזי, תחבורה 
נוחה, 1,450,000 גמיש, פינוי 

גמיש. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)12-12(_____________________________________________

 דירת 4 ח', קומה 7, דר/
מז, משופצת, ממוזגת, יח' 

הורים, מעלית שבת, שכונה 
דתית. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)12-12(_____________________________________________

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000 ש"ח. 
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בטרומפלדור באזור 
השקט, 3 חדרים, משופצת, 

סלון מרווח, מרפסת סלון, 
1,190,000 ש"ח. בית ישראל 

- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן, 054-6401612

 באחד העם, 2.5 חדרים, 
60 מ"רח, מעלית, מושקעת, 

מיידי. תיווך מנחם,
058-5000262)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד בהזדמנות! 
3.5 + חצי, ענקית!!! עורפית 

ושקטה, קומה א', מסודרת, 
מאווררת, שוורה לראות! 
רק ב- 1,330,000 ש"ח, 

בבלעדיות. רם נכסים,
054-5566145)12-12(_____________________________________________

 בהרצל ליד לומז'ה 
המבוקש! 3.5 חדרים, ענקית, 

משופצת מהיסוד, יחידת 
הורים, שרותים כפולים, כיורים 
כפולים, 1,390,000 ש"ח. רם 

_____________________________________________)12-12(נכסים, 054-5566145

 ביוספטל! 2 + חצי, 
משופצת קומפלט - ק"ג, 

אחרונה, רק 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-12(מיידית, 050-4811122

 בפינס 2 + אופציה לחצי 
- מעולה לכל מטרה - 1,450 

ש"ח, 050-6610501,
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 מציאה בוינצקי! 2.5 ח', 
משופצת - ק"ב, בהזדמנות, 

1,130,000 ש"ח,
050-4811122)12-12(_____________________________________________

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-25(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 3 חדרים, 70 מ"ר, קומה 
1, משופצת, מחיר 420,000 

ש"ח. נופר מרסיאנו,
052-7395150)12-12(_____________________________________________

 3 חדרים, 70 מ"ר, קומה 
2, משופצת, מחיר 470,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 4 חדרים, 90 מ"ר, קומה 
3, 2 דייירם בקומה, חיר 
690,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 2 חדרים, 40 מ"ר, קומה 

1, מחיר 440,000 ש"ח. ניר 
_____________________________________________)12-12(דהן, 050-2962666

 בבן זכאי! 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, מטופחת, 
מרפסת שמש, יחידת 

הורים, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 בדב גרונר 55, ק"א, 
מזגנים, דוד"ש, כניסה מיידית, 
בנין חדש, 3,800 ש"ח, גמיש, 
03-5708306 ,054-8486681)12-15(_____________________________________________

 בבר-אילן, 4 חד', 
+ מ.שמש, משופצת, 
ק"ב, 120 מ', מיידית. 
***בריינס, 3 חד', + 

חצר, מפוארת, אפשרות 
לריהוט. "יאיר נדלן"

052-7633978)12-12(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4 חד', 

מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 תיווך. דירות 2-3 חדרים 
להשכרה במחירים טובים, 

מיידי, לדיירים, אזורים טובים, 
_____________________________________________)12-12(קומות נמוכות, 054-7477054

 בחנה סנש, דירת גן, 5 
חד', 130 מ"ר, משופצת 

ויפה + חצר של 150 
מ"ר, אופציה ליחידה. 

"חמד נכסים"
053-3357316)12-12(_____________________________________________

 בהר שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 
7,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)12-12(נכסים" 053-3357316

 לכניסה מיידית בחברון 
ירושלים, 5 חד', משופצת, 
ק"ב, כיוונים טובים, 4,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)12-12(מוסמך, 050-4103310

 בלעדי! באזור מימון בבנין 
חדש מקבלן, 5 חד', ענקית, 

140 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
מושקעת, נוף. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, כ- 5 

חדרים, ענקית, קומה ג' 
ואחרונה במצב סביר, ב- 

4,500 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)12-12(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', מיידי, 
4,800 ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 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

 באברבנאל, 2.5 חד', 
45 מ"ר, קו' א', 2,500 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי באפשטיין, 2 
חדרים ענקית, 70 מ"ר, 

משופצת ויפה, ק"א, 
3,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 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

 ברח' יחזקאל, 1, 50 מ', 
חדשה, 3,300 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)12-12(_____________________________________________

 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

 בהזדמנות! בנורוק, 
ק"ד, יחידת דיור גדולה, 

2,350 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד כניסה 
משותפת רח' חברון כולל מים 
חשמל ארנונה + רהיט 1800 

_____________________________________________)12-15(ש"ח, 054-4400074

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 4 חד' עם מרפסת סוכה 

מרווחת, מומלץ,
050-6925400)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בהזדמנות בחן 2+1/2 

_____________________________________________)12-12(מרוהטת, 050-3528252

 באורלנסקי! 2 + חצי, 
ק"א, מסודרת ויפה - מיידית!! 

