
בס"ד יום רביעי ט' בניסן תשע"ז  5/4/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

גם במגזר 
החרדי – נשים 

מקופחות / עמוד 6

(חצי קילו 18& בלבד!)מיוחד!צ'ולנט בשרי ביתי מדי יום חמישי

עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום
מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

להזמנות: 052-8838186חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים | www.shefam.net | שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!

20& לסועד! רק-

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע לכל סוגי האירועים!

30& לסועד! רק-
כולל לחמניות!

78& לאדםרק-

מבית שפע מטעמים
אירוע קומפלט לבר/ת 

מצווה, ברית/ה, אירוסים, 
שבע ברכות ואזכרות

חדש!! 

 כולל אולם!
*בכלי פורצלן

050-6787075
69

08-8522444

15   
02-6642645

133
050-6787075

 15

13.00 10.03 19.00 11.00

 60 
 50 
 50 3

20:00 12:00

50

 &80-60  &150 2016
&100 

 &15
 &50 

 &50  3 

יחימוביץ': "הסחף אלינו עצום, מנגנון 
ההפחדה לא עוזר להם" / עמ' 2 

מהמקומות הקדושים 
– ל'קמחא דפסחא'

/ עמוד 4

איראן חסמה את 
'ווייז'

/ עמוד 4

חשש: חילולי שבת 
בל"ג בעומר 

/ עמוד 4

שוחח  להסתדרות,  הבחירות  לקראת 
'קו עיתונות' עם שני השותפים הטריים 
שלי  ח"כ  החברתית  המועמדת   –
ח"כ  במערכה  ש"ס  ונציג  יחימוביץ' 
יגאל גואטה, בדק אתם מה הם מציעים 
מהם   ושמע  והדתי,  החרדי  לעובד 

שהשותפות היא בעצם עתיקת יומין

מחאת עובדים
צילום: תומר נויברג, פלאש 90

 ____
ראיון 
מיוחד
____

צילום אילוסטרציה

שערי מטבעות
יום ג', ח' בניסן תשע"ז 5/4/17

דולר ארה"ב « 3.6460
אירו « 3.8820
לירה שטרלינג « 4.5335
יין יפני « 3.3056
פרנק שוויצרי « 3.6366

פסח – גם בבנק 
ישראל

/ עמוד 8



גואטה
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מחאת עובדים
צילום: תומר נויברג, פלאש 90

לקראת הבחירות להסתדרות, שוחח 'קו עיתונות' עם שני השותפים 
ש"ס  ונציג  יחימוביץ'  שלי  ח"כ  החברתית  המועמדת   – הטריים 
במערכה ח"כ יגאל גואטה, בדק אתם מה הם מציעים לעובד החרדי 

והדתי, ושמע מהם שהשותפות היא בעצם עתיקת יומין

יחימוביץ': "הסחף אלינו 
עצום, מנגנון ההפחדה לא 

עוזר להם"

אבי גרינצייג

חודש וקצת לפני הבחירות להסתדרות, בהן תתמודד נציגת 
המחנה החברתי ח"כ שלי יחימוביץ' נגד היו"ר המכהן ומי 
שמזוהה עם הועדים הגדולים אבי ניסנקורן. לפני שבועות 
המנומנמת  הבחירות  במערכת  ממש  של  פצצה  הוטלה  אחדים 
ומשותפת  מלאה  חבירה  על  הודיעה  ש"ס  כשמפלגת  משהו, 

ליחימוביץ', במה שהיה נראה בלתי אפשרי קודם לכן.
בסוף  יתפרסמו  המלאים  )הראיונות  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
כי  יחימוביץ'  מסבירה  ישראל'(,  'כל  של  החג  בגיליון  השבוע, 
מדובר בחיבור טבעי לחלוטין בעיניה: "ב-11 שנים בכנסת, כמעט 
זה  בין אם  היה בשת"פ מלא עם ח"כי ש"ס.  כל מהלך שעשיתי 
תיקון שעות עבודה ומנוחה, המאבק על העלאת קצבאות הילדים, 
חוק הטקסטיל הביטחוני שמנע פיטורים של אלפי פועלים, ועוד 
חוקים חברתיים. אפילו את המאבק נגד הפרטת בתי הכלא הובלנו 
יחד. באופן מאוד שגרתי ויומיומי אני רגילה לעבוד עם הח"כים 

של ש"ס בשיתוף פעולה פורה ושוררים בינינו יחסי אמון.
"רוב הח"כים של ש"ס הם חברים ותיקים שלי. את גואטה הכרתי 
ואני  יגאל  וניהלנו  בינינו שפה משותפת  נוצרה  ומיד  הזו  בכנסת 
סדן  רמי   10 ערוץ  של  הדירקטוריון  יו"ר  להדחת  משותף  מאבק 

בעקבות ההתבטאויות הגזעניות שלו".
לי  "חשוב  לשותפות:  הבסיס  על  ומסבירה  מוסיפה  יחימוביץ' 
המדינה  שבתוך  ועושה  מאמינה  חושבת,  הזמן  כל  אני  להסביר, 
ומכנה  לייצר דבק מאחד  לנו משימה חשובה  יש  השסועה שלנו 
ביותר  הגדול  המשותף  והמכנה  הניצים.  השבטים  בין  משותף 
פוליטי.  חיבור  סתם  לא  זה  החברתי.  הנושא  הוא  היום  סדר  על 
על  יותר, אמיתי  גדול  לחיבור  צופנת תקווה  גם  הזאת  השותפות 
בסיס חברתי של צדק ושוויון ודאגה לחלש. יש כאן ניסיון לאיחוד 
פלגים בעם שאני מייחלת ומתפללת שהוא יצליח ויש לכך סיכוי 

גדול מאוד כי אנחנו מאוד חזקים ביחד".
בהתייחסה לנושא השבת, מציינת יחימוביץ' כי "השבת היא החוק 
מנוחה  יום  של  הרעיון  האנושות.  בתולדות  הראשון  הסוציאלי 
ובצדק  בחמלה  נתפס  בלתי  הוא  והגר  העבד  על  גם  שחל  כצווי 

שבו. זו הייתה עמדתי תמיד, בספר שלי 'אנחנו' שיצא לאור בשנת 
2011 אני מייחדת פרק ארוך לשבת, ולכך שמאות אלפי עובדים 
נאלצים בעל כורחם לעבוד בשבת. עשיתי על זה כתבות תחקיר 
זה  חמורה.  היא  העובדים בשבת  זכויות  והפרת  כעיתונאית,  עוד 
חשוב לי. הסטטוס הקבוע שלי בסלולרי הוא 'גם חילונים מנסים 
לנוח בשבת'. המתנה המופלאה ביותר שהעם היהודי נתן לאנושות. 
אני אישה חילונית ואני חושבת שהאיזון הנכון הוא שהזכות לנוח 

בשבת היא בוודאי לא פחותה מהזכות לצרוך בשבת." 
"גבוהים  אופטימית:  יחימוביץ'  לנצח?  לדעתה  הסיכויים  ומה 
ביותר. ש סחף אדיר בשטח, הרבה מאוד ועדים  לתדהמת המנגנון 
 - נוקטים  ואיומים שהם  ולמרות מנגנון של הפחדה  ההסתדרותי 
אנשים לא מפחדים זוקפים ראש ובאים אתנו. אנחנו פרושים בכל 
הארץ בועדים הגדולים והקטנים, במפעלי תעשייה ובעוד מקומות 
יש לנו תמיכה אדירה. השטח רוצה אותנו, ועיקר המאמץ יהיה לא 

לאפשר זיופים בקלפיות." 

גואטה: "ננצח את ההסתאבות"

דברים דומים ובאופן לא פחות נחרץ אנחנו שומעים גם מגואטה, 
אבריו,  רמ"ח  בכל  חברתי  אדם  הוא  דרעי  שאריה  לכולם  "ידוע 
ואין ספק שבנושא החברתי ובנושא זכויות העובד, התפיסה שלו 
שלי  של  עולמה  תפיסת  עם  אחד  בקנה  עולה  ש"ס  מפלגת  ושל 
יחימוביץ'. הדעות האחרות שלה בעניינים מדיניים לא רלוונטיות 

כאן, מכיוון שמדובר נטו על רווחת העובד".
העסקת  בגנות  בספרה  יחימוביץ'  שפרסמה  מאמר  מציין  גואטה 
גם  זאת  שהזכירו  כפי  "מעולם,  לשבחה  ומוסיף  בשבת,  עובדים 
שלי  גפני,  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  וגם  דרעי  אריה  השר 
יחימוביץ' לא תקפה את הדת ואת שמירת המצוות, בניגוד לרבים 

אחרים בשמאל הישראלי".
על תרומתה של ש"ס למערכה הוא מספר: "ש"ס עובדת במלוא 
שאין  משהו  לש"ס  יש  וכידוע  המקומיות,  הרשויות  בכל  המרץ 
ארצית  בפריסה  זרועות  רב  שטח  מנגנון   – מפלגות  להרבה 

השונות.  הדתיות  ובמועצות  המקומיות  ברשויות  כולל  מסונפת, 
ש"ס  מצביעי  אלף  כ-50  של  מאגר  יש  שבידינו  המספרים  לפי 
בזכות הצבעה,  ומחזיקים  בכנסת האחרונה, החברים בהסתדרות 
וגודל המערכה  יבין את חשיבות הנושא  ואין ספק שאם הציבור 

פה, ויירתם למאבק בהמוניו - אז הניצחון יהיה בעז"ה מובטח".
הדברים  מטבע  "אמנם  ניסנקורן:  את  בחריפות  תוקף  גם  גואטה 
ומתוקצב  משומן  קמפיין  וצפוי  גדולה  קופה  על  יושב  ניסנקורן 
היטב, לפי מה ששמעתי יש לו כ-17 מיליון שקל, שכמובן מגיעים 
מכספי העובדים, לעומת תקציב דל בו אנחנו משתמשים של כ-3 
הפעילים  של  שהמוטיבציה  בטוח  אני  אבל  בלבד,  שקל  מיליון 
שלנו - וכאן המקום להודות להם על המסירות וההתנדבות למען 
אלו  הם  הנושא,  חשיבות  של  וההבנה  הזו  הנחישות   - המטרה 
שהנחישות  מאמינים  אנחנו  לבסוף.  המערכה  גורל  את  שיקבעו 

שלנו תנצח את ההסתאבות שלהם".
עם  מסיים  הוא  מפחד",  לא  שמאמין  "מי  הסיכויים?  לגבי  ומה 

סיסמת הקמפיין.

ט' בניסן תשע"ז 25/4/17

ובנוסף:
ח"כ שלי יחימוביץ' וח"כ יגאל גואטה בראיון מיוחד ובלעדי לקראת הבחירות להסתדרות

מסע מרוקו – פרויקט מיוחד עם כל התחנות היהודיות במדינה האפריקאית
מסובין בבני ברק – סיפורים המסעיר של לוחמי המחתרות שהסתתרו בעיר התורה

דבר הרבנים – רבה של פתח תקווה ורבה של רמת גן בראיון אקטואלי
15 שנה לטבח במלון 'פארק' – חזרה לרגעי האימה

וגם: פרויקט משפחתי – לאן תקחו את הילדים בימי חול המועד?

ניתן להשיג בדוכני העיתונים ובכל נקודות המכירה

הראיון המלא עם חברי הכנסת שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה במוסף

 חדשות סוף השבוע  טורים ממיטב הכותבים 
5 ש"ח  מתכונים  תשבצים  טריוויה  עמודים לילדים

בלבד!



כולם מאחלים לך חג שמח

שותפים עושים לך חג שמח!

פרטים נוספים והצטרפות

fibi.pagi.co.ilפאגי שותפים לדרך חיים
Cal- בנק פאג"י משוייך באופן אוטומטי למועדון פאג"י פלוס וזכאי להטבה תוקף ההטבות עד ר״ח אייר 27.4.17 • אין כפל מבצעים • כרטיס ויזה של 
למתן  הסכמה  משום  זה  בפרסום  לראות  אין   • רצונו  לשביעות  בטחונות  ולהמצאת  הבנק  דעת  לשיקול  בכפוף  יוענקו  אשראי  וכרטיסי  אשראי   •
השירות טיב  ו/או  המוצרים  לאיכות  אחראים  אינם   Cal וחברת  הבנק   • בלבד  אחריותם   ועל  העסק  בתי  ע"י  ניתנות  ההנחות   • כלשהו  אשראי 
Cal רשאים לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת • כל הטבה תינתן בתשלום בכרטיס אשראי פאג"י פלוס בלבד • עד גמר המלאי • הבנק וחברת 

עניבה/חגורה
מתנה

בקניית חולצה
כולל כפל מבצעים | הטבה אחת ללקוח | מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה/צבירה

10% הנחה 
 ברכישת טאבלט

הדרןכשר מבית סמסונג 
אפיקים מקוונים לבית היהודי

 10% הנחה
בכל קנייה

בני ברק רבי עקיבא 47 
חנות בגדי ילדיםירושלים מלאכי 1



  מייסד 'ווייז' אהוד שבתאי מאשים: איראן חסמה אותנו לשימוש בארצה בגלל הקשר הישראלי
חושף: האפליקציה היא הפופולארית בתחומה בארה"ב, ברזיל וצרפת

לקראת חגיגות ל"ג בעומר שיחול השנה במוצאי שבת, עת רבבות חוגגים 
יעלו לציון הרשב"י במירון, קורא יו"ר סיעת יהדות התורה לשר לביטחון 

פנים לוודא כי שוטרים יימנעו מחילולי שבת

איראן חסמה את 'ווייז'

חשש: חילולי שבת בל"ג בעומר

PB י"ב בשבט תשע"ז 8/2/17ט' בניסן תשע"ז 45/4/17    י"ח בטבת תשע"ו 

כסף קטן

ירידה נוספת במחירי הדלק
האחרון,  ממוצ"ש  החל  לנהגים:  בשורה 
הוזלו מחירי  בלילה שבין שבת לראשון, 
לליטר  ש"ח   5.96 על  ויעמדו  שבפיקוח  הדלק 
ו- 6.15 ש"ח בשירות מלא. אף  בשירות עצמי 
כי מחירי הדלק התעדכנו בשנה האחרונה, הרי 
שהפעם מדובר בירידה דרמטית של 14 אגורות 
ביחס למחירו של הדלק בחודש האחרון. יצוין 
כי בחודש הבא צפויה הוזלה משמעותית נוספת 
של 16 אגורות. במשרד האנרגיה מסבירים את 
הירידה החדה, בהיחלשות מחירי הנפט בעולם, 

כמו גם בהיחלשות שערו של הדולר.

ניסו לפרוץ - והמצות עלו באש
להגיע  היה  אמור  מקרלין  האדמו"ר 
בתחילת השבוע לאפות במאפיית המצות 
'קרלין' במודיעין עילית, אך הדבר לא התאפשר 
לאחר שבליל שבת, מעט לאחר השעה 22:00, 
למקום  כבד  נזק  וגרמה  במאפיה  אש  אחזה 
המאפיה  מנהלי  האופים.  את  המשמש  ולציוד 
מצות  באש,  שעלו  מצות  טון  על  מספרים 
השייכות ל'חבורות' שאפו במקום, כולל מצות 
דקות במיוחד המכונות 'ציטרין'. בחניון 'קווים' 
לכספת  פריצה  סימני  התגלו  למאפיה,  הצמוד 
במשרד המשמש את השלוחה המקומית. נבדק 

חשד לקשר בין המקרים.

ישראל קיצצה מתקציב האו"ם
ישראל החליטה לקצץ שני מיליון דולרים 
למוסדות  מעבירה  שהיא  מהתקציב 
העוינות  ההחלטות  על  כמחאה  האו"ם, 
לזכויות  האו"ם  במועצת  נגדה  המתקבלות 
נתניהו הנחה להשקיע את הכסף  האדם. רה"מ 
במיזמים ישראליים ולסיוע למדינות מתפתחות 
התומכות בישראל בזירה הבינלאומית. במשרד 
במסגרת  התקבלה  ההחלטה  כי  אמרו  החוץ 
המערכה שישראל מנהלת עם ידידותיה ובראשן 
כלפי  האובססיבית  האפליה  את  לתקן  ארה"ב 

ישראל באו"ם ובסוכנויות שהוא מפעיל.

תקלה קטלנית ב'טויוטה'
כריות  בייצור  שהתגלתה  תקלה  בשל 
'טקאטה'  היפאנית  החברה  של  האוויר 
בני   16 לפחות  של  חייהם  את  כה  עד  שגבתה 
חברת  הודיעה  בעולם,  שונות  במדינות  אדם 
הרכבים  בעלי  לכל  קוראת  היא  כי  'טויוטה' 
מדגמי 'קורולה' שתאריך הייצור שלהם הוא בין 
בעלי  את  גם  כמו   ,2012 לדצמבר   2010 ינואר 
ספטמבר  בין  שיוצרו  אוריס'  'טויוטה  דגמי 
2010 לספטמבר 2012 להגיע עד מהרה למוסך, 

לצורך החלפה של כריות האוויר.

גנב ביש-מזל
בשבוע שעבר התקבל דיווח במשטרה על 
צעיר שגנב טפסי לוטו מעמדת פיס במרכז 
לבצע  החלו  הם  השוטרים,  הגעת  עם  הארץ. 
למקום  כי  ועלה  ראשוניות  חקירתיות  פעולות 
של  בסך  לוטו  טפסי  מספר  מילא  צעיר,  הגיע 
כ-3,000 ש"ח, הגיש אותם לבעל הדוכן שקודד 
אותם ומיד חטף אותם מידו ונמלט מבלי לשלם. 
תוך זמן קצר, ולאחר סריקות שבוצעו במעגלים 
לעמדת  שהגיע  הצעיר  אותר  ורחוקים,  קרובים 
פיס אחרת באזור - שם ביקש לפדות את כספי 
במרחב  לחקירה  והובא  נעצר  הצעיר  הטפסים. 
אשר  המשפט  בית  בפני  הובא  בסיומה  מוריה, 
במשטרה  שישי.  ליום  עד  מעצרו  את  האריך 
כי לדאבונו של החשוד, בדיקת הטפסים  ציינו 

שמילא הראתה זכייה בסכום הגבוה מעלותם..