רק 2,900 ש"ח,
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' בב"ב, 
מחולקת, ק.ק' או ראשונה + 

_____________________________________________)12-13ח(מעלית, 050-4170125

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! ללא עמלה,

054-7477054)12-12(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)12-15(לציבור הדתי, 050-5766979

 *דירות להשקעה 
בקריות, תשואה 5% ומעלה 

בהתחייבות במשרד הכי אמין 
ומקצועי לאוך כל הדרךל, 

לפרטים: נופר מרסיאנו,
052-7395150)12-12(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 110,000 
ש"ח, מחיר - 18,000,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

500,000-650,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר-שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 
יח' דיור בקרבת אוניברסיטת 

בן-גוריון, מושכר, ב- 680,000 
ש"ח. יוסף השקעות,

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל, 
תשועה גובהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 2 קוטג'ים להשקעה 
בקרבת האוניברסיטה, מחיר 

מציאה. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 בטבריה להשקעה בבית-
וגן, דירת 4 חד', משופצת + 

יח"ד, אופציה לבניה ולחלוקה, 
680,000 ש"ח. יוסף,

050-6733375)12-12(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)12-12(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)12-12(_____________________________________________

 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
03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

 בנתן הנביא, 2 חד' גד' 
)לא יחידה(, ק"ק, חזית, 

מיידי, 3,500 ש"ח. בלעדי  
ש. מאירוביץ 03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

 ברח' שמעיה, 3 חד' כולל 
ריהוט + מרפסת סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)12-13ל(3,600 ש"ח, 052-7659134

 להשכרה באלעד 
שטח מסחרי/מחסן/

טלמרקטים/גודל 
220/50/100 לכל 

מטרה, פינוי מיידי. 
"ידידיה נכסים" אבי, 

058-4664411. ידידיה, 
058-4664420)12-12(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 40-100 בפסאז' 
בלב העיר!!! במחירים 

שפויים!!! מיידי!!! 
_____________________________________________)12-12(תיווך, 03-8050080

 בהזדמנות להשכרה 
חנות/משרד, מיידית, במרכז 

_____________________________________________)12-13(ב"ב, 052-7115959

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 4,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 למכירה )השקעה 
מצויינת(, חנות במרכז 

רבי עקיבא, כ- 90 מ"ר, 
מושקעת ומפוארת, ק"א, 
חזית, מושכרת לתקופה 
ארוכה, ב- 11,500 ש"ח 

לחודש, 2,260,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את העסק 
שלך לחנות גדולה יותר או 

מעוניין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל זה אנחנו 

כאן, בשבילך!, 
תיווך BAיזמות 03-6138886 
)12-12(               054-4980159_____________________________________________

 להשכרה בב"ב - 150 מ"ר 
_____________________________________________)12-12(בנחום + חצר, 052-7193285

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!! בפרדס 
כץ בניין 6 קומות 3 

לגני ילדים ו- 3 למגורים 
מכניס, כ- 70,000 ש"ח 

+ מעלית לכל קומה, 
מפואר ביותר! ב- 

11,000,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

 בפרדס כץ, מגרש כ- 
230 מ"ר עם היתר בניה 

ל- 7 דירות כל אחד, כ- 
115 מ"ר , ב- 5,200,000 

ש"ח כרגע המבנה 
מושכר ב- 15,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)12-12(_____________________________________________
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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,

 וילה מטופחת וממוזגת, _____________________________________________)01-26(050-6333765
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(_____________________________________________

 בצפון ירושלים וילת 
נופש ענקית כשרה 

לפסח להשכרה,
 053-8314522

ולכל השנה
055-6697474)09-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

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(_____________________________________________

פורד

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

רנו

ארועים

 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(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)09-17(_____________________________________________

למהדרין בשמחה
לא מתפשרים

 על השמחה שלכם!
על המחיר... כן!