מהמקומות הקדושים – 
ל'קמחא דפסחא'

כנהוג מדי שנה, שליש מהכסף שנאסף בקופות 
הצדקה בכותל המערבי, הועבר למשרד לשירותי 
שיועד  המשרד  מתקציב  כחלק  וישמש  דת 

ל'קמחא דפסחא'

רפי פרלשטיין

הועברו  הפסח  חג  לקראת 
קופות  מכספי  שליש 
המערבי  בכותל  שנאספו  הצדקה 
לטובת  הקדושים  ובמקומות 

"קמחא דפסחא". 
הראשיים  הרבנים  הוראת  לפי 
שפירא  הגר"א  בעבר,  לישראל 
והגר"מ אליהו זצ"ל, כספי קופות 
הצדקה בכותל המערבי ובמקומות 
ששני  כך  מחולקים  הקדושים 
עבור  מיועדים  מהכסף  שלישים 
פיתוח הכותל המערבי והמקומות 

הקדושים ושליש לטובת צדקה.
הראשיים  הרבנים  בהוראת 
לישראל הראשון לציון הגאון רבי 
לאו  דוד  רבי  הגאון  יוסף,  יצחק 
והמקומות  המערבי  הכותל  ורב 

הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ 
– יועד שליש זה למשרד הרווחה 
לצורך חלוקה לעמותות העומדות 
ומסייעות  התמיכה,  במבחני 

לנזקקים במתן 'קמחא דפסחא'.
נמנים:  הצדקה  ועדת  חברי  על 
לישראל,  הראשיים  הרבנים 
מנכ"ל   – שווינגר  יוסף  הרב 
מקומות  לפיתוח  הארצי  המרכז 
)סולי(  מרדכי  הרב  קדושים, 
למורשת  הקרן  מנכ"ל   – אליאב 
פת  ישראל  מר  המערבי,  הכותל 
דת  לשירותי  המשרד  יועמ"ש   –
ורב  דת  לשירותי  המשרד  וחשב 
שמואל  הרה"ג  המערבי  הכותל 
הועברו  אלו  כספים  רבינוביץ. 
למשרד הרווחה ויתווספו לתקציב 
של המשרד שיועד לטובת 'קמחא 

דפסחא'.

פישל רוזנפלד

מורכבת  מחקירה  כחלק 
יחידת  של  ומסועפת 
חיפה  ומע"מ  מכס  החקירות 
הברחות  רשת  לחשיפת  והצפון, 
נעצרו  מס,  עתירות  סחורות  של 
של  רשמי  הלא  הבעלים  שניים, 
בצפון,  )בונדד(  ערובה  מחסן 
ומנהל המחסן, בו על פי החשד 

אוחסנו הסחורות המוברחות.
המעצר,  בבקשות  כמפורט 
הוחשד   2016 אפריל  בחודש 
לנמל  במכולה  שהגיע  משלוח 
בחיפה והיה אמור להכיל, על פי 
שמיכות.  של  ארגזים  ההצהרה, 

עקב כך נשלח המשלוח לבדיקה 
במכולה  כי  התגלה  בה  ידנית 
הוסלקו כ-600 ארגזים המכילים 
החשודות  סיגריות  כ-150,000 
ייבוא  כמזויפות החייבות במיסי 

של מיליוני ₪.
כי  עולה  החקירה  מחומר 
החשודים יחד עם אנשים נוספים 
שעסק  דבר,  לכל  כארגון  פעלו 
בהברחות לארץ של מוצרי טבק 
באופן  מס,  עתירות  וסחורות 

שוטף וללא הפסקה. 
החוקרים  בידי  לעכשיו,  נכון 
הברחות  למספר  הקשור  מידע 
וודאיות שבוצעו על ידי הארגון, 
מזויפות  סיגריות  הוברחו  בהן 

לארץ.

זאבי סגל

שהומצאה  'ווייז'  הניווט  אפליקציית 
ונרכשה בהמשך  ידי אהוד שבתאי  על 
לאפליקציית  היום  נחשבת  גוגל,  ידי  על 
בעולם.  הגדולה  התנועה  ודיווחי  הניווט 
מדינה  כבכל  שם  שגם  אף  שבאיראן,  אלא 
האחרונות  בשנים  האפליקציה  הפכה  אחרת 
בשבוע  הוחלט  ואינטנסיבי,  שימושי  לכלי 
הניווט  בתוכנת  השימוש  את  לחסום  שעבר 
על  להם  שנוגע  לאחר  וזאת   - הפופולרית 

השורשים הישראלים של המיזם.

עוד  החברה  כמנכ"ל  ששימש  ברנין,  נועם 
כשכיר,  בה  לעבוד  וממשיך  מכירתה  בטרם 
שעבר  בשבוע  חסמו  "איראנים  כי  מספר, 
ווייז  הניווט  בתכנת  השימוש  אפשרות  את 
ההצלחה  למרות  מהמפה  אותנו  והורידו 
על  להם  שנודע  לאחר  קרה  זה   – במדינה 
זאת  למרות   – ווייז  של  הישראלים  שורשיה 

אנחנו ממשיכים להצליח בעולם״.
הוא גילה, כי ״ווייז ממשיכה להצליח בעולם 
והיא פופולרית ביותר בארה״ב, ברזיל וצרפת. 
לגרמניה,  לחדור  עדין  הצלחנו  לא  זאת  עם 

ליפן ולדרום קוריאה״.

ארי קלמן

היערכות  ובעקבות  שבת,  במוצאי  בעומר  ל"ג  יחול  השנה, 
ההכנות  כי  חשש  עולה  ההמונים,  את  לאבטח  הביטחון  כוחות 
כך,  בעקבות  השבת.  של  בעיצומה  כבר  יתבצעו  הלוגיסטיות 
מוזס, במכתב לשר  אליעזר  מנחם  התורה, ח"כ  יהדות  סיעת  יו"ר  פנה 
לביטחון פנים ח"כ גלעד ארדן, בדרישה לפעול באופן שימנע מכוחות 

המשטרה לחלל שבת.
ח"כ מוזס ציין במכתבו את העובדה כי בשנים עברו, כאשר ל"ג בעומר 
חל במוצאי שבת, התקבלו דיווחים מתושבי המקום, לפיהם, המשטרה 
החלה את היערכותה במקום כבר בשעות אחה"צ בעיצומה של השבת, 
יום  וכי כוחות המשטרה הגיעו והתמקמו באזור בשעה 17:00 מבעוד 

השבת, תוך חילול שבת.

ששמירת  וכמי  המשטרה,  כוחות  על  שאמון  כמי  מאוד,  מבקש  "אני 
הביטחון  וכוחות  המשטרה  פיקוד  את  להנחות  לו,  חשובה  השבת 
הפועלים באזור, להקפיד על שמירת השבת ולהימנע לחלוטין מחילולה. 
מאות אלפים עולים להתפלל על קברו של רשב"י במהלך ל"ג בעומר. 
מהווה  אני  זו  בפנייתי  היהודית.  המסורת  ומוקירי  שבת  שומרי  כולם 
על  מאמץ  כל  לעשות  השר,  מכבוד  מבקש  אני  עבורם.  ציבור  שליח 
מנת להבטיח כי שום שוטר לא יאלץ לחלל את השבת ולא יהיו חלילה 

תפילתנו בקברו של רשב"י בבחינת מצווה הבאה בעבירה".
נושא ל"ג בעומר מונח על שולחנו של ח"כ מוזס לאורך כל  כי  יצוין, 
ימות השנה, ועתה, לקראת התקרב ל"ג בעומר, הוא מקבל תנופת עשייה 
לדברי  הרבים.  המתפללים  ולתועלת  הרשב"י  אתר  לטובת  ופעילות 
ונעשו  הרבים,  הממשלה  ממשרדי  רבים  משאבים  הושקעו  מוזס,  ח"כ 

מאמצים בכל התחומים כדי שהאירועים יעברו בשלום וללא חריגות.

כך הוברחו 
150,000 סיגריות 

בתיהם  על  פשטו  המסים  רשות  פקחי 
רשת  בניהול  חשודים  שני  של  ומחסניהם 
להברחת טבק וסיגריות מזויפות באמצעות 
השניים    במכולות  שהוסלקו  ארגזים 
חשודים בהעלמת מסים של מיליוני שקלים
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מסורת שעוברת
מדור לדור

www.mosadharavkook.com | טל: 02-6526231

 כ"ב – כ"ט בניסן )18-25.4(

עשרות ספרים חדשים!

היריד יתקיים בין השעות: 10:00-22:00 רצוף, ו׳ 9:00-13:00 
רח' הרב מימון 1 ירושלים

מוקד הזמנות: 02-651-5592

תצוגת ספרים ענקיֿת מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

המשלוח בתשלום 
משלוחים לכל הארץ פרט לירושלים

שו״ת בר אילן במחיר מיוחד!

65
עד 12 תשלומים

%

עד

יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

של מוסד הרב קוק

*מוגבל למימוש אחד 
ללקוח, עד גמר המלאי, 

בכפוף לתקנון.
 

 19 ₪חשבון הנפש
 19 ₪תנ״ך שלם

19 ₪אור החיים נ״ך

גוזרים
וחוסכים



חרדים בעבודה. צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

מחקר חדש ורחב היקף של המכון 
הישראלי לדמוקרטיה על התמודדות 
חרדים עם הכניסה לשוק התעסוקה, 

קובע: ישנה שביעות רצון גבוהה בקרב 
החרדים ממקום העבודה, והתאמה 

גבוהה מאוד בין תחום הלימודים של 
החרדים לבין תחום התעסוקה  עוד 

במחקר: רמת הדתיות של חרדים 
המועסקים במקומות עבודה שאינם 
דתיים נשארת גבוהה, והם מעדיפים 
עבודה במרחב חילוני מאשר במרחב 

דתי-לאומי  וגם: כל הנתונים על 
תעסוקת נשים

בית המשפט המחוזי בת"א הורה למשטרה לעצור את אשת הנדל"ן ענבל אור, לאחר שזו לא התייצבה לדיונים נגדה 
במהלך השבועות האחרונים ● את בקשת המעצר הגיש כונס הנכסים שלה, שטען: "היא ירדה למחתרת"

גם במגזר החרדי – נשים מקופחות

"לעצור את ענבל אור, היא ירדה למחתרת"

ארי קלמן

הישראלי  המכון  של  חדש  מחקר 
ארנה  פרופ'  ידי  על  שנערך  לדמוקרטיה 
על  קלעג'י  תהילה  וד"ר  בראון-לבינסון 
התעסוקה,  בשוק  חרדים  אקדמאים  השתלבות 
של  וגובר  ההולך  שילובם  השפעות  את  מנתח 
בשנים  התעסוקה  ובשוק  באקדמיה  החרדים 

האחרונות. 
המחקר מצביע על תפישה כוללת של החרדים 
את שוק התעסוקה כצורך פרקטי. לכן, החרדים 
פרקטיות  התמודדות  באסטרטגיות  נוקטים 
שבעי  הם  העבודה,  במקום  הצצות  בעיות  עם 
נפגעת  ולא  העבודה  ממקום  רבה  במידה  רצון 
מצביע  המחקר  כן,  כמו  שלהם.  הדתיות  רמת 
האקדמאים,  החרדים  קבוצת  בתוך  הבדלים  על 
וסוג  וברמת  הדתיות  ברמת  לנשים,  גברים  בין 

ההשכלה.
סביבת  בין  ההבדל  נבדק  המחקר,  במסגרת 
עבודה חרדית מול סביבה מעורבת או לא דתית, 
עבודה  של  שונים  היבטים  מבחינת  כי  ונטען 
מעורבת  בסביבה  עבודה  מול  חרדית,  בסביבה 
אין  כי  נמצא  כלל,  דתית  שאינה  בסביבה  או 
בין  הדתיות  רמת  על  הדיווח  בין  הבדל  כמעט 
העובדים במקומות עבודה בסביבה חרדית לבין 

האפשרויות האחרות. 

כמו כן, נמצא כי אין הבדלים משמעותיים בין 
בתחושת  השונות,  העבודה  בסביבות  העובדים 
הבית  בין  כחרדים  העצמית  בתפיסה  הפערים 
קוהרנטיות"(.  )"תחושת  העבודה  סביבת  לבין 
בין  מינורי  שוני  נמצא  בהם  מאפיינים  שני 
לא  לסביבה  חרדית  עבודה  בסביבת  המועסקים 
דתית, הם רמת הפתיחות לעולם החיצוני והמצב 
שאינם  עבודה  במקומות  )העובדים  הכלכלי 
חיצוניות  להשפעות  יותר  'פתוחים'  הם  דתיים 

ולעולם ומצבם הכלכלי טוב יותר(. 
ממצא אחר ומפתיע, שעלה בקבוצות המיקוד, 
הוא שהחרדים מעדיפים לעבוד במקומות עבודה 
חילונים,  או  חרדים  עובדים  של  רוב  ישנו  בהם 
בריבוי  המאופיינות  עבודה  במקומות  מאשר 
הצורך  הוא  לכך,  ההסבר  דתיים-לאומיים. 
סביבת  לבין  הבית  בין  ברורים  גבולות  בהצבת 
העבודה ואי הרצון להגיע לעימותים בנושאי דת. 
כך למשל, חילונים מקבלים את דרישות הכשרות 
כעובדה מוגמרת ואינם נכנסים לפרטים השונים, 
שיח  מקיימים  הדתית-לאומית,  שבחברה  בעוד 

בנוגע לאופי וצרכי הכשרות.
בנוסף, הקשר בין מקצוע הלימודים לתעסוקה 
כי  מצביעים,  המחקר  וממצאי  הוא  גם  נבחן 
ישירה בין המקצוע  זיקה  בקרב החרדים קיימת 
שליש  שני  התעסוקה.  תחום  לבין  הנלמד 
מהחרדים, מועסקים במקצוע אותו למדו ו-21% 

אינם   13% )רק  חלקי  באופן  במקצוע  עובדים 
עדות  עוד  זוהי  אותו למדו(.  מועסקים במקצוע 
ליחס הפרקטי שמקנים החרדים לעולם העבודה 
והלימודים ואת הצורך בהשקעה בשלב ההכוונה 
של המדינה לאוכלוסייה החרדית, טרם כניסתה 

למעגל הלימודים.
זה  הוא  במחקר  המעודדים  הנתונים  אחד 
המחקר  החרדים.  של  רצונם  לשביעות  הנוגע 
גבוהה בקרב החרדים  רצון  על שביעות  מצביע 
במגוון  שלהם  העבודה  ממקומות  העובדים 
מאפיינים. בטווח של 1-5 )-1 רמת שביעות רצון 
הציון  גבוהה(,  רצון  שביעות  רמת  ו-5  נמוכה 
הרצון  שביעות   .3.6 על  עומד  הכללי  הממוצע 
מתנאי העבודה עומדת על 4.2 ושביעות הרצון 
היא  גם  הדירוג,  בתחתית  הנמצאת  מהשכר, 

מקבלת ציון סביר של 3.2.

נשים מרוויחות פחות

בכל הנוגע להבדלים בין נשים וגברים, מצביע 
קיימים  החילונית,  לחברה  בדומה  כי  המחקר 
בין הרמה הסוציו-אקונומית של הנשים  פערים 
ל-50%  כשקרוב  הגברים,  לעומת  העובדות 
מהגברים דיווחו על מצב סוציו-אקונומי גבוה, 
בעוד שפחות מ-30% מהנשים דיווחו כך. בנוגע 
לרמת הדתיות, נמצא כי בקרב הנשים ישנה רמת 

דתיות גבוהה במקצת משל הגברים. 
לעולם  שהפתיחות  בעוד  כי  נמצא  כן,  כמו 
משל  יותר  גבוהה  היא  הגברים  של  החיצוני 
הנשים, התחושה של הקוהרנטיות בקרב הנשים 
העבודה,  סביבת  לבין  החרדית  הסביבה  בין 

גבוהה יותר באופן משמעותי. 
בהקשר זה, חשוב לציין כי בחברה החרדית, 
בכ-20%  גבוה  הנשים  של  התעסוקה  שיעור 
שהן  משום  חלקיות  במשרות  עובדות  וחלקן 
אחראיות ברוב המקרים גם על הטיפול בילדים 
ללמוד  היוצאות  רבות  נשים  כך,  ובמשק הבית. 
הסבר  שזהו  ויתכן  אברכים,  נשות  הן  ולעבוד, 
חלקי לרמת השכר הנמוכה בשל חלקיות המשרה 

וכן לרמת הדתיות הגבוהה.
החרדים  שמיעוט  בעוד  כי  עוד  מצא  המחקר 
כי  עצמם  על  מעידים  שני,  בתואר  המחזיקים 
תעודה  בעלי  גבוה,  סוציו-אקונומי  במצב  הם 
מקצועית, מעידים על מצבם הסוציו-אקונומי כי 

הוא טוב יותר מאשר בעלי תואר ראשון. 
ממקום  הרצון  שביעות  רמת  לכך,  בהמשך 
תעודה  בעלי  בקרב  יותר  גבוהה  העבודה 
עם  ראשון.  תואר  בעלי  בקרב  מאשר  מקצועית 
זאת, נמצא כי בעלי תואר שני הם בעלי תחושת 
 - הקבוצות  מבין  ביותר  הנמוכה  הקוהרנטיות 
סביבת  בין  ההתאמה  אי  את  מרגישים  כלומר, 

העבודה לבין הסביבה הביתית החרדית.

אלי חזן 

אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בית  נשיא 
השבוע  הורה  אורנשטיין,  איתן  השופט 
)ראשון( למשטרה לעצור את ענבל אור ולהביאה 

לבית המשפט תוך 24 שעות ממעצרה. 
של  הנכסים  כונס  בקשת  בעקבות  מגיע  הצו 
אור, עו"ד איתן ארז, ולאחר שאור לא התייצבה 
החברות  של  הפירוק  בתיקי  הקבוע  לדיון  שוב 

בבעלותה ותיק כינוס הנכסים המתנהל נגדה.

למחתרת,  ירדה  אור  לפיהן  לטענות  בניגוד 
לבית  רפואיים  אישורים  הציגה  העסקים  אשת 
האישורים  לפי  הבריאותי.  מצבה  על  המשפט 
התקשתה  ולכן  ריאות  מדלקת  סובלת  אור 

להופיע לדיון בבית המשפט.
דיון  להתקיים  אמור  היה  השבוע  בתחילת 
בארבע בקשות לביזיון בית משפט שהגיש כונס 
הנכסים של אור, במסגרתן נטען כי אור מסרבת 
החלטות  מקיימת  ואיננה  מסמכים  לו  להמציא 
בית משפט. בין היתר נטען כי אור מסרבת לגלות 
וליועצי  הדין  לעורכי  שילמה  כמה  ארז  לעו"ד 

שנדחה  בדיון  מדובר  אותה.  שייצגו  התקשורת 
התייצבה  לא  אז  שגם  לאחר  שעבר,  מהשבוע 
ושלחה אישור מרופא שהיא חולה. הרופא חתם 

על אישור עד לתאריך 08.04.
במהלך  אמר  הנכסים,  כונס  ארז,  איתן  עו"ד 
הדיון בבית המשפט כי "ענבל אור ירדה למחתרת 
שמתנהלים  אחרים  משפטיים  בהליכים  וגם 
החייבת  מסירות.  לה  לבצע  מצליחים  לא  נגדה 
בשל  המשפט".  בית  של  צו  לשום  מצייתת  לא 
מעצרה  על  אורנשטיין  השופט  הורה  הנסיבות 

של אור והבאתה בפני בית המשפט.

לכלי  אור  סיפרה  ונדהמתי",  "התעוררתי 
בדיוק.  קורה  מה  ידעתי  לא  "אני  התקשורת. 
ידעתי שיש דיון, אבל אני חולה עם דלקת ריאות 
כבר כמה ימים, ואתמול גם הגעתי לבית החולים. 
שלחתי אתמול כבר את האישור לבית המשפט, 

יש לי אישור פקס שזה הגיע והכל בסדר".
נעצרה  אור  ענבל  העסקים  אשת  כזכור, 
בפברואר השנה לאחר חקירה סמויה של מספר 
ומע"מ  מכס  חקירות  ידי  על  שנערכה  חודשים, 
ולסמנכ"ל  לה  המיוחסות  מס  להעלמות  בחשד 

הכספים של קבוצת ענבל אור שבראשותה.

ט' בניסן תשע"ז 65/4/17
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פסח – גם בבנק ישראל
  בבנק קראו לתושבים להחליף את השטרות הישנים בחדשים שיצאו לאחרונה

בהמשך השנה צפוי הבנק להשיק שטרות 20 ו-100 חדשים ובכך יוחלפו כל ארבעת 
השטרות הקיימים היום 

אסתי אדרי

לקראת השקתם של שני השטרות הבאים בסדרת השטרות 
בנק  ממשיך   ,₪ ו-100  ש"ח   20 של  בערכים  החדשה, 
הממכר  מכונות  של  מוכנות  להבטיח  מנת  על  לפעול  ישראל 
קצב  כי  נמסר  ישראל  מבנק  במשק.  השונים  המשיכה  ומכשירי 
החלפת השטרות מהסדרה הישנה )סדרה ב'( בשטרות מהסדרה 

החדשה )סדרה ג'( הינו בהתאם לתחזיות:
ספטמבר  בחודש  ש"ח,   50 בערך  החדש  השטר  השקת  מאז 
2014, הוחלפו כ- 90% מהשטרות שבמחזור, בשטרות מסדרה 
דצמבר  בחודש  ש"ח,   200 בערך  החדש  השטר  השקת  מאז  ג'. 
הוחלפו כ–60% מהשטרות שבמחזור, בשטרות מסדרה   ,2015
בכל  מזומנים,  למשיכת  האוטומטיים  המשיכה  מכשירי  ג'. 
התאגידים הבנקאיים, מנפקים לציבור שטרות בערכים 200 ש"ח 

ו-50 ש"ח מהסדרה החדשה בלבד.
לציבור  קורא  ישראל  בנק   ,2017  – התשע"ז  הפסח  חג  ערב 
של  ב'  מסדרה  ש"ח  ו–200  ש"ח   50 בערכים  שטרות  המחזיק 
השקל החדש להחליפם בשטרות מהסדרה החדשה, ללא עמלה, 
בקופות הבנקים המסחריים, חברת הדואר ובקופת הציבור בבנק 

ישראל.
ש"ח   20 בערך  החדשים  השטרות  של  למחזור  כניסתם  לקראת 
ישראל  בנק  מתקדם  השנה,  בהמשך  הצפויה  ש"ח,  ו-100 
בהיערכות הנדרשת להשלמת החלפת סדרת השטרות. במסגרת 
החדשים  השטרות  של  דוגמאות   ,2016 שנת  בסוף  נמסרו,  זו 
ומיון  ספירה  ממכר,  מכונות  של  ומפעילים  ספקים  ליצרנים, 

עוקב  ישראל  בנק  שברשותם.  המכונות  את  לכייל  הנדרשים 
וממשיך  במשק,  הממכר  מכונות  של  הכיול  פעילות  אחר 
לפעול באמצעות מסירת מידע, הדרכה וסיוע מקצועי לגורמים 
הרלבנטיים על מנת לאפשר להם להיערך בזמן מבחינה טכנית 

ותפעולית לכיול המכונות שבאחריותם.
שני  להשקת  המדויק  המועד  את  ישראל  בנק  יפרסם  בהמשך, 
המשולבים  הביטחון  סימני  אודות  פרטים  הנוספים,  השטרות 
בהם, וכן לוחות הזמנים להחלפת השטרות מסדרה ב' בשטרות 
ובבנק  הדואר  בחברת  המסחריים,  הבנקים  בסניפי  החדשים, 

ישראל.

עיכוב יקר
בית המשפט קבע כי אל-על תפצה 35 נוסעים, 
לאחר שעיכבה אותם במשך 17 שעות וביקשה 
לפטור עצמה מתשלום פיצויים בשל העובדה 

שמדובר ב"תקלה נדירה"
שירה קורן

טיסת אל על שאמורה הייתה לצאת ממוסקבה לישראל 
ביוני 2016, בוטלה לאחר שהנוסעים כבר עלו למטוס. 
יצאו הנוסעים לדרכם.  רק לאחר עיכוב של 17 שעות, 
את  לפטור  ביקשה  אל-על  וחברת  פיצויים  תבעו  הנוסעים 
עצמה מתשלום זה, לטענתה מדובר היה בתקלה טכנית 'נדירה' 
"בעלת אופי בטחוני שטיפול בה, בשדה התעופה במוסקבה, 

לא היה אפשרי".
ופיזרה  ערב  ארוחת  המעוכבים  לנוסעים  סיפקה  גם  אל-על 
אותם בבתי מלון. לפי החוק בביטול טיסה שהמרחק שלה הוא 
עד 4,500 ק"מ - הפיצוי הוא 2,050 שקל, החוק פוטר חברות 
תעופה מתשלום פיצוי במקרה בהם ביטול/עיכוב הטיסה נגרם 

ב"נסיבות מיוחדות".
בבית המשפט, בחנו את הגדרת התקלה המדוברת, השופט 
הבהיר: "באופן עקרוני, אין תקלה טכנית שאינה ניתנת לפתרון 
כלכלית,  כדאיות  מחיר,  של  שאלה  הכול  סבירים.  למענה  או 
תכנון ופריסת מערך טכני שבכוחו להעניק מענה ראוי לתקלות 

בזמן סביר. 
"מטבע הדברים, הפעלת כלי טיס, כרוכה בבלאי ובתקלות 
חלקי  להכין  לאמור  שכזה,  דברים  מצב  לצפות  הנתבעת  ועל 
חילוף, להעסיק אנשי מקצוע מתאימים, להעמיד הכן כלי טיס 
חלופי, לרכוש ציוד וכיו"ב…לא התרשמתי כי התקלה במקרה 
שהוצג בפניי, היא כה נדירה וכה מופלאה, עד אשר הנתבעת 

לא יכולה הייתה לצפות אותה".
משום כך פסק השופט כי כל אחד מהנוסעים זכאי לפיצוי של 
2.050 ש"ח כשאל-על תשלם גם לעו"ד המייצג את התובעים, 

סך של 18,000 ₪

ואתא נורא ושרף לרכבא 
בוקר אחד יצא רוני מביתו, ניגש לרכב 
החברה שקיבל ולצערו הרב התברר לו כי 
במהלך הלילה, נפרץ הרכב. רוני ראה כי מנעולי 
כי  נראה  והיה  שבורים  ההגה  ומנעול  הדלתות 
כי  הבין  רוני  הסוויטש.  עם  גם  התעסק  הפורץ 
לחברת  התקשר  הוא  כן  ועל  שמיש  לא  הרכב 
גרירה.  שרותי  לו  לספק  התחייבה  אשר  שלמה 
חברת שלמה הודיעה כי תשלח לביתו גרר ורוני 
השאיר את מפתחות הרכב בביתו ויצא לעבודתו. 
גורר העובד   – הגיע מר מדני  זמן מה  לאחר 
בגרר חדורה, אשר מתברר כי הם נותנים שרותי 
רוני,  של  אשתו  חיה,  שלמה.  לחברת  גרירה 
נתנה למדני את המפתחות והם נגשו אל הרכב. 
מדני הסיר את מנעול ההגה ולטענתה של חיה, 
"התעסק" עם החוטים שמתחת להגה )הסוויטש 
אחורה  "קפץ"  הרכב  כי  העידה  חיה  השבור(. 

והדבר חזר על עצמו 3 פעמים. 
חיה הזהירה את מדני כי מאחורי הרכב נשתל 
השתיל  על  ישמור  מדני  כי  וכדאי  צעיר  עץ 
הרך. מדני השיב כי הוא מנסה להניע את הרכב 
ולשאלתה של חיה, השיב כי היא יכולה להיכנס 

לביתה. 
לאחר כרבע שעה, שמעה חיה צעקות וראתה 
בעשן  מלווה  ודליקה  פתוח  המנוע  מכסה  כי 
להביא  רצה  היא  המנוע.  מאזור  פרצה  שחור 

צינור מים והגורר כיבה בעזרתו את השריפה. 
החברה – בעלת הרכב – הגישה תביעה כנגד 
חברת שלמה. לטענתה, הגורר הוא שלוחה וכל 
לחובתה.  נזקפים  מחדליו,  זה  ובמקרה  מעשיו 
בגין  לרכב  שנגרם  בנזק  חייבת  היא  משכך, 
ניסיונו של הגורר להניעו. לתביעה צורפה חוות 
הנזק,  גובה  על  לעדותו  שמעבר  השמאי  דעת 

העיד כי הנזק נגרם בגין ניסיון הנעת הרכב. 
החברה טענה להגנתה, כי הגורר לא ניסה כלל 
להניע את הרכב והשרפה פרצה בגלל הפריצה 
לחבר  ניסה  הפורץ  החברה,  לטענת  בעצמה. 
החוטים  כשעתיים,  ולאחר  ההנעה  חוטי  בין 
המחוברים התחממו וגרמו להצתה. הגורר טען 
כי לא ניסה כלל להניע את הרכב, אלא להעלותו 

על הגרר בעזרת כבלים בלבד. 
בנוסף טענה הנתבעת, כי השמאי אינו מומחה 
ולתמיכה  הדליקה  נסיבות  על  להעיד  היכול 
היא  גם  נגדית,  חוו"ד  הנתבעת  צרפה  בגרסתה 
מטעם שמאי הטוען כי סביר שהדליקה היא בגין 

ניסיונו של הפורץ, להניע את הרכב . 
שלוחה  הוא  הגורר  אכן  כי  קבע  ביהמ"ש 
של  המוחלטת  אחריותה  ומכאן  הנתבעת  של 
הנתבעת למעשיו. ביהמ"ש קבע כי אכן השמאי 

אך  הדליקה,  של  מקורה  על  להעיד  יכול  אינו 

קבע  ביהמ"ש  הנתבעת.  מטעם  השמאי  גם  כך 

בצדה  ושכר  עבודה  קבלו  והגורר  הנתבעת  כי 

לרכב,  ואחריותם  שכר  כשומרי  דינם  ומשכך 

בכל זמן בו הוא תחת ידם. על כן, על הנתבעת 

היא  וכי  כיאות  על הרכב  להוכיח שהיא שמרה 

הצליחה  לא  הנתבע  זה,  במקרה  התרשלה.  לא 

להוכיח את האמור לעיל. 

מעבר לכך, קבע ביהמ"ש כי הוא מאמין דווקא 

לגרסתה של חיה ולא לגרסתו של הגורר. לאור 

בנזקי  שלמה  חברת  את  ביהמ"ש  חייב  האמור 

זאת,  עם  יחד  והוצאות.  שכ"ט  ולרבות  הרכב 

חייב ביהמ"ש את גרר קדורה להשיב לחברה את 

מלוא הסכום שנדרשה לשלם לתובעת.

השטרות החדשים. צילום: פלאש 90

נערכים לפסח: יותר מחצי מליון איש יגיעו לירושלים
יעקב אמסלם

צפויים  פסח  המועד  חול  במהלך 
לירושלים,  לרגל  לעלות  אלפים  מאות 
התחבורה  ומערך  ומחו"ל,  הארץ  רחבי  מכל 
השירות  תגבור  עם  בהתאם  נערך  הירושלמי 
תחבורה  שירות  מיוחדים.  תחבורה  והסדרי 

מיוחד לכותל המערבי ולמערת המכפלה.
הפסח  חג  במהלך  בירושלים  יבקרו  הצפי,  לפי 

ומחו"ל,  מהארץ  מבקרים  מיליון  מחצי  יותר 
כדי  נערכים  הציבורית,  התחבורה  ומפעילי 
משרד  ומתוגברת.  סדירה  פעילות  להבטיח 
צוות  באמצעות  ירושלים  ועיריית  התחבורה 
ולעקוב  לתאם  כדי  נערכו  לתחבורה  אב  תכנית 

אחרי השירות. 
מוקד העלייה לרגל הצפוי למשוך אליו רבבות 
הוא הכותל המערבי, בשל כך, בימי חול המועד, 
משעות  נוסעים  יאספו  לכותל   ,3  ,1 הקווים 

הערב משכונות ירושלים, כולל נווה יעקב, רמת 
שלמה. קו 111 יקשר בין מלחה לכותל, וקו 414, 
מבני ברק לשמואל הנביא, יתוגבר. קו 333 יעניק 
באזור  הבינעירוניים  לקווים  הכותל  בין  קישור 
שמואל הנביא-החוצבים. בשעות השיא, תיסגר 
הכניסה לרובע היהודי ולצירים המוליכים אליו 

לרכב פרטי.  
גם השירות מירושלים למערת המכפלה יתוגבר. 
בנייני  מאזור  החג  בימי  יצא  לחברון   201 קו 

האומה. כאשר 160 מהתחנה המרכזית ייסע עד 
קריית ארבע בלבד. כך גם תתוגבר תדירות רכבת 
הפרטי  לרכב  מומלץ  הקלה.  והרכבת  ישראל 
וסע", אין לחנות  לעשות שימוש בחניוני "חנה 
לכותל  המובילים  העמוסים  הצירים  לאורך 
בניגוד  שיחנה  רכב  ירושלים,  ומרכז  המערבי 

לחוק ייגרר. 
למידע נוסף נא עיינו במודעות בעיתונות או פנו 

למוקד כל קו 8787*, או המוקד העירוני 106. 

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל
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חוה״מ פסח ימים ד׳-ה׳, 12-13.4



יעקב אמסלם

ממשיכה  'פזגז'  של  הברוכה  המסורת 
גם השנה: ציבור שומר התורה והמצוות 
ייהנה לקראת הפסח הקרב  בבני ברק, 
 - "פזגז"  של  והמבורכת  הייחודית  מיוזמתה 
הגעלת כלים שתתבצע ללא תשלום בשלושה 
הכנסת  בית  ברק:  בני  העיר  ברחבי  מוקדים 
איצקוביץ רחוב הרב שך 13 )מתחם בנדיקט( 
השעות  בין   ]06.04.17[ ניסן  י'  חמישי  ביום 
ניסן  י''א  שישי  יום  הלילה.  חצות  עד   09:00
צאת  אחר  משעה  מוצ''ש   .13:00  9:00-  –
השבת ועד חצות הלילה. יום ראשון י''ג ניסן 

– 09:00 עד חצות הלילה. 

במתחם נוסף חזון איש 76 פינת עזרא - ביום 
חמישי י' ניסן ]06.04.17[ בין השעות 10:00 
עד   10:00  – ניסן  י''א  שישי  יום   .23:30 עד 
ועד  שבת  צאת  אחרי  משעה  מוצ''ש   .13:00
חצות הלילה. יום ראשון י''ג ניסן – 10:00 עד 
23:30. ביום שני ערב פסח אין פעילות בשני 

המוקדים. 
את היוזמה הגו בחברת "פזגז"- חברת הגז 
כשירות  שנים  לפני  כבר  בישראל  הגדולה 
השנה  כשגם  החג,  לקראת  החרדית  לקהילה 
עמדה  ותציב  במסורת  החברה  ממשיכה 

להגעלת כלים.
פזגז מאחלת לכל לקוחותיה חג פסח כשר 

שמח ובטוח!

מחר: הגרלה על ספר תורה 
  ספר התורה שיוגרל מחר יהפוך לרשותו הבלעדית של הזוכה בו
הזוכה יקבל מימון מודעות והוצאות תהלוכת הכנסת ספר התורה 

לבית הכנסת הקרוב לליבו  מהמוקד הטלפוני של 'יד לאחים' 
מבקשים מהציבור להקדים להירשם

הילה פלאח

מכריז  לאחים  שיד  השביעית  השנה  זו 
וכמידי  התורה  ספר  של  הגרלה  על 
יהודים  של  פניות  המוני  העת  כל  מציפים  שנה 
לאחים  יד  שפתח  המוקד  את  הארץ  רחבי  מכל 

להרשמה להגרלה לזכייה בספר התורה.
כמו בשנים קודמות, במסגרת הזכייה הגדולה 
גם  בגורל  העולה  יזכה  תורה,  בספר  והחשובה 
במימון העלות של מודעות רחוב המבשרות על 
התהלוכה  במימון  ואפילו  התורה,  ספר  הכנסת 

לבית הכנסת של הזוכה המאושר.
מרגשות  פניות  על  נמסר  לאחים  יד  ממוקד 
למשל,  כך,  האחרונים.  בימים  שנרשמו  ביותר 
זמן  זה  שמבקשים  רבים  משפחות  בני  אלו  היו 
רב להנציח את זכר יקיריהם בספר תורה מהודר. 
לשם  מגייסים  כשהם  במשותף,  התארגנו  הללו 
כולם  המורחבת.  המשפחה  בני  כל  את  כך 
לאחים,  יד  במוקד  להגרלה  להירשם  התקשרו 

במטרה להגדיל את סיכוייהם בזכייה הגדולה.

במקביל, 
ו  מ ש ר נ
התארגנויות 
ת  ו ר ר ו ע מ
ת  ו א ת ש ה
קהילות  של 
כנסת  ובתי 
ם  ה ב ש
ו  ז י ר כ ה
ם  י א ב ג ה
מבצע  על 

שבו נקרא כל הקהל להשתתף בהגרלה על מנת 
אליו  שיוכנס  תורה  ספר  הכנסת  לבית  להעניק 

ברוב פאר והדר.
מהמוקד הטלפוני  נמסר כי ההרשמה להגרלה 
 20:00 בשעה  ניסן  י'  חמישי  יום  מחר  תיסגר 
וכי  ההגרלה,  קיום  מועד  לפני  שעתיים  בדיוק, 
להתקשר  מתבקש  הציבור  הצפוי  הלחץ  עקב 
מוקדם ככל האפשר. להשתתפות בהגרלה חייגו 

עכשיו ליד לאחים 1-800-620-640 

גם השנה: 'פזגז' תגעיל כלים

כמידי שנה, 'פזגז' תתרום גם השנה את עמדת הגז להגעלת 
כלים שתוצב במספר מוקדים בבני ברק

ט' בניסן תשע"ז 105/4/17

היערכות מיוחדת לקראת יריד הספרים התורני של מוסד הרב קוק, שייערך 
בסימן 80 שנה למכון  בתוכנית: ספרים חדשים, הגרלות והנחות

יעקב אמסלם

ההיערכות  את  אלו  בימים  משלימים  קוק  הרב  במוסד 
יריד הספרים  ביותר,  הגדול  יריד הספרים התורני  לקראת 

שהפך לשם דבר ונערך כמסורת מידי שנה כבר שנים רבות.
השנה היריד יתקיים בסימן 80 שנה להיווסדות מוסד הרב קוק, 
במשך עשרות השנים עמלים על הוצאת ספרות תורנית איכותית 
של  רחב  במגוון  תורניות  יצירות  של  הדגל  ספינת  את  שמהווה 

תחומים שסובבים את  המזרח של ארון הספרים היהודי. 
שעות  ספור  אין  משתתפים,  אלפי  ספרים,  אלפי  "עשרות 
עבודה, מאות סופרים נשזרים להם יחדיו בהכנות הבלתי פוסקות 
להצלחת היריד" כך מספר לנו הרב יהודה רפאל יו"ר מוסד הרב 
קוק. "העם היהודי הוא עם הספר וב"ה אנחנו זוכים לראות זאת 
לאורך כל ימות השנה את הפידבקים מציבור הלומדים שרוכשים 
ונהנים מספרים באיכות בלתי מתפשרת. השנה היריד יתקיים על 
פני שבוע ימים מהבוקר עד הערב בהיערכות מוגברת של צוותי 
עובדים מיומנים, הושקעה מחשבה רבה ליצירת סביבת רכישה 
נוחה וחווית לקוח נעימה. עם ישראל על כל קהליו מוזמן להגיע 

ליריד ליהנות מיצירות ספרותיות מצוינות ובמחירי יריד". 
"במהלך השנה האחרונה הופיעו מעל 30 ספרים חדשים. בדרך 
זו גם המבקרים הקבועים שרכשו את ספרי היסוד הנחוצים להם, 
נהנים להתעכב ליד מדפי הספרים החדשים ולהתעדכן בחידושים 

השנתיים".
מה קסמו של היריד?