052-7143660
ישראל - הזמר שלכם

 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

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 במרכז בני-ברק, 
מחסן כ- 15 מטר, להשכרה 

מיידית, גישה לרכב,
052-7140101)09-12(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, 
בגוש 80, מקלט 16 מ"ר, 

למטרה שקטה בלבד, 
1,500 ש"ח לחודש,

052-7667000)10-13(_____________________________________________

 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

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

ביריה

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(_____________________________________________

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 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

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-35(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

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 :17-16/17(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,
04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונים 

בשלמות, חקלכאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 55 
מ"ר בהשומר/עזרא, 
קומה מינוס 2, גישה 
לרכב, מיידי. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בגדלים 
שונים חלקם במחירי מציאה 

בכל רחבי בני ברק, 
תיווך BAיזמות 03-6138886 
)12-12(               054-4980159_____________________________________________

 משרד מפואר עם ריהוט 
חדש במרכז העיר 80 מ"ר 

לכניסה מיידית, 
תיווך BAיזמות 03-6138886 
)12-12(               054-4980159_____________________________________________

 להשכרה ברח' ר' עקיבא, 
משרד 43 מטר, 2.5 חד', כולל 

ציוד משרדי מלא,
054-2080988)12-13(_____________________________________________

 להשכרה משרד 26 
מ"ר, מפואר ומאוורר 

במתחם אוסם, 2,250 
_____________________________________________)12-12(ש"ח, 054-8452750

 ברוזובסקי, משרד 
מכובד ושקט, 2 חד' + 

מטבחון ושירותים. תיווך, 
03-8050080)12-12(_____________________________________________

 להשכרה חדר במשרד 
יוקרתי הכל כלול!!!! 

_____________________________________________)12-12(תיווך, 03-8050080

 ברחוב חברון/קוק, 
משרד גדול, 70 מ"ר, 

2.5 חדרים, ק"א, 
כניסה מיידית, לפרטים 
נוספים: "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בעזרא/נדבורנא, עד 220 

מ"ר, ק"ק + קומה 1-, 
052-7124555)12-12(_____________________________________________

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-23(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

בני ברק
 לחודש ניסן, 5 חדרים 

בעזרא/נדבורנא, ק"ק, 
מטופחת, מהממת, 

_____________________________________________)12-12(ענקית, 052-7124555

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_____________________________________________

 עד 6 מיטות במיקום 
הכי טוב ביבניאל במחיר 
_____________________________________________)12-23(מבצע!! 050-4102275

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 47,000 
ק"מ בלבד!!! ללא תאונות, 

נהג אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישני רוורס, 
טסט לשנה, רק 45,000 ש"ח, 

050-4144220)12-12(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית, מנוע בנזין + 
תספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)12-12(_____________________________________________
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אבידות

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

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
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

 שואב אבק איי רובוט 
רומבו, חדש לגמרי, באריזה, 

בב"ב במציאה, 054-8482835, 
052-7143204)09-12(_____________________________________________

 מקרוגל צבע לבן, מצב 
מעולה, נקי ושמור, כשר 
_____________________________________________)09-12(למהדרין, 054-8527470

 מעוניין לקנות את הספר 
"הבריחה מהודו",

_____________________________________________)10-11ח(054-8454536

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמליים מתקפלים תקינים, 

_____________________________________________)10-11ח(עד 1,500 ש"ח, 054-8454536

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7163334

 מזגן מרכזי 5 כח סוס, יד 
שניה, מצב מצוין, 2,000 ש"ח, 

054-8539967)10-11(_____________________________________________

 מקרר קטן 170 ליטר, 
בהזדמנות, 350 ש"ח,

052-4227714)10-11(_____________________________________________

 נמצא תכשיט זהב בבית 
_____________________________________________)11-12ח(וגן, 054-8423405

 השאלתי מגילה בפורים 
לפני שנתיין ועדיין לא הוחזרה, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8444930

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור ונרתיק 
תכלת באוטובוס/בחפץ חיים 

בחודש תמוז תשע"ו,
_____________________________________________)11-12ח(052-7145526

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי יד שניה או להשאלה/

להשכרה לתקופה של מס' 
_____________________________________________)11-12ח(חודשים, 055-6656434

 דרוש גגון לעגלה בוגבו בי, 
לא בצבע ורוד במחיר סמלי 
או להחלפה בעד צבע ורוד, 

_____________________________________________)11-12ח(055-6656434

 נשמח לקבל עציצים 
גדולים מפלסטיק או חרס וכן 

צמחים בתרומה בבני-ברק, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7624004