"בראש בראשונה מדובר ביריד הספרים הגדול ביותר בעולם 
ואין בכך שמץ של הפרזה. מנתוני המכירות של השנה שעברה 
מ-  למעלה  במקום  ביקרו  בלבד  היריד  שבוע  במהלך  כי  עולה 
הגדול  מהשפע  ספרים.   96,000 מ  למעלה  ונמכרו  איש   15,000
והמחירים המפתיעים יכולים ליהנות גם אלה שאינם ירושלמים 
ושעתם קצרה מלעלות אליה במיוחד. לקראת היריד הופץ ברחבי 
הארץ קטלוג ענק המפרט את כל הספרים, המחירים והמבצעים 

המיוחדים".
המקבל  ארצי  הזמנות  מוקד  פועל  היריד  מתקיים  בו  בשבוע 
הזמנות משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב המאוחרות. 
לקבל  עשויים  היריד  של  הראשונים  בימים  להזמין  המקדימים 
את הספרים שהזמינו עוד לפני סגירת שערי היריד. ניתן להזמין 

במחירי  הספרים  את 
02-  – מס'  ארצי  הזמנות  במוקד  היריד 

6515592 או באתר הבית של "מוסד הרב קוק" 24 שעות ביממה, 
ברכישה מאובטחת.

קופונים  היריד  למודעות  צורפו  הגדולות  להנחות  בנוסף 
המחיר  את  ומוזילים  עלות  במחירי  הנמכרים  מוגדרים  לספרים 

במידה ניכרת למציגי הקופונים בלבד.
במלון  זוגי  סופ"ש  על  ענק  להגרלת  ייכנסו  ביריד  הרוכשים 
ב"כינר  השבוע  באמצע  לילות   2 על  נוסף  וזוכה  גליל"  "כינר 
על  היריד  מימי  יום  בכל  יומית  הגרלה  תתקיים  בנוסף,  גליל". 
"החזר עגלת קניות" בו יזכה מידי יום אחד הרוכשים בהחזר כספי 

מלא על סכום הקנייה.
בין   )18-25.4( בניסן  כ"ט   – כ"ב  בתאריכים  יתקיים  היריד 
השעות 10 בבוקר עד 10 בערב ברציפות. ביום שישי היריד פתוח 
משעה 9:00 בבוקר עד 1:00 בצהריים, באולם הגדול במוסד הרב 

קוק רח' הרב מימון 1, קרית משה, ירושלים.

שמונים שנות יצירה תורנית 

ביישוב היהודי בחברון הוסיפו השנה אטרקציות רבות שיהפכו את הביקור בחברון לאטרקציה תיירותי בלתי 
נשכח, במקום הראשון של העם היהודי

הילה פלאח

פעילויות  היובל:  לפסח  נערכת  חברון 
מיוחדות לילדים בעיר האבות והאימהות 

לכבוד שנת היובל לשחרור חברון.
היא   – חברון  לשחרור  היובל  שנת   – השנה 
כזכור  ומגוונים.  מיוחדים  אירועים  רוויית  שנה 
בפסח  הפתיחה  באירוע  נפתחה  היובל  שנת 
בשנה שעברה, וכעת עיר האבות נערכת לחגיגת 
היובל הגדולה שתתקיים ביום שחרור חברון – 

כ"ט באייר תשע"ז. 

 – המרכזי  לרעיון  ייוחד  השנה  פסח  אירוע 
חיבור האבות והבנים בשנת היובל, במופע ענק 
בהשתתפות  דחוה"מ  ב'  חמישי  ביום  שיערך 
גדולי הזמר חיים ישראל, ישי ריבו, מנדי ג'רופי, 
ובתשומת  ועוד  מרגליות  עקיבא  לנדאו,  ביני 
בילדים, שיזכו למגוון מחבר של פעילויות  לב 
השנה  שיגיעו  המשפחות  ומרתקות.  מגוונות 
בפסח לחברון יזכו למגוון של הפעלות לילדים, 
הכותרת  וגולת  ובילויים,  יצירות  משחקים, 
 4 )מעל  משפחה  לכל  חינם  כניסה  כרטיס   –
"לגעת   – המרתק  קולי  האור  למיצג  אנשים( 

המיצג  הדסה.  בבית  חברון  במוזיאון  בנצח" 
הרב חושי מעניק תחושה של השתתפות במסע 
הנצחי מאברהם אבינו ועד היום, והוא משולב 
במוזיאון המרהיב והמיוחד בבית הדסה – הבית 

ההיסטורי של קהילת חברון. 
ונשלמות  הולכות  בפסח  להכנות  במקביל 
ביום  שיערך  המרכזי  היובל  לאירוע  ההכנות 
ח"כים  שרים,  אייר,  כ"ט   – חברון  שחרור 
זיקוקים,  מגוונות,  הופעות  עם  ציבור,  ואנשי 
למציג וידאו מרהיב על מערת המכפלה. פרטים 

בטלפון 02-9965333 

עיר האבות עם הפנים לכל המשפחה
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הילה פלאח

להוביל  ממשיכה  בריאות  שירותי  מכבי 
רושמת  והיא  ברק  בני  בעיר  הבריאות  את 
היוזמות  אחת  ממש.  של  התפתחות 
השקת  היא  ביותר  ומוצלחות  המבורכות 
'עולם הילד' - המרכז הגדול בעיר לבריאות 
הילד, הכולל בתוכו מענה רפואי רחב ביותר 
במקביל  הילדים.  לרפואת  הקשור  בכל 
המרכזים  עשרות  בכל  ילדים  רופאי  פזורים 

הרפואיים והמרפאות ברחבי העיר.
שירותי  את  להוביל  ממשיכה  מכבי 

ביותר,  והמקצועיים  המתקדמים  הרפואה 
ומרחיבה את שירותי הרפואה בכל רחבי העיר, 
חדשים:  רופאים  התווספו  האחרון  בחודש 
ד"ר  ילדים  רופא  נוספו  הנביא  נתן  במרפאת 
אורן  ד"ר  יד  כף  וכירורג  ואורתופד  טל,  גיא 
שריג. ואל המרכז הרפואי הגדול ברבי עקיבא 

הצטרפה רופאת נשים, ד"ר מיכל רז.
ברק  בני  במרחב  הגבוהה  השירות  תודעת 
מתבטאת בין השאר ביוזמה הברוכה של הדלת 
הפתוחה אצל מנהל המרחב מר אליהו עובדיה, 
 ,18:00  –  16:00 השעות  בין  רביעי  בימי 
עקיבא.  ברבי  הגדול  שבמרכז  במשרדים 
הנהלת  עם  לשיחה  להגיע  יכולים  החברים 
ובקשותיהם.  פניותיהם  את  ולהעלות  המרחב 
כל בקשה נבחנת ברגישות וגם החריגות שבהן, 
מענה  לתת  משתדלת  מכבי  הנהלת  כאשר 

מושלם לכל בקשה.

הגדול  במרכז  התווספו  נוספים  שירותים 
א  בימים  אורתופדי  שירות  עקיבא:  ברבי 
 - מעבדה  בדיקות  היום.  שעות  במהלך  ה   -
)לקביעת  במקום  ותוצאות  בילודים  בילירובין 
נשים במרכז  יועצת  מילה(. אחות  ברית  מועד 
בריאות האישה. מרפאת בריאטריה - הרצאות 
מרפאת  בנפרד.  וגברים  לנשים  ניתוח  טרום 

ייעוץ והנקה - במרכז בריאות האישה.
קידום  במישור  גם  פעלה  מכבי  הנהלת 

הבריאות במרחב בני ברק כאשר קיימה 
לאורח  השינוי  ומעגל  תזונה  בנושא  הרצאה 
ע"י  ויזניץ  נשות  כ-300  בפני  בריא  חיים 
דיאטנית קלינית של מכבי שירותי בריאות הגב' 
מור בן שמחון. כמו"כ הרצאה בנושא שירותי 
לאורח  מודעות  וקידום  ברק  בני  בעיר  מכבי 
לנשים  באירוע  נשים  כ-300  בפני  בריא  חיים 
הרפואי  מרכז  מנהלת  ע"י  משואה  באולם 

כהנמן ומקדמת בריאות הגב' עפרה ברשן.

הילה פלאח

הקהילה  למען  מאוחדת  מפעילות  כחלק 
השתתפו אנשי צוות מאוחדת בבני ברק ביום 
מעשים טובים שחל בר"ח ניסן ותרמו מזמנם 

למען הקהילה.
השנה נטלו חלק בפעילות של יום מעשים 
ברק  בבני  מאוחדת  ממרפאות  צוות  טובים 

והתנדבו בעמותת "אוהל שרה". 
עבודה  למפעל  הגיעו  צוות מאוחדת  אנשי 
 21 מגילאי  בלבד  לבנות  שמיועד  שיקומי 
ומעלה. החניכות עוסקות בעבודות שיקומיות 
אומנותיים  מוצרים  אריזת  כגון  מגוונות, 
המשווקים במרכזים שונים ברחבי הארץ, והן 
החופשי  בשוק  בתעסוקה  הכשרה  מקבלות 

במסגרת תעסוקה נתמכת. 
צוות מרפאות מאוחדת הפעיל כ-120 נשים 
יצרו  הנשים  בפעילות  בארגון.  המועסקות 
וחלק  ובא,  הקרב  הפסח  חג  לכבוד  יצירות 

אחר הרקיד ושימח את הנשים.
צוותי מאוחדת על  וברכו את  הודו  הנשים 
ניסן  בר"ח  עימם  שהביאו  והשמחה  הנתינה 

לכבוד החג לנשים מיוחדות אלה.
משאבי  רכזת  גרישנטיין  ר.  הגב'  לדברי 
הינה  "הנתינה  מאוחדת:  של  מרחבית  אנוש 
מאוחדת,  צוותי  של  בפעילות  מרכזי  חלק 
"אוהל  לנשות  רק  לא  העניקה  וההתנדבות 

שרה", אלא גם לצוות מאוחדת".
הרב  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
שליחות  רואה  "מאוחדת  כי  ציין  כהן  משה 
למען  רבות  פועלת  כן  ועל  בפעילותה, 
הקהילה. במסגרת יום המעשים הטובים הדבר 
אנשי  של  בהתנדבותם  היתר  בין  לביטוי  בא 
לבנות  שמסייעת  בעמותה  ברק,  בבני  הצוות 

הנדרשות לשיקום". 

הילה פלאח

'לאומית  מכרה  הפסח  חג  לקראת 
מנכ"ל  החמץ.  את  בריאות'  שירותי 
ניסים  מר  בריאות  שירותי  לאומית 
הגאון  אצל  השבוע  הופיע  אלון 
ברק  בני  מערב  רב  שטרן  הגרש"א 
וביקש למכור באמצעותו את החמץ 
של כל מאות המרכזים הרפואיים של 
לאומית, לאחר עריכת השטר כנהוג - 

נמכר החמץ לנכרי.
ובבתי  לאומית  של  הרפואיים  במרכזים 
מדריכים  האחרון  בשבוע  חולקו  המרקחת, 
בהם  שאין  התרופות  רשימת  עם  מיוחדים 
וועד  מטעם  המאושר  לפסח,  חמץ  חשש 
בירושלים.  החרדית  העדה  שע"י  הכשרות 
החוברת הופצה עד עתה בלמעלה מ-16,000 
שאין  לתרופות  המלא  המדריך  ובה  עותקים, 
בהם חשש חמץ, וכן לחלופות הקיימות עבור 
תזונה  ותוספי  תרופות  ליטול  הנאלצים  אלו 
שאינם כשרים לפסח, עליהם ממליצים רופאי 

ורוקחי 'לאומית'. 
כל  הנרחבת,  מההיערכות  כחלק  במקביל, 
בכל  לאומית  של  הרפואיים  המרכזים  מאות 
מחמץ  אלו  בימים  מוכשרים  הארץ,  רחבי 
לקראת ימי הפסח, על מנת להמשיך ולהעניק 
חג הפסח,  בימי  מלוא השירות  את  ללקוחות 
המסורת  כמיטב  והמהודר,  המושלם  באופן 

של 'לאומית'.
ניסים  מר  בריאות  שירותי  לאומית  מנכ"ל 
שזיכה  שטרן  לגרש"א  בביקור  הודה  אלון 
התנהלותה  את  וסקר  החמץ  את  למכור  אותו 
בריכוזים  ובפרט  הארץ  ברחבי  לאומית  של 
של  כלקוח  כי  ציין  שטרן  הגרש"א  החרדים. 
האישי  ליחס  עד  הוא  ברק,  בבני  'לאומית' 
והמקצועי והצוות הרפואי שפועל רבות ושומר 
המרכזים  בכל  כראוי  הצניעות  אווירת  על 
הרפואיים במגזר החרדי". המנכ"ל ציין בפני 
בתי  עם  הקבוע  הפעולה  שיתוף  את  הרב 
ההוראה "שערי הוראה" ואת הפעילות הענפה 
'לאומית שירותי  ימות השנה של  כל  במהלך 
בריאות' כאשר מלבד הייעוץ וההכוונה בבתי 
הנהלת  החרדיים,  הריכוזים  בכל  הרבנים 
'לאומית' משקיעה רבות במרכזים הרפואיים 
והרחבת  ההתפתחות  זה  ובכלל  החרדיים 

השירותים בבני ברק בשנה האחרונה.

הילה פלאח

בשנה האחרונה עבר אגף הנשים והיולדות 
השומר  בתל  שיבא  החולים  בית  של 
היולדת  את  גם  הכוללת  שרות  מהפכת 
תהליך  האגף  חווה  זו  החרדית. בתקופה 
האישה  לצרכי  התאמה  של  ומורכב  ארוך 
על  חשיבה  כולל  כלה,  ועד  מהחל  החרדית 
כללו  השינויים  ביותר.  הקטנים  הפרטים 
התאמה לוגיסטית וטכנית לדרישות ההלכה 
הקשור  בכל  הן  לשבת,  הקשור  בכל  הן 
הנוגעים  שינויים  והן  מהדרין  לכשרות 
לאורח  ולרגישות  החרדית  היולדת  לנוחות 
חייה. כמו כן הוקם מוקד מענה הלכתי הנותן 
לנושאי  הנוגעת  הלכתית  שאלה  בכל  מענה 

רפואה, שמספרו: 035307819. 
נדרשת  בו  הקרוב,  הפסח  חג  לקראת 
הקפדה יתירה בכל ענייני הכשרות והמנהגים 
השונים, נבנה באגף הנשים והיולדות מערך 
כחלק  החרדית.  לאישה  המותאם  ייחודי 
אוכל  חדר  להקדיש  הוחלט  ההיערכות  מן 
נפרד למהדרין לכל שבוע החג, אשר ישמש 

של  הנשים  באגף  המאושפזות  הנשים  את 

ליל  שולחן  יערך  זה  בחדר  הרפואי.  המרכז 

הסדר ע"י רב מוכר באווירת חג מיוחדת עם 

הסדר  מאכלי  את  הכוללת  משובחת  סעודה 

המסורתיים. 

כדי לאפשר ליולדות ליהנות ממזון טעים 

ואיכותי למהדרין גם בימי הפסח – בכל ימי 

החג וחול המועד יוגשו בחדר האוכל הנפרד 

העומד  מקייטרינג  וטריות  טעימות  ארוחות 

תחת כשרות בד"ץ העדה החרדית כשהגשתן 

המרכז  מטעם  צמוד  משגיח  בפיקוח  תהיה 

הרפואי .

המרובה  ההשקעה  כי  מקווים  בשיבא 

תאפשר ליולדות ליהנות מאווירת החג לצד 

המרכז  מציע  אותם  האופטימליים  התנאים 

ומקצועיות  מובילות   - עת  בכל  הרפואי 

מבלי  וזאת  הראשונה,  מהשורה  רפואית 

ההלכה  בהיבטי  יוד  של  קוצו  על  להתפשר 

והכשרות.

הורחבו שירותי הקופה בעיר, הושק 'עולם הילד' 
ונוספו רופאים חדשים במרפאות

סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת הרב משה כהן: 
כן  ועל  בפעילותה,  שליחות  רואה  "מאוחדת 
פועלת רבות למען הקהילה. במסגרת יום המעשים 
בהתנדבותם  היתר  בין  לביטוי  בא  הדבר  הטובים 
שמסייעת  בעמותה  ברק,  בבני  הצוות  אנשי  של 

לבנות הנדרשות לשיקום"

מנכ"ל לאומית מר ניסים אלון: "הנהלת לאומית 
שלנו  הלקוחות  מיליון  רבעי  שלושת  את  מברכת 

ברחבי הארץ בברכת חג פסח כשר ושמח"

אגף הנשים והיולדות בשיבא מציג: פסח בהידור 
הכשרות ליולדת החרדית  המנות המוגשות בפסח 

הינן בכשרות בד"צ העדה החרדית

 הגאון רבי אהרן זקס  ממניחי היסודות להתאמת
הרפואה להלכה ולרוח היהדות

'לאומית' מכרה את החמץ

בשורה לנשים:
פסח כשר בשיבא

צוות מאוחדת התנדב במרכז 
תעסוקה לבנות בשיקום

פעילות נרחבת ב'מכבי' בבני ברק 



 
 

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מומלץ לא להשתמש במסירי שומנים קרים.
מאחסנים חומרי ניקוי מיד בתום השימוש במקום גבוה ו/או נעול, 

   בנפרד ממזון.
משאירים חומרי ניקוי באריזה מקורית.