 לבחורי ישיבה בירושלים, 
דרוש מייבש כביסה במצב 

_____________________________________________)11-12ח(תקין, 052-7110788

 מעונין לקנות רמקולים 
במצב מצוין לחבר לנגן במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(זול, 052-7163334

 אני מעוניין לקבל אימון 
אישי )אליהו שירי( באיזור 

_____________________________________________)11-12ח(ירושלים בלבד, 052-7163334

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/מיטת תינוק בירושלים, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3141470

 דרוש למסירה מחשב נייד 
תקין לחולה בנפשו,

_____________________________________________)10-11ח(050-4149048

 אני מעוניין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)10-11ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 
_____________________________________________)10-11ח(במחי סמלי, 052-7163334

 מחשב נייד עם תוכנות 
חדישות במצב מעולה, בסך: 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)11-12ח(052-4054469

 מחשב נייד כולל וינדוס 
7 ותוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8474954

 מסכים דקים "22 למחשב, 
150 ש"ח )כולל משלוח(, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4119140

 מקרר לבן 500 ליטר, 
מצב טוב, ב - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן שארפ, מצב 
מעולה, הקפאה יבשה, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4145023

 תנור ספירלות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8423405

 מכונת כביסה, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-12ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 מכונת כביסה 
קונסרוקטה במצב חדש, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7624394

 טוסטר אובן במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח בב"ב, 052-7687863

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 שואב אבק, ישן, מצוין, 
ללא שקית, שטיחים, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7136052

 HP 4500 מדפסת 
משולבת, הדפסה, סריקה, 

צילום, פקס, 290 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(050-5343924

 גוף תאורה יפה, פלורוסנט 
כפול, נחושת, 80 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2633790

 מזגן תדירן, 3,500 כ"ס, 
רק 100 ש"ח, מצויין,

_____________________________________________)11-12ח(052-8162617

 מכשיר "מילונית" עברי-
אנגלי-צרפתי כמו חדש, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-8056051

 מקסר 4 ערוצים חדש, רק 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח, 054-8412986

 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

לפרסום
03-6162228

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

 הלוואות בערבות 
מדינה לעסקים קטנים 
ובינוניים עד חצי מליון 

ש"ח ללא בטחונות,
03-6979606)09-12(_____________________________________________

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

לימוד נהיגה

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

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 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(

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

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

 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(_____________________________________________

■ 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
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי.
_____________________________________________)01-12/17(052-2539829 - חיים

סת”ם

סרטי טבע
 HD - 100 סרטי טבע 
_____________________________________________)09-12(1,000 ש"ח, 052-940-0032

 לסופרים - עט ספור 
מהיר, נח לשימוש מועיל 
ופרקטי מאוד, 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(בלבד, 054-8527470

קלף
 "קלף שחר" - מרכזים 

בשבילך איכות מכל 
הסוגים כל שעה בב"ב 
_____________________________________________)09-12(בתיאום, 054-8485375

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
 "ביחד" - שידוכים לכל 

הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 
מכל הארץ, בברכת גדו"י. 

*הדרכה לחתן מתנה!
072-2391111)09-12(_____________________________________________

 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

הטבות מס

החלה 
הגשת 

2016

וילונות
 אבי וילונות - לבתים 

ולמוסודת ישירות לביתכם 
במחירים מוזלים: ביקור חינם, 

052-5404507)12-13(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - מורה 
נהיגה, מחפש מורה עם 

אידישקייט? מקצועי, סבלני 
_____________________________________________)12-23(ואמין, 052-5487975

מצות לפסח
 מצות עד הבית, עבודת 

יד, מכונה שמורה, כזיתות 
לאפיקומן, הכשרים - בית 
יוסף, מחפוד, כסא רחמים 

ועוד במחירים הזולים ביותר, 
054-7804800)12-12(_____________________________________________

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

לפרסום
03-6162228

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

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)11-12ח(וכו'(, 055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)11-12ח(טורפים, 055-6777117

 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

 מפזר חום קרמי חדש 
באריזה! ב- 150 ש"ח )במקום 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח(, 050-4116820

 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

 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

 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



כ”ד - כ”ו באדר תשע”ז  22-24/3/2017  6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

 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
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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

 כסא תינוק קדמי ואחורי 
לאופניים, כחדשים, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 טיולון "איזי בייבי" חדש, 
לא היה בשימוש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8449164

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)10-11ח(050-4127708

 סמארטפון אייפון חמש 
 ,HD-P1080 מצלמה GB16

מצב מצוין בלי שריטות, 
מעודכן, יש בו הכל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8411815