משתמשים בחומרי ניקוי לפי הנחיות מהיצרן.
נזהרים משימוש במספר חומרים בו זמנית.

זהירות מיוחדת מתרסיסים למיניהם.
עובדים בחדרים מאווררים.

כשמניחים מצעים לאוורור על החלון, נועלים את דלת החדר.
מרוקנים דליים וגיגיות מיד בתום השימוש. פעוט עלול לטבוע גם בעומק 

10 ס"מ מים.
מרחיקים ילדים ממקום הגעלת כלים וממקום שריפת חמץ.

כשהילדים בבית, מבשלים על הלהבות האחוריות ומרחיקים סירים 
חמים מהישג ידם.

מרחיקים מחלון ריהוט שניתן לטפס עליו.
רהיטים כבדים יש לקבע בקיר.

מרחיקים סולם מטווח ילדים.
מרחיקים חפצים חמים כמו מיחם, מגהץ, קיטורית מקרבת ילדים.

מרחיקים חפצים קטנים מהישג ידם של ילדים. 

בטוח מנקים - מנקים בטוח

 
  

אגף
תברואה
והפיקוח

בס“ד

מודעות בלוחות-כן. מודעות ברחובות - לא!
חזות  את  לשפר  כדי  העירייה,  ע"י  הושקעו  מרובים  מאמצים 
העיר, מאמצים שאכן בס"ד נשאו פרי והביאו לשינויים מבורכים 

בתחומים אלו.

ברם, לצערנו, באחרונה הוחל ע"י גורמים חסרי אחריות להדביק 
מודעות פיראטיות וציורי גרפיטי.

קנסות  שיכללו  חוקיים,  צעדים  ינקטו  כי  בזה,  מודיעים  אנו 
מודעות  מדביקי  כנגד  משפטיות  ותביעות  ניכרים  כספיים 

פיראטיות וכנגד רישומי גראפיטי.

אנו קוראים גם למי שרואה הפצת מודעות פיראטיות או רושמי 
ייצאו  ופקחים   ,"106" העירוני  למוקד  כך  על  לדווח  גראפיטי, 

מיידית למקום.
לשירותכם תמיד,

הקירות  אינם הפקר !

חנוך זייברט

ראש העיר

מנחם שפירא
סגן רה"ע

ראש האגף

 
  

בס“ד

אגף
תברואה

חנוך זייברט

ראש העיר

מנחם שפירא
סגן ראש העיר

ראש אגף התברואה

תושבים נכבדים!
האגף לתברואה של העירייה נערך להצבת מכולות בערב חג הפסח לביעור חמץ בעשרות מקומות ברחבי העיר.

הנכם מתבקשים, בכל לשון של בקשה, לשרוף את החמץ רק במכולות אלו, המפונות מהעיר בעוד מועד. בשריפה 

בכל דרך אחרת נשארים גושי חמץ בכל ימי החג.

אנו גם מבקשים, בכל לשון של בקשה, שלא לשרוף בכל מקום אחר, ובוודאי שלא בגינות ציבוריות.

א. הרב זוננפלד, פינת עטיה.
ב. גיבורי ישראל-פינת עטיה.

ג. רח' יצחק מאיר הכהן - ברחבה.
ד. רח' הרב משה פארדו פינת רח'

    בן זומא, רחבת הת"תים.
ה. בר-אילן, במרכז המסחרי.

ו. קלישר, פינת בר-אילן.
ז. רח' כהנמן 33, במפרץ האוטובסים.

א. טל חיים, פינת שדרות ויז'ניץ.
ב. דמשק אליעזר, פינת אמרי ברוך.

ג. בן-יעקב 8-6, ליד המדרכה.
ד. קהילות יעקב 63, ליד תחנת

   האוטובוסים.
ה. בירנבוים 5.
ו. מתתיהו 12.

ז. אהבת שלום 15.

א. רבי עקיבא פינת רבי טרפון.
ב. כיכר מקובר (הרב קוק פינת חברון).

ג. בן-פתחיה, ליד הישיבה.
ד. רח' מימון 3.
ה. רמב"ם 24.

ו. רח' הרב ש"ך 18-במגרש.
ז. רח' רבי יצחק נפחא פינת חיד"א.

ח. רח' חבקוק פינת עמוס.
ט. רח' יונה הנביא-רבי עקיבא (במגרש).

י. רח' סוקולוב 48 ברחבה.
יא. רח' הרצוג 9.

יב. שבטי ישראל ליד הגשר.

א. כיכר דסלר-פינת הרב וסרמן.
ב. ישמח משה.

ג. האדמו"ר מגור
   (בהצטלבות אלישע-אדמו"ר מגור).

ד. הרב מלצר 28, ברחבה.
ה. כיכר ברטנורא.

ו. רבי נחמן מברסלב פינת נחמיה. 
ז. דבורה הנביאה במפרץ החניה.
ח. רח' חזו»א 78, בכניסה לגינה. 

ט. חזון איש (מגדל המים).
י. חזון איש פינת הרב לנדא, מול נחמיה.

יא. עיריית בני-ברק, ירושלים 58.

א. אברבנאל פינת החלוצים-בחנייה.
ב. אברבנאל 8, בחצר.

ג. במגרש חניה בדנגור 10.
ד. נורוק ע''י המכולת.

ה. קובלסקי 12.
ו. גניחובסקי 17.

ז. הרב אברמסקי ליד ביה"ס. 
ח. נויפלד.
ט. הצבי 1.

י. סמטת פדרמן 1.
יא. אבוחצירא, ליד ביהכ''ס המרכזי

     מנין אברכים.

אזור ויז'ניץ - משכנות יעקבשיכון ה' - שכונת אור החיים

פרדס כ"ץ - קריית הרצוגאזור מגידו - חזון אישמרכז

מכולות לביעור חמץ

הורים יקרים!
בטיחות הילדים באחריותכם.

מתנדבי ארגון הצלה גוש דן - בראשות הרב אושי שלומוביץ-  יעמדו בערב פסח בזמן שריפת חמץ (בין השעות 8:00 ל-10:00)
ליד המכולות  ויפקחו על הנעשה. המתנדבים ישתדלו להיות לבושים באפודים או באמצעי זיהוי אחרים.

 

 

.
"   

 
  

מזכירות
ודוברות העירייה

בס“ד

הרינו להביא בזה לידיעתכם כי משרדי העירייה,
החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"

יהיו סגורים לציבור 
החל מיום  ראשון, י"ג בניסן ה'תשע"ז (9,4,17),

כולל יום ראשון
עד ליום שלישי, כ"ב בניסן ה'תשע"ז (18,4,17),

כולל יום שלישי.

הודעות דחופות בנושאי מאור רחובות, מים , ביוב 
ותברואה ניתן למסור בכל שעות היממה,

במוקד העירוני "106".

בברכת חג כשר ושמח,
אברהם טננבוים

מזכיר העירייה ודוברה

חופשת חג הפסח במשרדי העירייה,
החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"



לאישה

קניה חכמה לפסח 
ניקיון כפיים

בעת ההיערכות לפסח אנו משתמשים בחומרי ניקוי שונים 
על בסיס כימיקלים בסיסיים ודטרגנטים כימיים הפוגעים 
בעיקר בכפות הידיים ומזיקים לעור ולציפורניים. בנוסף 
ותבלינים  מזון  למרכיבי  הבישולים  בזמן  נחשפים  אנו 
שונים ואף מאמצים את כפות הידיים שהופכות חשופות 
יותר ליבלות, חבלות ואלרגיות שונות. "עור כף היד נטול 
בלוטת חלב המפרישה סבום השומר על הלחות שבעור, 
ולכן נוטה עור הידיים להתייבש והופך מחוספס בקלות. 
לקראת החג בו הניקיונות כידוע עומדים במרכז העניינים, 
ניקוי  לחומרי  נחשפות  הידיים  כפות  בו  מצב  נוצר 
המכילים כימיקלים בסיסיים ודטרגנטים כימיים הפוגעים 
קוסמטיקאית  קיסר  מרים  קובעת  לעור",  ומזיקים  בהן 
ביתו  את  שמנקה  מי  "כל   .MK הקיראלי  המותג  ובעלת 
ביסודיות לומד מהר מאד להשתמש בכפפות, כי החומרים 
היעילים פוגעים קשות בעור הידיים. עיון בתווית מוצרי 
הניקוי מגלה גם חומרים מסוכנים ממש, ואף יותר מכך, 
כלל  לכך  אי  מוגזמות.  לעיתים  שהן  מומלצות  כמויות 
חשוב ביותר: הוא להקפיד על חבישת כפפות לטקס בעת 
הניקיון, בכך תגנו על עור הידיים מכוויות כימיות בדרגות 
שונות. ולאלה מבינכם שרגישים ניתן להשתמש בכפפות 
עם בטנת כותנה. מדי פעם כמובן יש להפוך את הכפפות, 

לכבס אותן ולייבש היטב".

בסיס  על  ידיים  קרם  למרוח  אני ממליצה  הניקיון  "לפני 
 ORLY בחברת  המדריכה  שו,  קטיה  מוסיפה  סיליקון" 
"קרם מסוג זה ידחה את המים וישמש כמעטה הגנה לעור 
כושר  בעלי  רכיבים  מצויים  רבים  ידיים  בקרמי  הידיים. 
ריפוי ואיחוי נוגד פציעות כגון: אוריאה, אלנטואין, שמן 
בהם.  השימוש  על  להקפיד  מאד  חשוב  ולכן  קלנדולה 
"כאשר ישנו עיסוק רב בחומרים חריפים או חומרי ניקוי 
טיפוליים  בקרמים  השימוש  מומלץ  כלים(  סבון  )אפילו 
שיעלו את יכולת ההגנה של העור והציפורניים. כמו כן 
מגע  כל  אחרי  הידיים  על  רגיל  לחות  קרם  למרוח  כדאי 
במקום  קרם  שפופרת  להחזיק  אפשר  סבון.  ו/או  במים 
ביום. חשוב  פעמים  מספר  למרוח  לשכוח  לא  כדי  נגיש 
נספג  ידיים שנספג היטב בעור, קרם שאינו  לבחור קרם 
אינו יעיל. לאחר הניקיונות ובכדי לשקם, להגן ולהחזיר 
לו,  שאבדו  והלחות  השומן  את  הציפורניים  סביב  לעור 
ויטמינים  המכילים  הזנה  וקרם  סרום  עליו  למרוח  רצוי 
רוזנפלד  מרינה  מוסיפה  אתריים",  בשמנים  ומועשרים 
טוואס,  ואמי  תמרוקים   CHIC-ב הראשית  המדריכה 
מנכ"לית חברת CND מסכמת: "נזקי מזג האוויר, תזונה 
לא נכונה, שימוש חוזר במים ובחומרי ניקוי ואפילו סבון 
מייבשים את כפות הידיים שעורן עדין. יש לדאוג לטפל 
ומרוכזים  עשירים  בקרמים  הידיים  כפות  את  ולתחזק 
עור  על  בהגנה  ועוזרים  לעור  עמוקה  לחות  המחדירים 
יבש וסדוק, קרמים המשלבים שמן שקדים מרגיע, שמן 
ומעניקים  העור  את  המרככים  שיאה  חמאת  או  חוחובה 
לעור הידיים תחושת קטיפה. שימוש חוזר ונשנה בקרם 
ליצירת  אידיאלי  הוא  הידיים  לכפות  המיועד  הרגעה 

מראה עור צעיר יותר, רך ורענן".

קניות  רשימת  הכינו  צריכים,  שאינכם  מוצרים  תקנו  אל   
מראש. זה אולי נשמע טריוויאלי אך זהו המפתח לקניות חסכוניות 
יותר לבצע השוואת מחירים מבעוד מועד ובזמן  באמת. כך קל 
למוצרים  מלהתפתות  להימנע  מכך,  חשוב  פחות  ולא  הקניות, 
שלא התכוונו לרכוש , אשר מייקרים את סל הקניות שלנו בצורה 

משמעותית.
 אל תישארו "נאמנים" לסופר רק כי הוא קרוב או מוכר. 
הקניות הגדולות לחג הן הזדמנות טובה להשוות ולבדוק, אולי 
יש נקודת מכירה זולה יותר הנמצאת במרחק סביר. לעיתים תגלו 
היכנסו  לשימושכם,  לשם.  הנסיעה  את  מצדיק  המחירים  שפער 
)סיירת  סמ"ל   של  הרשתות  בין  השבועית  המחירים  להשוואת 

המועצה לצרכנות(, שמופיעה באתר המועצה. 
סביר  העליונים,  או  התחתונים  במדפים  תסתכלו  אם   
בתכנון  יותר.  משתלמים  במחירים  דומים  מוצרים  שתגלו 
הסופר מושקעת חשיבה רבה כדי לגרום לנו הצרכנים לרכוש כמה 
והרווחיים  שיותר. הסופר מעוניין שנקנה את המותגים החזקים 
ביותר עבורו ולכן דואג למקם אותם באופן נגיש, בדיוק בגובה 

העיניים. 
להיות  קנייה בדקו את החשבון- אתם עשויים  כל  לאחר   
מופתעים כמה כסף אפשר לחסוך כך. המועצה לצרכנות מקבלת 
תלונות רבות על אי התאמה בין המחיר על גבי המוצר והמחיר 
אם  המוצר.  על  הקבוע  למחיר  זכאי  הצרכן  מקרה  בכל  בקופה. 
גיליתם מחיר שגוי – דרשו מהמנהל לתקן – ועדכנו את המועצה, 

כדי שתימנע מהרשת לגבות סכומים יתר מיתר הצרכנים.
 שימו לב בעיקר למוצרים שמחירם מפוצל בחשבון, כגון 
)לעתים  וכן מחירים של מוצרים במבצע  ודמי פיקדון  בקבוקים 
מסומנים כזיכוי או כמספר שלילי(. לעתים מגלים שהמבצע שעל 
את  לדרוש  רשאים  אתם  זה,  במקרה  בתוקף.  אינו  כבר  המדף 

המחיר בהנחה.
 אל תחששו ממותגים פרטיים של רשתות השיווק. לרוב 
הם מיוצרים על ידי אותם היצרנים של המותגים המוכרים לכם, 

לכן האיכות דומה והם עשויים להיות זולים יותר משמעותית.
 העדיפו רשתות דיסקאונט ולא רשתות שכונתיות הסמוכות 

למקום מגורכם.
 העדיפו קניות במתחמים, הכוללים מספר רשתות-שיווק. 
במתחמים התחרות הגדולה בין הרשתות מובילה בד"כ למחירים 

נמוכים יותר.
 אריזות גדולות )אריזות "חיסכון"( הן לא בהכרח חסכוניות 
יותר. אל תצאו מנקודת הנחה שאריזה גדולה יותר של אותו מוצר 

מתבטאת בחיסכון כספי. חפשו את המחיר לפי יחידת משקל או 
נפח המצוין על מדפי הסופר כדי להחליט איזו אריזה משתלמת 

יותר )אל תתביישו להשתמש במחשבון שבטלפון הנייד(.
 המוצרים שמוצעים ב"רגע האחרון" ליד הקופה נמצאים 
שם כדי להיפטר מהם. ראשית, חשוב לבדוק את תאריך התפוגה. 
שנית, קנו רק אם אתם באמת צריכים ובמילא התכוונתם לקנות 

אותם, אחרת סלכם יתייקר ללא צורך.
 אל תקנו מוצרים באריזות ענק, אם היקף השימוש במוצר 
נמוך. יש מוצרים שמתקלקלים או מתכלים, ולכן במקום לחסוך 
- בזבזת. זאת ועוד – אריזה גדולה לא תמיד משתלמת, ולפעמים 

אותו המוצר באריזה קטנה במקום אחר מושג במחיר טוב יותר.
לעיתים   – אחת  באריזה  מוצרים   2-3 בקניה של  היזהרו   

יחידה של מוצר אחד במקום אחר זולה ומשתלמת יותר.
 אל תתפתו לקנות מוצר רק בגלל שמצורפת אליו מתנה 
שאינכם זקוקים לה. אם אין לכם צורך במתנה – סביר שהיא רק 
מייקרת את המוצר שהתכוונתם לרכוש. השוו את מחיר המוצר 
המתנה  אם  המתנה.  בלי  עצמו,  המוצר  למחיר  ה"מתנה"  כולל 

מייקרת את המוצר – הרי שלא מדובר במבצע אמיתי וכדאי   
 לפני  שאתם מתפתים לרכוש מוצר במבצע – כדאי לשאול 
שוקלים  שאתם  או  למוצר,  זקוקים  באמת  אתם  אם  עצמכם  את 
לרכוש אותו רק בגלל המבצע. אם אין לכם צורך אמיתי במוצר – 

הרי שרכישתו, למרות המבצע, עלולה להיות בזבוז מבחינתכם. 
עימדו על זכותכם לקבל את המגיע לכם. בכל מקרה בו   
הישראלית  המועצה  נפגעו.   כצרכנים  זכויותיכם  כי  חשים  אתם 
להגנת  פועל  אשר  בארץ,  היציג  הצרכנים  ארגון  הינה  לצרכנות 
הצרכנים ולשמירת זכויותיהם. המועצה פועלת במספר מישורים 
מרכזיים: טיפול בתלונות הצרכנים ומתן ייעוץ בנושאי צרכנות; 
ייצוג הצרכנים מול  ייזום הצעות לחקיקה בתחום הגנת הצרכן; 
בעלי העסקים, נותני השירות ורשויות המדינה; חינוך והסברה; 
נקיטת הליכים משפטיים, הגשת תובענות ייצוגיות ועתירות מול 

בתי המשפט  ועוד.
 ג’וש גולדשמיד, מנכ"ל המועצה לצרכנות: "תמיד חשוב 
בתקופת  כך  לנהוג  כדאי  וודאי  וערניים,  חכמים  צרכנים  להיות 
החגים, ברכישות הגדולות של מוצרי מזון ומוצרים נוספים, דבר 
אשר יכול לחסוך לכם מאות רבות של שקלים בכל קניה. המועצה 
לצרכנות קוראת לכם  לעמוד על זכויותיכם הצרכניות ולא לקבל 
מעבדות  ויציאה  ושמח  כשר  פסח  חג  מאליו.  כמובן  דבר  שום 

לחירות צרכנית!".

טיפים

טעימה
מרכיבים:

10 תפוחי אדמה קטנים
שמן זית

פסטרמה בדבש של "הוד-לבן" 
כשרה לפסח

מלח ופלפל שחור
אופן ההכנה:

תפוחי  את  לקלף  ניתן  למקפידים: 
האדמה

1. מחממים את התנור ל-230 מעלות, 
ומרפדים בתבנית בנייר אפיה.

2. שוטפים היטב את תפוחי האדמה, 

וחותכים כל אחד מהן ל- 5 פרוסות 
דקות, כמעט עד הסוף)ראו התמונה(

תפוחי  את  בתבנית  מסדרים   .3
האדמה הפרוסים.

לריבועים  פורסים את הפסטרמה   .4
ריבועי   3 ומניחים  ס"מ,   4/4 בגודל 
בתפוחי  חריץ  כל  בין  פסטרמה 

האדמה.
תפוח  כל  על  זית  שמן  מזלפים   .5
אדמה ומתבלים במלח ופלפל שחור.

עד  דקות,   40 במשך  אופים   .6
שתפוחי האדמה רכים.

כשר לפסח: תפוחי אדמה אקורדיון 
עם פסטרמה 

לקחנו את האקורדיון הטעים הזה, הוספנו לו 
פסטרמה עסיסית וזה מה שיצא: מנת פתיחה 
מתכון    הפסח  לחג  יפהפייה  אירוח  או 
לתפוחי אדמה אקורדיון אפויים עם פסטרמה 
בין החריצים: 10 דקות עבודה, 40 דקות בתנור

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בשיא  עדיין  אתם  אם 
שתזכרו  כדאי  לחג  הקניות 
טוב את הרשימה שלפניכם 
המתקרב  הפסח  חג  לקראת   
ריכזנו עבורכם מספר טיפים לקניות 
חסכוניות וחכמות המומלצות על  ידי 
לעשות  ויכולות  לצרכנות  המועצה 

לכם סדר בהוצאות
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

11. גיליון, רשימה.  "ובראש  ___  רומי אתה מוצא תשובת 
רבים בכך" )רש"י תענית כא:(

לחש חרישי ביותר.  "קול  ___  דקה"                  .6
)מלכים א יט יב(

7. כנוי בתלמוד לארצות הרחוקות.  מדינות  ה___  )גיטין 
א א(

9. שומר מצוות, צדיק וישר.  "בז לדבר יחבל לו  ו___   ___   
הוא ישלם" )משלי יג יג(

לא לשם טובת הנאה, ללא ציפיה לתגמול   .11
כלשהוא. "שלא על  ___  לקבל פרס" )אבות א ג(

13. קיצור המילים: רחמים רבים.
14. שיעור מספיק.  "ואם לא מצאה ידו  ___  השיב לו" 

)ויקרא כה כח(
15. כהן מדין חותן משה רבנו.  )שמות ג א(

17. מאמר חז"ל על חובת הזהירות וההקפדה בלימוד בתורה. 
טעות בהוראת התלמוד והסברת דברים שלא כהלכה מתוך 

רשלנות וחוסר-דיוק, נחשבות כעבירה בזדון.  "___  תלמוד 
עולה זדון" )אבות ד יג(

18. עונה, תקופה, פרק זמן.  "העם רב  וה___  גשמים ואין 
כח לעמוד בחוץ" )עזרא י יג(

1. רוח מזרחית סוערת וחזקה. "רוח  ___  חרישית" )יונה 
ד ח(

2. היטעו, שיקרו, גנבו את הדעת.  )בהיפוך אותיות(
3. מאוס, בזוי, שהיה לזרא.  "כסף  ___  קראו להם"               

)ירמיה ו ל(
4. קיצור המילים: טעמי המקרא.
5. מחודשי השנה. )אסתר ח ט(

8. בדיחות, ליצנות, דבר צחוק והיתול.                               
"דברו לנו חלקות חזו  ____" )ישעיה ל י(

10. ראש-האילן, כלל הענפים העליונים בעץ.                          
"בא אל הלבנון ויקח את  ___  הארז" )יחזקאל יז ג(

12. מפתגמי חז"ל בשיבחה של השתיקה ומיעוט הדיבור.          
"___  לחכמה שתיקה" )אבות ג יג(

13. מורה-דרך, מדריך.  "ואם שכרו  ___  ההולך לפניהם"   
)בבא קמא קטז:( )בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

14. דרך, חבט שיבולים להוציא מהן את הזרעים.                   
"וארנן  ___  חטים" )דברי הימים א כא כ(

אות הוא כי משהו אצלו אינו כשורה. "סימן    .16
__ לו")ברכות ה ה(

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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תיתדנדסשסנישרשנגא

רשישרבתשאשאתשאנאנ

תגחאנתאגינראפשישא

סניסשישרישאקגזשיר

תדטאשתגשנאאנתגבאפ

אנהתאמאשידלנאדגוג

שדנשיאשתשגיונאתדש

תגשסדנתינתגשחדאתא

ישרשניתדרשיראשהסנ

שקניתדתאנאנתאנאנע

הישראגשדרנאאבתגאצ

תדאנתתבנאמשלסנאמא

תאנתיתדישרחגרפכבא

חומרי בנין מהמקרא

המילים נקראות בכל הכיוונים
אבן, חמר, בכפר, לבנה, גפר, עץ, הטיח, קרש, הקרסים, שיד, ובזפת, תבן, חול, יתד
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עזרו ליוסי להגיע 
אל המצה

פסח כשר ושמח!
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צרכנות 
פתרון לשינה יבשה ורגועה

הוא  כי  שהוכיח  לאחר 
ביותר  הסופג  החיתול 
המותג  ממשיך  בישראל, 
להפתיע  בייביסיטר 
כמותג  עצמו  את  ולמצב 
המוביל בארץ בפתרונות 
החתלה וגמילה. והפעם –
בייביסיטר מציג מגן מזרן 
המשלב  מוצר  לגמילה, 
את יכולות הספיגה בגודל 
לסייע  כדי  וייחודי,  גדול 
בתהליך  ולהוריו  לילד 
מחיתולים  הגמילה 

ולאפשר לילד לעבור את הלילה יבש וליהנות משינה רגועה. 
המוצר הייחודי הינו בעל שכבה עליונה רכה ומלטפת, כושר 
ושכבה תחתונה אטומה.  בעזרתו,  נוזלים  מוגבר לספיחת 
גדול”,  “כמו  חיתולים,  ללא  לישון  הילד  את  להשכיב  ניתן 
ולהיות בטוחים שנעים ויבש לו לאורך כל הלילה ושהוא ישן 
בשקט ובבטחה. עכשיו במחיר השקה! כל אריזה של מגני 
המזרן לגמילה של בייביסיטר מכילה 10 יחידות )משטחים( 
וניתן לרכוש אותה עכשיו, בתקופת ההשקה ולהתנסות בה, 

במחיר מבצע מיוחד: רק 19.90 ₪.

מבצע מיוחד לחג הפסח 
ל  ג ר ל
ת  ו נ ו י ק י נ
נוזלי  החג, 
הרצפות “סוד 
 B r i l l i a n t
לרצפה   “
ט  ק ר פ ל ו
ע  צ ב מ ב
לחג:  מיוחד 
רצפות  נוזל 
 10 ב  מרוכז 
)במקום   !₪

להשיג  ניתן   1.3-30.4.2017 המבצע:  תוקף   )₪  17.9
ברשתות השיווק ברחבי הארץ.

שמחה רבה ג’קסס בא

ג’קסס, מותג השוקולד שכבר כולנו למדנו להכיר ולאהוב, 
כדורי  בפסח.  השוקולד  לאוהבי  אמיתית  בשורה  מציג 
שוקולד בכשרות מהודרת, בפורמט פרווה או חלבי. המותג 
וכעת  החיך  את  כבש  כבר  העולם,  ברחבי  כבר  שמוכר 
מהווה חלופה מעולה לחטיפי השוקולד, לקראת חג הפסח 
של  “הבשורה  ג’קסס:  של  הבעלים  ליפמן  יהודי  המתקרב. 
למהדרין  בכשרות  האהובים,  הביס  כדורי  לפסח:  ג’קסס 
ללא חשש קטניות! סיבה טובה לחיוך רחב”. בכשרות בד”ץ 
איגוד הרבנים בראשות הרב יעקב אשר וועסטהיים שליט”א. 

משווק בישראל ע”י שטראוס עלית.

הגעלת כלים בחינֱם 
נקיון  מותג  פיירי,  חוזר  פסח,  לקראת 
השנה  זו  בישראל,  המוביל  הכלים 
הרביעית, במבצע הגעלת כלים בחינם 
בקיום  רואים  בפיירי  דיכפין.  לכל 
הגעלת הכלים, זכות ואמצעי להענקת 
שירות הדרוש לציבור הצרכנים הדתי 
מבצע  הפסח.  חג  לקראת  והחרדי 
הגעלת הכלים יתקיים בצמוד לסניפי 
 12:00 השעות  בין  חסד  יש  רשת 
רביעי  יום  בערב.   21:00 עד  לפנה”צ 
גבעת  סניף  ירושלים,  תשע”ז:  ניסן  ט’ 
שאול: רח’ נגארה 3. אלעד: רח’ ניסים 
גאון 79. יום חמישי י’ ניסן תשע”ז: בני 
שמש:  בית   .10 אהרונוביץ  רח’  ברק: 
א’. אירה שוחט,  ניצנים רמה  רח’ נחל 
מנהלת המותג פיירי בישראל, מציינת 
בהכנות  חלק  לקחת  גאה  פיירי  כי 
לקראת החג, ומוסיפה כי מפעל פיירי 

של  ובפיקוח  בסיוע  הפסח,  לחג  במיוחד  הוכשר  באנגליה 
וועסטהיים  יעקב  אשר  הרב  בראשות  הרבנים  איגוד  בד”ץ 
לפחות  ומכילים  דרמטולוגית  נבדקו  פיירי  מוצרי  שליט”א. 

24% חומר פעיל.

עמדת גז להגעלת כלים בחינם
ת  ר ו ס מ ה
ה  כ ו ר ב ה
‘פזגז’  של 
ה  כ י ש מ מ
השנה:  גם 
ר  ו ב י צ
ר  מ ו ש
ה  ר ו ת ה

ייהנה לקראת הפסח הקרב מיוזמתה  והמצוות בבני ברק, 
שתתבצע  כלים  הגעלת  “פזגז”-  של  והמבורכת  הייחודית 
ללא תשלום בשלושה מוקדים ברחבי העיר בני ברק: בית 
בנדיקט{  }מתחם   13 שך  הרב  רחוב  איצקוביץ  הכנסת 
ביום חמישי י’ ניסן ]06.04.17[ בין השעות 09:00 עד חצות 
הלילה. יום שישי י’’א ניסן – -9:00 13:00. מוצ’’ש משעה אחר 
י’’ג ניסן – 09:00  יום ראשון  צאת השבת ועד חצות הלילה. 
עד חצות הלילה. במתחם נוסף חזון איש 76 פינת עזרא - 
ביום חמישי י’ ניסן ]06.04.17[ בין השעות 10:00 עד 23:30. 
י’’א ניסן – 10:00 עד 13:00. מוצ’’ש משעה אחרי  יום שישי 
צאת שבת ועד חצות הלילה. יום ראשון י’’ג ניסן – 10:00 עד 
23:30. ביום שני ערב פסח אין פעילות בשני המוקדים.  את 
בישראל  הגדולה  הגז  חברת  “פזגז”-  בחברת  הגו  היוזמה 
החג,  לקראת  החרדית  לקהילה  כשירות  שנים  לפני  כבר 
עמדה   ותציב  במסורת  החברה  ממשיכה  השנה  כשגם 

להגעלת כלים.

36 מוזיאונים ואתרים חינם 

ויופי’, הנערך זו השנה  פרויקט ‘פועלים למען תרבות, טבע 
שבמסגרתה  למסורת  הפך  הפועלים,  בנק  ידי  על  ה-13 
חופשת  במהלך  נהנות  בישראל  משפחות  אלפי  מאות 
בכל  ואתרים  במוזיאונים  תשלום  ללא  מביקורים  הפסח 
יוזם  הפועלים  שבנק  הרבים  הפרויקטים  בין  הארץ.  רחבי 
תרבות,  למען  ‘פועלים  בישראל,  והחברה  הקהילה  למען 
ויופי’ בולט בייחודו, כפרויקט המטפח את הקשר של  טבע 
ההיסטורית  ולמורשתה  לתרבותה  לנופיה,  בישראל  העם 
של ארצו. האתרים מאפשרים לציבור הישראלי כולו ליהנות 
מחופשת החג תוך העשרת הידע של הילדים וההורים על 
של  משמעותי  כספי  בחיסכון  ישראל,  של  ותרבותה  יופייה 
בפרויקט:  הנכללים  האתרים  בין  למשפחה.  שקלים  מאות 
מוזיאון ארצות המקרא, הגן הבוטני בירושלים, יער האיילים, 
מורשת  מרכז  לאמנות,  חיפה  מוזיאון  פתח-תקווה,  מוזיאון 
ועוד.  בערד  הבובות  מוזיאון  לטרון,  לשריון  יד  בגין,  מנחם 
בין  פסח  של  המועד  חול  ימי  בכל  חינם  יפתחו  האתרים 
התאריכים: 12-16 לאפריל 2017, ימים ד’-ה’ 12-13/4/17 
ה-16/4/17  א’  ויום  ה-14/4/17  ו’  יום  מלאים,  ימים  הינם 

הינם חצאי ימי פעילות.

4 רפתות חדשות ומכון חליבה 
שארך  תהליך  של  בסיומו 
השבוע  חנכו  שנים,   5
בוקס,  אלוני,  משפחות 
מהמושב  ומזרחי  אביגד 
רפתות  ארבע  עידן, 
חליבה  מכון  וכן  חדשות, 
משותף, שפותח ע”י חברת  
הקומפלקס  אפימיליק. 
כולו נבנה בהשקעה של כ- 
כולל  שטח  על   ₪ מיליון   5
שהקצה  דונם   20 כ-  של 
המושב לכל בעלי המכסות 
מונות  יחד. בשלב הראשון 
 150 יחד  הרפתות  ארבע 

הקמת   .200 ל-  לעלות  מספרן  צפוי  ובהמשך  חולבות 
הרפתות החדשות במושב עידן מגיעה לאחר 3 שנים שבהן 
לא הוקמה רפת חדשה בערבה ולאחר שבשנים האחרונות 
כדאיות  אי  בשל  הארץ,  ברחבי  משפחתיות  רפתות  נסגרו 
ביעילות  להתמודד  בכדי  התאחדו  רבות  ורפתות  כלכלית 
המשפחות  נציגי  והמשאבים.  התשומות  התייקרות  עם 
מסרו כי כל רפת תפעל באופן עצמאי ומכון החליבה, המכיל 
ארבעת  לכל  משותף  יהיה  חליבה,  סבב  בכל  חולבות   18
בטקס  המתחם  נחנך   30.3.17 ה-  חמישי  ביום  המשקים. 
חגיגי במעמד מיכל קראוס - מנכ”לית מועצת החלב וחה”כ 
חיים ילין ובהשתתפות מאיר צור – מזכ”ל תנועת המושבים, 
התיכונה,  הערבה  האזורית  המועצה  ראש   – בלום  אייל 
קראוס,  מיכל  הבקר.  מגדלי  ארגון  יו”ר   – דותן  ואביתר 
רפת  הוקמה  לא  שנים  “הרבה  החלב:  מועצת  מנכ”לית 
בערבה והיום אנחנו חונכים כאן לא פחות מארבע רפתות 
חדשות, ולצדן גם מכון חליבה משותף. אני גאה היום להיות 
במושב עידן, יחד עם כל העוסקים במלאכה. לאחר לא מעט 

קשיים בדרך, הצלחנו להגיע לרגע הנכסף הזה”.

לעלות על האוטובוס הראשון, ובחינם

 מאז שנת תרצ”ג היה “אגד” שם נרדף לאוטובוס. למעלה 
של  ההיסטורי  במרכז  המוצגים  ושלל  האוטובוסים  מ-80 
של  היסטוריה  שנות  מ-80  למעלה  מספרים  בחולון,  אגד 
מציע  אגד  של  ההיסטורי  המרכז  בארץ.  ציבורית  תחבורה 
ביקור נוסטלגי בחוה”מ פסח בו המבקרים מוזמנים לעלות 
הראשונים  בימיה  להיזכר  הישנים,  מהאוטובוסים  חלק  על 
בפעם  אותם  לגלות  או  בארץ,   הציבורית  התחבורה  של 
נוסטלגיה.  זאת  למבוגרים  חוויה,  זאת  לילדים  הראשונה. 
הצבעים  עם  הקטן  הפרט  עד  וחודשו  שופצו  האוטובוסים 
במצב  נמצאים  אף  ורובם  האותנטי  האבזור  המקוריים, 
נסיעה. המרכז ההיסטורי של אגד, ממוקם ברח’ דן שומרון 
בחולון, ויפתח את שעריו בחוה”מ פסח. בימים ד’-ה’, א ו-ב 
חוה”מ  בין השעות 8:30-12:30, ביום ו’ ג’ חוה”מ וביום א’ ה’ 
וכך גם  בין השעות 8:00-12:00. הכניסה חופשית  דחוה”מ 

החנייה.

4 כוסות יין נשפכו על המפה הלבנה? 
חול  ימי  במהלך 
הצטברו  המועד 
כביסה?  הררי  לכם 
להילחץ.  צורך  אין 
אוקסיג’ן  סנו  עם 
מנצח  מוצר  עוד   -
תנצחו   - סנו   מבית 
הכתמים  את  בקלות 
שהצטברו  הקשים 
חול  ימי  במהלך 
סנו  סדרת  המועד. 

קטגוריית  את  ברציפות  שנים  כמה  כבר  מובילה  אוקסיג’ן 
המספקת  סטורנקסט,  מנתוני  עולה  כך  הכתמים.  מסירי 
אוקסיג’ן  סנו  סדרת  השיווק.   ברשתות  הנעשה  על  מידע 
להסרת כתמים קשים נלחמת בכתמים עקשניים שאבקות 
הכביסה הרגילות לא יכולות להסיר. הסדרה מכילה חמצן 
צבעונית.  או  לבנה  מכביסה  קשים  כתמים  המסיר  פעיל 
מחטאת ומלבינה בגדים לבנים ומחזירה את הזוהר לבגדים 
 99.9% וקוטל  בקטריאלי  אנטי  כתמים  מסיר  צבעוניים, 
בג’ל,  להשיג  ניתן  אקונומיקה.  מכיל  אינה  מהחיידקים 

בתרסיס ועכשיו חדש סנו אוקסיג’ן גם באבקה.

חדש מתלמה: מיונז כשר לפסח
את  להשיק  שמחה  תלמה 
עפ”י  בישראל   1 מספר  המיונז 
מהודרת  בכשרות  נילסן  נתוני 
לפסח  יוסף’  ‘בית  בד”צ  של 
חדש  ובעיצוב  קטניות,  לאוכלי 
תלמה  של  אמיתי  מיונז  ורענן. 
הישראלי  המטבח  את  מלווה 
שמונה  מזה   ,1947 משנת  כבר 
המוצרים  אחד  שהוא  עשורים 
הנמכרים ביותר. כעת, הכשרות 
תלמה  מיונז  של  המהודרת 
לצרכנים  מאפשרת  לפסח 
אהוב  ממיונז  בחג  גם  ליהנות 

בטעם מעולה למגוון שימושים.