 פאה קאסטם מהממת 
בעיצוב אישי כמעט חדש 

_____________________________________________)10-11(בגבעת שמואל, 052-8571371

 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(_____________________________________________

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 טיולון "איזי בייבי" חדש 
לא היה בשימוש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8449165

 דרוש מיטת תינוק ומטרנה 
_____________________________________________)11-12ח(בירושלים, 054-8495526

 עגלת תינוק, 150 ש"ח, 
מצב מצוין, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 עגלת תינוק יד 2, מצב 
מעולה כמו חדש, 150 ש"ח 

בלבד בבני-ברק,
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 לול לתינוק, מצב טוב, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 סימילאק 400 גרם חלב 
_____________________________________________)11-12ח(נוכרי, 25 ש"ח, 050-4135002

 עגלה טיולון שנשכב פג, 
_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 050-4172197

 נייד סמסונג 3s + בטריה 
חדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 מעמד לפלאפון המתחבר 
לתריס המזגן ברכב, חדש 
בקופסה, 35 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(054-6969961

 פלאפון "סוני" דגם 
xperea-m4 כחדש + 
אחריות, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 052-7966786

 פראק בגיר חדש, גזרה 
טובה, מידה 38, 500 ש"ח, 

לחתנים, מציאה,
_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות, לביכ"נ וכו', 
1.65X0.85, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336 בב"ב

 גלגליות שמתלבשות על 
כל נעל, מצב מצוין, 25 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בבני-ברק, 052-7600336

 אופני הרים 21 הילוכים, 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח. אלי, 052-4262221

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 150 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח, 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4906526

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(בירושלים, 054-8423405

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)11-12ח(200 ש"ח, 052-3463482

ריהוט

 ספריה - מכתביה - 
צבע חום וג'ינס כחדש, 
מדפים + מגירות + 2 
מקומות ישיבה, 850 
_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-8527470

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרות לכסאות בלבד, 

חדשים בהזדמנות,
052-4227714)10-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברה"ע מטען חדש 
לאונפיים חשמליות, ב- 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מכונת תפירה חשמלית, 
מצב חדש "אומגה" - 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 050-5949995

 תנור בלרס 2 תאים, 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, גמיש, 054-8429421

 כיריים בילדאין קינג במצב 
חדש, 250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)11-12ח(054-8429421

 מדפסת HP 2300 לייזר 
עוצמתית )דרוש תיקון(, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-6244588

 מסך מחשב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מסך מחשב 19 אינצ' מאג 
שטוח, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 מקפיא 5 מגירות כמעט 
חדש, 500 ש"ח, פל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8458605

 מצלמת פילים + פלש 
במצב חדש, 350 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6199806 בערב

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 אופני הילוכים 26" 
כחדשות במחיר מפתיע - 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 052-7127189

 מציאה!!! מקרניק חדש, 
ב- 235 ש"ח בבני-ברק + 

סרט על פסח כלול במחיר, 
_____________________________________________)11-12ח(03-5797758

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 400 ש"ח, מסך 

_____________________________________________)11-12ח(דק 100 ש"ח, 053-3346080

 מקרר אמקור XL במחיר 
מציאה, 350 ש"ח, -054
_____________________________________________)11-12ח(8469223, 03-9332786

 רדיו טייפ - דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9332786

 מיחם לשבת, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8469223, 03-9332786

 רדיאטור 12 צלעות, 90 
ש"ח, 6 צלעות 60 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9332786

 דיסק אונקי 1,000 ג'גה, 
_____________________________________________)11-12ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 תמי 4 עם מסנן, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טלפון: 050-4172197

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות צ.שחור מט, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 250 ש"ח, 054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן סלון 1.20 נפתח 
לעוד מטר + 8 כסאות, 490 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8429421

 ספריה רוחב 60 ס"מ, 
גובה, כ- 1.70 ס"מ + תאורה, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 150 ש"ח, 03-6783387

 שולחן אוכל נפתח 
למטבח + 4 כסאות עץ טבעי, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 050-7463631

 שידה )לא גדולה(, עץ 
טבעי, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3804646

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך( 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 052-3463482

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7633316

 שולחן סלון עץ מלא, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-3121307

 6 כסאות - אפשר יותר, 
מרופדות, מצב טוב, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-3121307

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 ספה 2, נוחה, ורוד עתיק 
בשילוב עץ, 190 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 ספה 3, בד קוניאק, מצב 
_____________________________________________)11-12ח(מצוין, 190 ש"ח, 03-6748330