4 כדוריות במבצע פסח
הכדוריות  את  מציגה  סוד 
נוסחה משופרת  לאסלה עם 
עם  יותר  עוצמתי  לניחוח 
בליבת  ניחוח  יותר   40% עד 
נפלא  לניחוח  כדורית!   כל 
עד  הראשונה  מההדחה 
סבון  האחרונה.  ההדחה 
המורכב  נתלה  האסלה 
כאשר  סבון  כדוריות  מארבע 
חומרים  מכילה  כדורית  כל 
עזר  ורכיבי  שטח  פעילי 
המבצעים פעולות אקטיביות 

הסרת  ניקוי,  קצף  במקביל:  הדחה  בכל  האסלה  בניקוי 
מבצע  מחיר  עוצמתי.  וניחוח  לכלוך  מפני  הגנה  אבנית, 
לצרכן: 2 יחידות ב- 10 ₪ )במקום: 8.90 ליחידה ₪( תוקף 

המבצע: 1.3-30.4.2017 ניתן להשיג ברשתות השיווק.

לבגדים שלכם מגיע הטוב ביותר
מנקה  אריאל 
פשרות  ללא 
את  אפילו 
ם  י מ ת כ ה
ם  י ש ק ה
ו  ר ד ח ש
ו  ש ב י י ת ה ו
ק  מ ו ע ב
סיבי  שכבות 
זאת  הבד. 
שילוב  בזכות 
ה  י ג ו ל ו נ כ ט
 , ת י נ כ פ ה מ
ת  ר ד ו ח ה

הקשים  הכתמים  את  גם  ומנקה  הסיבים  שכבות  לתוך 
והעמוקים תוך שמירה על סיבי הבגד. את רוצה לתת לילד 
שלך הכול. גם כשאת מעבירה לו את הבגד של אחיו הגדול, 

תרצי שירגיש שהוא מקבל בגד חדש!

מולר נטורל: בכשרות מהודרת לפסח
מותג  מולר, 
ט  ר ו ג ו י ה
י  ת ו כ י א ה
 , ה פ ו ר י א ב
מולר  את  מציג 
יוגורט   – נטורל 
היחיד  לבן,   bio
 1 0 0 % - מ
רכיבים טבעיים, 
ת  ו ר ש כ ב

מהודרת לפסח בהשגחת בד”צ אגודת ישראל ובד”צ איגוד 
יוגורט  וועסטהיים. מולר נטורל הוא  הרבנים בראשות הרב 
שמצוין  שומן,   1.7% או   2.8% עם  וקרמי  טעים  לבן   bio
טריים,  פירות  של  תוספת  עם  הפסח  חג  לימי  במיוחד 
קווי  ומשביע.  טעים  נשנוש  בתור  או  מזינה  בוקר  כארוחת 
הייצור של מולר נטורל הוכשרו לפסח על ידי צוות משגיחי 
על  הייצור,  בתהליך  ופרט  פרט  כל  על  בהקפדה  הכשרות 
מנת לאפשר לצרכנים ליהנות מיוגורט משובח המיוצר עם 

כל ההקפדות וההידורים לפסח.

מהדרין בחג עם מוצרי אסם 

גם בפסח, אסם מציגה  לטובת צרכני הכשרות המהודרת 
מגוון מוצרים מהחטיבה הקולינרית למטבח- פסח כשרים 
בפסח  למהדרין  הכשרים  המוצרים  ברשימת  למהדרין. 
למצוא  ניתן  החרדית,  העדה  בד”צ  של  מהודרת  בכשרות 
את הקטשופ האהוב של אסם הרגיל או החריף ואת החומץ 
5% עסיס.  מוצרים קולינריים נוספים בכשרות מהדרין חתם 
טעם  אמיתי,  עוף  האהובים,  התיבול  מרקי  לפסח:  סופר 
רוטב  ואבקת  רוטב לצלי  ופטריות, אבקת  עוף פרווה, בצל 
פטריות, רוטב צ’ילי מתוק ושקדי מרק טבעות.  גם במוצרים 
סופר  חתם  בכשרות  מוצרים  אסם  מציגה  ואפיה  לקינוח 
וג’לי  ושוקולד,  וניל  בטעם  פודינג  בהם  לפסח,  המהודרת 
בטעם תות. ובנוסף את המנה חמה של אסם במגוון טעמים. 
נעמה גל מנהלת תחום מגזרים בחטיבה הקולינרית- אסם: 
“מדי שנה מרחיבה אסם את מגוון מוצריה הכשרים לפסח 
לפיתוח  השנה  כל  לאורך  פועלת  אסם  מהודרת.  בכשרות 

והתאמת המוצרים לצרכי המגזר החרדי”.

ג’ל כביסה במבצע מיוחד 
ג’ל הכביסה המוביל  “פרסיל”, 
בישראל  ביותר  והנמכר 
ולחדש-  להוביל  ממשיך 
פורמולה משופרת עם נוסחה 
מסירי  מיליון  בעלת  חדשנית 
הניחוחות  פעילים!  כתמים 
של  והמוכרים  האהובים 
משופרת  בפורמולה  “פרסיל” 
בלעדית  חדשנות  שהינה- 
למדינות  במיוחד  המותאמת 
טכנולוגיה  ובתוספת  חמות 
הישארות  את  המבטיחה 
והייחודי  הרענן  הניחוח 
מציג  ג’ל  פרסיל  זמן.  לאורך 

ליהנות מהטבע 
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קצרצרים
‘טיגונית’ - פירורי צ’יפס לציפוי שניצל, 
למהדרין  לפסח  כשר  ולאפיה  לטיגון 
העדה  בד”ץ  בהשגחת  המהדרין  מן 
‘כרמל  מבית  ירושלים  החרדית 

ללא  רקיקים’, 
חשש קטניות או 
מתאים  שרויה, 
לרגישים  גם 
וברכתו  לגלוטן 

‘שהכל’

את  הפסח  חג  לרגל  משווקת  “דורות” 
מוצרי השום והתיבול במגשיות חדשות 
בצל  כתוש,  שום  החג:  תבשילי  למגוון 
פטרוזיליה,  כוסברה,  ומטוגן,  קצוץ 
כשר  רטבים.  ומגוון  ג’ינג’ר  בזיליקום, 

בהשגחת  לפסח 
שדות  הרבנות 
וכשרות  נגב 
הרב  למהדרין 

אפרתי

רומבוטס  מציעה:  שליסל  ליימן 
פילטר  קפה   -  )Rombouts(
ב-2  לפסח,   כשר  איכותי, 
ואיטלקי.  קלאסי  סגנונות: 

לפסח  כשר 
בהשגחת  פרווה, 
ה  ל י ה ק ה
החרדית “מחזיקי 
אנטוורפאן  הדת” 

בלגיה

מותג  ומשווקת  יבואנית  שליסל,  ליימן 
במיקרוגל  להכנה  פופקורן  הוטפופ 
כשרה  חג  במהדורת  הוטפופ  מציעה: 
בטעם  שקיות   5 של  באריזה  לפסח 
שומן  מופחת  מלח,  בתוספת  טבעי 

 10 במחיר 
לאריזה.   ₪
סופר  חת”ם 
י  ל כ ו א ל

קטניות

כשרים  מוצרים  מבחר  לחג  מציעה  “תומר”  חברת 
תירס  קמח  פיש,  גפילטע  )לנוהגים(:  לפסח 
ממולאים  גפן  עלי  מוחמצים,  פלפלים  )פולנטה(, 
באורז, סדרת תרסיסי שמן איכותיים ולפתני פירות. 
כשר לפסח בהשגחת: בד”צ בית יוסף / בד”צ אגו”י

מותג  מבית  אפייה  מוצרי  של  חדשה  סדרה 
מוצרי המזון היבש “אגוז הכפר” כשרה לפסח, 
לרבות  שונים  טבעיים  שקדים  מיני  הכוללת 
שקדים משובבים, טחונים, מולבנים פרוסים, 
טבעיים.  ואגוזים  שומשום  קוקוס,  אבקת 

כשרות: בד”צ חתם סופר בני ברק למהדרין 

שליסל  ליימן  פסח,  לכבוד 
תרסיס   - פאם  את  מציעה 
שמן  ותרסיס  קנולה  שמן 

קונצרן  מבית  זית, 
קונגרה האמריקאי, 
מיוחדת  במהדורה 
לפסח  וכשרה 
קטניות.  לאוכלי 
מחיר מבצע: -13.9

 ₪ 14.9
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לכביסה  מגוונים:  כביסה  לצרכי  ופתרונות  ניחוחות  מגוון 
מרענן,  כחול  בניחוח  לבנדר,  בניחוח  צבעונית,  לכביסה  לבנה, 
ופרסיל בלאק לבגדים  ובעלי עור רגיש  לכביסת בגדי תינוקות 
כתמים  מסירי  מיליון  של  ייחודית  טכנולוגיה  וכהים.  שחורים 
פעילים, המתפרקים בעוצמה הישר לתוך הכביסה המלוכלכת 
ועכשיו  נוחות מלאה.  לניקיון בוהק של הבגדים תוך  והכתמים. 

במחיר מבצע: 27.90 ₪, לתכולת: 2.7 ליטר )במקום 34.90 ₪(

מגוון עצום של מוצרים כשרים לפסח
ת  ר ב ח
ס  ו א ר ט ש
ה  מ י ל ש ה
הכשרת  את 
ה  ב ל ח מ ה
ד  ו ה י ח א ב
חג  לקראת 
ומגוון  הפסח, 
החלב  מוצרי 
ם  י ר כ מ נ ש
אלו  בימים 

לפסח  “כשר  התווית  את  נושאים  ובמרכולים  השיווק  ברשתות 
ערב חג הפסח”, המאשרים את היותם כשרים לפסח. בשטראוס 
למהדרין,  לפסח  כשרים  מוצרים  של  עצום  מגוון  מציגים 
בראשות  מהדרין  בד”ץ  של  והמוקפדת  המהודרת  בכשרות 
הגר”א רובין שליט”א. לדברי מנכ”ל מחלבות שטראוס, מר אלי 
המוצרים  את  לייצר  שואפים  שטראוס  במחלבת  “אנו  איצקין: 
הכשרות  שומרי  לציבור  ולאפשר  ביותר,  והטעימים  האיכותיים 
הגבוהה ליהנות ממוצרינו כמו שאר בית ישראל – בפסח ובשאר 
לעמוד  בכדי  ואמצעים  משאבים  להשקיע  נמשיך  השנה.  ימות 
במשימה חשובה זו באמצעות חדשנות, מקצוענות והרבה כבוד 

והערכה לכלל הצרכנים שלנו”. 

עוגיות הבריאות לפסח

עוגיות ‘פרנקלס’ מיוצרות מקמח טפיוקה עשיר ברזל, המחזק 
את מערכת העיכול, משפר את בריאות הלב ומעלה את רמת 
טפיוקה  מקמח  המיוצרות  פרנקלס  עוגיות  בסדרת  האנרגיה. 
תמצאו עוגיות וניל, עוגיות תפו”א, עוגיות קינמון, בראוניז, עוגיות 
שוקוצ’יפס שוקולד, עוגיות שוקוצ’יפס וניל, עוגיות אגוזים ועוגיות 
עוגיות  ופיקנטיות.   מלוחות  ועוגיות  סוכר  ללא  עוגיות  שקדים. 
פרנקל’ס הינן ללא צבעי מאכל וללא חומרים משמרים. העוגיות 
מאושרות מעבדתית כעוגיות ללא גלוטן ומותרות לחולי צליאק. 

בהשגחת בד”צ העדה החרדית.

גבינת עמק כשרה לפסח 
לארוחות הטעימות של פסח 
מצטרפת השנה גבינת עמק 
600 גרם כשרה למהדרין גם 
המהודרת  בכשרות  לפסח 
ובכשרות  מהדרין  ועדת  של 
החרדית.  העדה  בד”צ 
המשפחתית,  האריזה 
גבינות  לסדרת  מצטרפת 
בכשרות  המיוצרת  עמק, 
קלאסי  עמק  לפסח:  מהדרין 
200 ו-400 גרם, עמק מופחת 
עמק,  פתיתי   ,9% שומן 
דק  דק  עמק  עמק,  אצבעות 

ועוד.

היגיינת הפה גם בפסח
עם  הפסח,  חג 
הרבות  הסעודות 
)שנדבקות  והמצות 
הוא   – לשיניים( 
אמיתית,  חג  שמחת 
שמירה  מצריך  אבל 
על בריאות הפה. לכן, 
הפסח  בימי  דווקא 
להקפיד  מומלץ 
ועל  נכון  צחצוח  על 
בשטיפת  שימוש 
המסייעות  פה 
במקומות  בניקוי 

שהמברשת אינה מגיעה אליהן ושמירה על היגיינת הפה. הפסח 
הזה – הרבה יותר קל לשמור על היגיינת הפה, בזכות קולגייט 
פלאקס – שטיפת הפה הכשרה לפסח בכשרות חוג חתם סופר 

בני ברק.

פסח כשר ונקי מקשקשים
שולדרס  אנד  הד  שמפו 
מהודרת  כשרות  מציג: 
לפסח. 9 מתוך 10 מרופאי 
ממליצים  בעולם  העור 
הד  ומרכך  שמפו  על 
כיעילים  שולדרס  אנד 
גם  קשקשים.  בהסרת 
אנד  בהד  חופפים  בפסח 
השמפו  מותג  שולדרס. 
ביותר  הנמכר  והמרכך 
והכללי  החרדי  במגזר 

בישראל מציג כשרות מהודרת לפסח, בהשגחת בד”ץ אגודת 
ישראל.

נתפסתם על חם? זכיתם!
‘שוק  רשת 
 ’ ן י ר ד ה מ
ע  ו ד י ה
ת  נ ב ה ב
ם  י כ ר צ ה
הקניין  של 
י  ד ר ח ה
ה  ג א ד
להפתיע את 

במגוון  הרשת  לסניפי  מחוץ  הפסח  חג  בערב  לקוחותיה  קהל 
על  ‘נתפסתם  פעילות  במסגרת  הארץ.  ברחבי  ערים  של  רחב 
חם’, רוכשים ש’נתפסו על חם’ ע”י דיילי הרשת בצאתם מאחת 
שווים  קנייה  בתווי  זכו  מכובד,  קניות  סל  עם  הרשת  מחנויות 
לקנייתם הבאה ברשת. בין הסניפים בהם התרחשה הפעילות 
החווייתית ישנם את הערים החרדיות כדוג’ בית שמש, ירושלים, 

אלעד, מודיעין עילית ועוד.

עושים סדר בפסח
אל”ה  בתאגיד  רבה  הערכות 
הבעל”ט.  הפסח  חג  לקראת 
הוכנו  ההערכות  במסגרת 
ברחבי  הפזורות  המיחזוריות 
מיליוני  לקליטת  הארץ 
בהם  שיאספו  בקבוקים 
פסח  וחוה”מ  החג  במשך 
בפארקים  בישובים,  בערים, 
 . והגנים  הטבע  ובשמורות 
צרך  אשתקד  פסח  במהלך 

השנה  מחודשי  יותר  משפחתיים  בקבוקים  מיליון   5 הציבור 
האחרים אשר ברובם חוזרים למיחזור ומשמשים כבסיס וחומר 
25 בקבוקים משמשים להכנת מעיל  גלם למוצרים שונים : כ- 
פליז, 114 בקבוקי שתיה של 1/2 ליטר נדרשים כדי לרפד שק 
מ-3  טיולים,  תיק  להכין  ניתן  בקבוקים  מ-19  לטיולים,  שינה 
בקבוקים ניתן לייצר כובע ומבקבוק אחד אפשר לייצר3  עטים. 

בקבוקים לא נופלים בפח רק במיחזורית!

מה לקחת לטיולי חוה”מ? 
יוצאים  פסח, 
נופש  או  לטיול 
הפעוטות?  עם 
ת  ו ח פ ש מ ל
ו  פ ר ט צ ה ש
ם  ה י ל א
ם  י ש ד ו ח ב
ם  י נ ו ר ח א ה
או  תינוק 
ת  ק ו נ י ת
הנושא  חמודים 

קרצ’נר,  מורלי  .לדברי  מועד  מבעוד  הכנות  פעם  לא  דורש 
מנהלת ההדרכה בתשלובת ד”ר פישר: “כאשר יוצאים לחופשה 
עם התינוק והילדים, היערכות ותכנון מראש הם גורם משמעותי 
אלכוג’ל  הגנה,  בקרם  להצטייד  וממליצה  בתהליך.”  מאוד 

ומגבוני ד”ר פישר.