 6 כסאות לסלון ריפוד 
בגב, חזקות, 95 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצ במצויין, 100 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה 80 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספת סלון 3 מושבים, 
חדש, 500 ש"ח, פל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן, 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 דלת 70 מעוצבת 
פרפקטליין + צוהר מהאריזה, 

חומה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-7681174/3

 מזרון אורך 1.82 ס"מ, 
רוחב 74, עובי 6 במצב 

מעולה כחדש, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-8833975

 ארון 3 דלתות + מגירות, 
מצב מצויין, צבע בז', 400 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ספפה נפתחת צבע ירוק, 
מצב טוב, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-5930316

 כורסא מתכווננת מעור, 
צבע בורדו, כמו חדשה, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ארון משרדי דלתות הזזה, 
4 מדפים + גלגלים, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)11-12ח(02-6522251, 052-3805386

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75, 200 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

תינוקות
 עגלת mima היוקרתית 

בעיצוב מושלם ישירות מהיצרן 
במחיר רצפה, 3,199 ש"ח 

בלבד!!! הקודם זוכה,
052-6475000)10-13(_____________________________________________

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)11-12ח(058-4843223

 שידת תינוק שמנת 
תכלת חדיש, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6783387

 מיטת תינוק + מגירה 
מתחת, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6783387

 עגלת תינוק + כסא אוכל 
או בוסטר, ב- 300 ש"ח - 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש. בני-ברק, 054-8410050

 לול/מיטת תינוק וכסאות 
אוכל וכו' עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(055-6777117

 משטח החתלה לשידה, 
עבה מאוד, מצב חדש, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7690532

 שידת תינוק גדולה ויפה 
שילב, בצבע שמנת, כחדשה, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-7690532

 עוברים דירה-
ריהוט כחדש במחיר 
אטרקטיבי!! הקודם 
זוכה. 058-4109860 

_____________________________________________)11-12(בשעות הערב.

 חדר שינה צבע וונגה, 
050-4171813)12-13(_____________________________________________

 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

 חדר הורים כולל מיטה 
+ ראש מיטה מעור יוקרתי 

ויפה, שידה 12 מגירות, ארון 
6/4 דלתות + מנגנון. חדר 

ילדים, מיטות, שולחן כתיבה 
כולל מגירות, כל הרהיטים 
מעץ מלא!!! הקודם זוכה, 

050-5983344)12-12(_____________________________________________

 בפ"ת, ספה חדשה לבנה, 
 1.80X1.40, 2,000 ,פינתית

ש"ח + שולחן לספה, מתנה, 
050-6474999)12-14(_____________________________________________

 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

 מיטת יחיד 190 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2, מצב מצויין, עור, 
260 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 5 מגירות, 140 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3, צבע חום, 240 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 שולחן לסלון מעץ 
בוק, צבע חום בהיר, מידות 

1.20X70, גובה 40 ס"מ 
במצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-9307308

 מיטות מתקפלות חדשות 
לסוכה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(055-6777117

 6 כסאות סלוני במצב 
מצוין כל אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4160457

 6 כסאות לסלון, חדישים, 
ושולחן אפשרות לכסאות 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-4227714

 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

 שידת החתלה יפיפיה, 
5 מגירות, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7606681

 מושב בטיחות איכותי 
לרכב לתינוק, דר' בייבי, 350 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)11-12ח(052-8380655

 עגלת אמבטיה + טיולון 
מפוארת כחדשה כחולה, 490 
_____________________________________________)11-12ח(כל חלק, טל': 052-7177539

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
אמריקאי במצב מצויין - 150 

ש"ח, טל': 02-6561606, 
_____________________________________________)11-12ח(050-2897977

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 050-2897977

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש במצב טוב למסירה 
או במחיר סמלי )ירושלים(, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4154208

 עגלת אחים ד"ר בייבי 
+ שני טיולונים + אמבטיה, 

אפור, מצוין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 כסא נדנדה לתינוק + מגש 
לאוכל + מנגן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 טרמפולינה מנגנת 
לתינוק, 100 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 עגלת בלו ברי אמבטיה 
+ טיולון, מצב מצוין, צבע בז', 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-716052

 מעמד אמבטיה לתינוק, 
_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, חדש, 052-7136052

 כסא בטיחות לתינוק ברכב 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 מיטת תינוק איכותית 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 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

 פלאפון טאצ' יאנו כשר, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 250 ש"ח, 053-3066383

 LGK10 סמארטפון כשר 
2 סימים, חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-8561223

 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
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