משקפיים אופנתיות חדשות לפסח
הרשת  ‘עינית’,  רשת 
המקצועית והאופנתיות 
מחדשת  למשקפיים, 
לקראת  אלו  בימים 
בין  וימי  הפסח  חג 
מלאי  את  הזמנים 
המסגרות  דגמי 
והאופנתיות  החדשות 
 2017 בקולקציית 

המותגים  של  ובמסגרות  והאופנתיים  המובילים  המותגים  של 
 .SWAROVSKI-ו  Silhouette, MONT BLANC הנחשבים 
כמו כן, הורחב המלאי במותגי המשקפיים לילדים ומבוגרים. אם 

אתם רואים בין השורות – ברור שיש לכם עינית.
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הארץ”  “מלח 
כל  את  מציעה 
המלחים  מגוון 
ם  י ר כ ו מ ה
ה  ר ו ד ה מ ב
ת  ד ח ו י מ
לפסח,  וכשרה 
בד”צ  בכשרות 
העדה החרדית

עלית מקבוצת שטראוס משיקה: 
המושק  בזוקה  בטעם  מרשמלו 
ללא  קלאסי,  וניל  מרשמלו  לצד 

י  ע ב צ
 . ל כ א מ
ר  ש כ
ח  ס פ ל
ת  ו ר ש כ ב
סופר  חתם 

ב”ב

הפסח  חג  לרגל  משווקת  “אחוה”  חברת 
בעלי  וסילאן  שוקולד  עם  טחינה  ממרחי 
לפסח  כשר  גבוהים.  תזונתיים  ערכים 
מומלץ  מחיר  יוסף.  בית  בד”צ  בהשגחת 

לצרכן: 
 –  9.90
 11 .90

₪

“בר-אל” מציגה: קמח רב-תכליתי 
לאוכלי  לפסח  כשר  גלוטן  ללא 

 , ת ו י נ ט ק
ת  ח ג ש ה ב
בית  בד”צ 
מחיר  יוסף. 
ץ  ל מ ו מ
ן   כ ר צ ל
לאריזת 500 

גר’: 18 ₪
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ט’ - י”א בניסן תשע”ז  5-7/4/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

דופלקסים

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים 

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

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

משפחתי מפואר, עם 
מעלית פרטית בנוי 180 

מ' + 45 מ' מרפסת 
באזור לוחמי הגטאות, 

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

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

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

וילות ובתים

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

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

טבריה

 באברבנאל המבוקש, 
3 חד', מסודרת ומתוחזקת, 

1,280,000, לל"ת,
050-4183715)13-14(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בפנים מאירות, 

משופצת, 153 מ"ר, 6 חד' 
+ יחידת דיור, 2 מחסנים, 
30 מ"ר + מרפסת גדולה, 

ק"ק, 3,900,000, גמיש, 
02-5389212)11-14(_____________________________________________

 מאה שערים שומרי 
אמונים, 4 חדרים, כ- 100 
מ"ר, משופצת ומעוצבת, 

טאבו בלעדי - תיווך,
058-3282555)13-15(_____________________________________________

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

 בנורדו, 3 חד', 3 כ"א, 
ק"א, משופצת + אופציה, 

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

053-3135048)14-17(_____________________________________________

 מציאה! בפתאיה, 
3 חדרים, כ- 70 

מ"ר, אופציה לבניה, 
1,250,000, גמיש. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843 )14-14(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז',

054-8474843)14-14(_____________________________________________

 במימון, 3.5 ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג, 
1,780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)14-14(_____________________________________________

 בהזדמנות בשלמה בן 
יוסף המתחדש, ק"ד, 3 חד', 
שקטה + חניה בשפע, בנין 

מטופח, 1,290,000,
052-3744260)14-14(_____________________________________________

 בהרצוג, דירת גן 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 

גינה, 2 יחי' מושכרות. רי/מקס 
_____________________________________________)14-14(משה דסקל, 050-5926021

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן. 
לל"ת - 810,000 ש"ח,

055-6650570)14-25/17(_____________________________________________

 *למכירה/השכרה, 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. *4 

חד' עם/בלי מעלית. *5 חד' + 
מחסן וחניה. *מחסן. *דירות 

לפסח להשכרה. תיווך,
053-3196069)14-14(_____________________________________________

 הזדמנות להשקעה 
באזור יוקרתי בירושלים, 

דירה משופצת המושכרת 
למגורים לטווח ארוך, הכנסה 

שנתית של 156,000 ש"ח, 
רק- 3,120,000 ש"ח, טלפון: 

053-2852752)14-14(_____________________________________________

 מציאה! בהר שמואל, 
ווילה מאוד מושקעת, 12 

חד', 550 מ"ר בוני על 1/2 
דונם מגרש, הכנה ל- 3 

יחידות - השכרה, גינה וחצר 
+ 6 מרפסות, רק- 4,200,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)14-14(_____________________________________________

 2-3-4 חד' במחירים 
סבירים. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)14-14(_____________________________________________

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

+5 חדרים

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בהר-נוף יח"ד קטנה 

מאוד )8 מ"ר( לבודד בלבד! 
מרוהטת, 1,500 ש"ח,

052-3266699)08-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

דופלקסים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בגבעת שאול, דירת 2 
חדרים, חדשה מקבלן, כולל 
מזגן ומעלית שבת, 4,000 

_____________________________________________)11-14(ש"ח לחודש, 055-9998152

 בניימן 9, מפרטי, 4.5 חד', 
מרפסת סוכה, חניה ומחסן, 

2,100,000 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ל(052-8113044

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-25(_____________________________________________

 בדב גרונר 55, ק"א, 
מזגנים, דוד"ש, כניסה מיידית, 
בנין חדש, 3,800 ש"ח, גמיש, 
03-5708306 ,054-8486681)12-15(_____________________________________________

 לל"ת, בנויפלד, 3 חד' 
+ חצי חדר )שרות(, שרות 

כפולים, ק"ב, ממוזגת, 
רשתות, 4,000 ש"ח, מיידי, 

054-3294055)12-15(_____________________________________________

 דירה מרוהטת חלקית 
לאחר שיפוץ בסוף בן זכאי, 

מיידי, אפשרי לפסח/לתקופה 
קצרה, 2,500 ש"ח,

054-6804376)12-15(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד כניסה 
משותפת רח' חברון כולל מים 
חשמל ארנונה + רהיט 1800 

_____________________________________________)12-15(ש"ח, 054-4400074

3-3.5 חדרים

 בנתן הנביא, 2 חד' גד' 
)לא יחידה(, ק"ק, חזית, 

מיידי, 3,500 ש"ח. בלעדי  
ש. מאירוביץ 03-5787756

050-5308742)36-36(

 ברח' שמעיה, 3 חד' כולל 
ריהוט + מרפסת סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)12-13ל(3,600 ש"ח, 052-7659134

רחובות

2 חדרים משופצים ברחוב 
מינץ ממוזגת + מרפסת 

_____________________________________________)13-14(במחיר 3,500, 052-2723556

 יחידת דיור באברבנאל, 
ק"ג + מעלית, מרוהטת 

וממוזגת, מיידי,
052-2578770)13-14(_____________________________________________

 יחידת-דיור חדשה, יפה 
וממוזגת, ריקה, בנתן-הנביא, 

לל"ת, 2,500 ש"ח, -03
050-4128260 ,6199714)13-14(_____________________________________________

 דירת הגג היפה בעיר - 
באבני נזר, 45 מ"ר, מרוהטת, 

חדשה, סטנדרט גבוה +
55 מ"ר גג פרטי מרהיב ביופיו, 

_____________________________________________)13-16(4,250 ש"ח. 054-8438688

 דירת חדר מאובזרת, 
ממוזגת, מסורגת, מיידי, 

מתאים לבודד בלבד,
054-5634160)13-16(_____________________________________________

+5 חדרים
 בכפר גנים ג', 6 חד', 
ק"א, מרפסת סוכה ענקית 

+ מרפסת נוף ענקית, חניה 
ומחסן צמוד, 050-4186500, 

052-2565559)13-16(_____________________________________________

 בכפר גנים כץ, דופלקס/
פנטהאוז מפואר, קומה 4, 

140/150 מ"ר, מושקע, רק 
2,490,000 ש"ח,

050-4811122)14-14(_____________________________________________

 בהזדמנות בכפר 
גנים ג', דופלקס 6 חד', 

משוקע מאוד, נוף פתוח 
במיקום מעולה. מוטי, 

052-5703636)14-17(_____________________________________________

 במרכז העיר פ"ת, דירת 
4.5 ח' במקור, 3 ח', גדולה 
מאוד, 100 מ"ר, קומה 2, 

שופצה מהיסוד דר/מז/
צפ, מעלית, מזגן, חניה, שני 

כיורים, מקום מרכזי, תחבורה 
נוהח, 1,450,000 גמיש, פינוי 

גמיש. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)14-14(_____________________________________________

 דירת 4 ח', קומה 7,
דר/מז, משופצת, ממוזגת, יח' 

הורים, מעלית שבת, שכונה 
דתית, תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)14-14(_____________________________________________

 בהדר גנים אזור חרדי, 4 
חד', ק"ג, 1,680,000 ש", פינוי 

_____________________________________________)14-15(חצי שנה, 054-8430644

 באברבנאל, 4 חד', קו' 
2, מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)14-14(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו3, 

משופצת, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)14-14(משה דסקל, 050-5926021

 בדף היומי, 3.5 חד', 
ק"א, משופצת, מיידית, רק 
050-4811122 ,1,360,000)14-14(_____________________________________________

 בהזדמנות באיזור בלפור, 
3 חדרים, משוקעת מאוד, 
ק"א, רק 1,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)14-14(נטלי, 052-2948691

 באיזור בי"ח השרון, 
3חדרים, חדשה, מעלית, חניה, 

מחסן במחיר אטרקטיבי! 
052-2948691)14-14(_____________________________________________

 ההגנה, 3 חדרים, ק"ק, 
משופצת, 60 מטר,

054-4443194)14-14(_____________________________________________

 בפינס, 2 ח', מסודרת 
ויפה, קומה 2 - רק 1,035,000 

_____________________________________________)14-14(ש"ח, 050-4811122

 בסמילנסקי! 2.5 ח', 
ק"ב, אחרונה - משופצת!! רק 

1,140,000 ש"ח,
050-4811122)14-14(_____________________________________________

 פינסקר 29, 2 חדרים, 
_____________________________________________)14-14(ק"3, 054-4443194

 דירה נאה, 100 מ', קרוב 
למרכז העיר, לל"ת. ישראל, 
_____________________________________________)14-15ל(052-7952093, 08-6199782

 ברח' יחזקאל 1, 50 מ', 
חדשה, 3,300 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247
_____________________________________________

 להשכרה 4 חדרים, 90 
מטר, רח' קהילות יעקב, קומה 

3, לשנה, גמיש, מרוהטת, 
052-7113324)14-15(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

ענקית, כ- 115 מ"ר, 
קומה ג', מיידי, ב- 4,500 
ש"ח. באנילביץ, 4.5 חד', 

קומת קרקע, ב- 4,500 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)14-14(_____________________________________________

 בלעדי!! בבית יוסף, 4 
חדרים + מרפסת + סוכה 

שמורה ומטופחת, ק"ג, 
חזית + מעלית + חניה 

פרטית, מיידי, 5,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)14-14(_____________________________________________

 בפ.כץ, א.מצוין, חדשה 
בסטנדרטים גבוהים, 3 חד', 
מיידי, 054-8484502, -052

6557299)14-17(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבניין 
חדיש, 3.5 חדרים במקור, 

משופצת מהיסוד! + 
מרפסת שמש וסוכה, 

ב- 4,400. בדובק בבניין 
חדש, 3 חד', ב- 4,500 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)14-14(_____________________________________________

 מיידי! 2 חד', חדשה 
בק.הרצוג, ריהוט חלקי, 2,700 

_____________________________________________)14-15(ש"ח, 050-4160387

 מיידי, 2 חדרים, כניסה 
נפרדת, מזגן, ריהוט חלקי, 

03-5781358 ,3,200)14-15(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 45 מ"ר, 
חדשה, ממוזגת, ק"ק, סורגים, 

_____________________________________________)14-17(3,000 ש"ח, 054-4797080

 בסמטת-רחל, 2 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ק, 

חזית פתוחה. "מקסימום 
_____________________________________________)14-14(נדלן" 052-2452820

 בלעדי!! באפשטיין, 
2 חדרים, ענקית, 70 
מ"ר, משופצת ויפה, 

ק"א, כ.מיידית, 3,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)14-14(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שרותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

כשותף, 053-3157272
_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות ב' 
ברח' ההבטחה, דירת 3 חד' 

גדולה, 75 מ"ר, ק"ב, נוף 
מדהים, מוארת, שמורה, 
מרפסת סוכה גדולה, רק 

- 3,750 ש"ח לחךודש, פינוי ב- 
01.05.2017, בלעדיות בנדל"ן 

_____________________________________________)14-14(אריאלי, 02-5714636

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים מרווחת 
ברחוב ארלוזורוב פ"ת, ללא 
תיווך, מיידי, 054-6543810, 

054-8418243)14-15(_____________________________________________

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל תפספס 

- התקשר עוד היום!!! 
058-7701070)08-15(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 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

 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

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)12-15(לציבור הדתי, 050-5766979

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
2,000,000 ש"ח. בלעדי  

תיווך ש. מאירוביץ
03-5787756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 להשכרה מקום מרכזי 
בב"ב למשרד/סטודיו/

כיתות לימוד/מכירות וכו' 
_____________________________________________)13-16(ממוזג, 058-3202535

 בהזדמנות! להשכרה
400 מטר מסחרי במרכז 

בני ברק ב-2 קומות
50 שקל למטר בלבד

_____________________________________________)13-16(לפרטים 054-2580560

אולמות
 אולם בויז'ניץ ב"ב, 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
_____________________________________________)13-16(למטרה שקטה, 054-5634160

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

ביקוש 
דירות

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

 דרושות דירות לקניה
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
_____________________________________________)14-15ח(052-6616800, 08-6277193

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! שירות מהיר ללא 

_____________________________________________)14-14(עמלה, 054-7477054

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)14-14(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל, 
תשואה גבוהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)14-14(_____________________________________________

 2 קוטג'ים להשקעה 
בקרבת האוניברסיטה, מחיר 

מציאה. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)14-14(_____________________________________________

 למשקיעים רציניים 
בלבד!!! בשבטי ישראל, 
מחולקת ל- 5 ומושכרת 

כ- 13,000 בחודש!!! לל"ת, 
1,999,000 ש"ח,

050-4111014)14-15(_____________________________________________

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים, דירה רשומה בטאבו, 

משופצת מהיסוד, מושכרת 
למגורים לטווח ארוך עם 

בטחונות, מעל 5% תשואה 
שנתית - פי 2 מהמקובל 

בשוק, פוטנציאל השבחה גבוה 
במיוחד, רק 5,280,000 ש"ח, 

לפרטים נוספים:
053-2852752)14-14(_____________________________________________

 בבלעדיות בר' עקיבא/
בעל שם טוב, ק' קרקע, 92 

מטר, מחולק ל- 2 דירות 
יפיפיות, הכנסה 6,200 ש"ח. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 110,000 
ש"ח, מחיר - 18,000,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)14-14(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

500,000-650,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד', 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)14-14(_____________________________________________

 להשכרה בבניין גרנדהול, 
כיתות מאובזרות לקורסים/

_____________________________________________)14-17(פעילויות, 054-8468384

 להשכרה בחזון איש פינת 
אור החיים, חנות 120 מ"ר, 

חלוקונת בלגים, כניסה נפרדת, 
7,500 ש"ח, 050-2229247

_____________________________________________

 למכירה )השקעה 
מצויינת(, חנות ברבי 
עקיבא, כ- 90 מ"ר, 
מושקעת ומפוארת, 

ק"א, חזית, מושכרת 
לתקופה ארוכה, תשואה 

חודשית, 11,500 ש"ח 
+ מע"מ, 2,250,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)14-14(_____________________________________________

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)14-21(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז',
054-8474843)14-14(_____________________________________________

 באזור חבקוק, 2 ח', 
יפהפיה, מטופחת, 50 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,500,000 ש"ח מפתח ב- 
_____________________________________________)14-14("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור הרב קוק רחוב 
שקט, 2.5 חד', 70 מ"ר, ק"ב 
+ חניה, משופצ, 1,490,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)14-14(_____________________________________________

 בית פתוח!!! 
באחיעזר 5, למבקרים 

ביום שישי י"א ניסן 
)7.4.17( בשעות -10:00
11:00 - לל"ת!!! כ- 50 

מ"ר, 2.5 חד', ק"ק, 
חזית, ברחוב שקט, ליד 
רבי-עקיבא, משופצת, 

מציאה! "מקסימום נדלן"
054-4340843)14-14(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 2 חדרים, כ- 55 מ"ר, 

ק"א, עורפית, מיידית, 
1,180,000 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)14-14(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', משופצת 
בברוט, קומה ב', חזית, כ- 60 

מ' + שלד לעוד 20 מטר + 
לסוכה + שכנים אברכים, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)14-14(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

איכותית וכן דירות נוספות. 
_____________________________________________)12-31(תיווך בית יוסף, 054-8476888

 גבול כפר אברהם, 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" 

_____________________________________________)14-14(עטרת, 050-4231133

 בנווה יעקב אשר גולק, 
3 חד' + טאבו, מאושרת 

על הגג. תיווך משה,
,054-9388085
077-4003009)14-14(_____________________________________________
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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)20-17/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

סיטרואן

מאזדה

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)47-45/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-08/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 סיטרואן c4 פיקאסו 
2013, 1,600, יד ראשונה, 

054-4502787)13-16(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-20/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-20(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-37(_____________________________________________

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-19(עזרא 66 ב"ב

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
הזמנות לפסח 

במחירים זולים!!!
050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כלי כסף

כרטיסי טיסה

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-19(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-17(האחרון, 08-6211112

לימוד נהיגה
 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-23(_____________________________________________

סוזוקי

פורד

קיה

 מאזדה 5 כסופה, 2010, 
97,000 ק"מ, שמורה ונדירה 
_____________________________________________)14-17(באזור המרכז, 053-7467673

 מאזדה 3 מודל 2009 
אוטומטית, שמורה! במצב 

מצוין, 28,000 ש"ח + טסט, 
_____________________________________________)14-14(159,000 ק"מ, 050-5595360

 סוזקי ליאנה החדשה 
2007 אוטומט, 130,000 ק"מ 
+ טסט חצי שנה! חסכונית! 
_____________________________________________)14-14(23,000 ש"ח, 052-7220391

 סיטרואן פיקאסו 2012 
במצב מצוין, 7 מקומות, 

_____________________________________________)14-17(39,000 ש"ח, 052-7684543

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 48,000 
ק"מ בלבד!!! ללא תאונות, 

נהג אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישני רוורס, 
טסט לשנה, רק 42,500 ש"ח, 

050-4144220)14-14(_____________________________________________

 קיה סיד סטיישן 2012 
יד ראשונה + טסט לשנה, 

כחדשה! בהזדמנות, אוטומט, 
48,000 ש"ח, 100,000 ק"מ, 

052-6918692)14-14(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011 אוטומט, 
שמורה, מוסבת לגז, חסכונית 

מאוד + טסט לשנה! 120,000 
ק"מ, במחיר: 28,000 ש"ח, 

052-9678475)14-14(_____________________________________________

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-21(נמוכות, 054-8526180

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
כל המכוניות, משאיות, 
רטקטורים, אמינות + 

_____________________________________________)21-19/17(אישורים, 052-5752933

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 

_____________________________________________)01-03/18(וב"ב בלבד, 052-7611936

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-31(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

שיפור הראייה

 מכונת אוברלוק חצי 
תעשייתית, 4 חוטים, 

 baby ,החדשנית ביותר בארץ
lock, ב- 3,500 ש"ח,

054-5240938)11-14(_____________________________________________

 מכונת תפירה תעשייתית 
וחדשנית מיפן חברת אלפא, 
דגם AL-7100m, ב-2,500 

_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-5240938

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

נקיון ופוליש

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-38/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-20(דירה? 054-8526034

 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

 שידוכי משפחה לבחורי 
ישיבה ובנות סמינר בית יעקב 
_____________________________________________)12-15(ספרדי ואשכנזי, 054-8400140

 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(_____________________________________________

שרותי מחשוב

שירותי מחשוב

052-5622080

לביקור

תיקון | שדרוג | מכירה 
לכל סוגי המחשבים

בעת 
התיקון  0&

מחשב + מסך + 1000 
משחקים וסרטי טבע - 850& 

 לקחתי בטעות שקית עם 
בובה ועוד, ברח' לנדאו ב"ב,  

_____________________________________________)13-14ח(פל': 052-7605468

 ,Travel Adapter מצא 
שקע USB באוטובוס של קבר 
רחל ביום ב', 27/2, רח' אדר, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3213943

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7145526

 אבד סידור בצבע וורוד, 
קטן בסניף של רשת "יש" 
_____________________________________________)13-14ח(בבית שמש, 054-8452145

 הוחלף כובע בקו 422 
מירושלים/ב"ב בפורים דפרזים 
_____________________________________________)13-14ח()13:30 בערך(, 052-7177994

 אבד מחשב בטרמפ 
בירושלים לפני כחודש,

_____________________________________________)13-14ח(052-7604669

 נמצא עגיל לפני כשלושה 
שבועות בשערי חסד 

בירושלים, ניתן לקבלו עפ"י 
_____________________________________________)13-14ח(סימנים, 054-4701744

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7432035

 דרוש ביהכנ"ס בירושלים 
לכולל 80 אברכים, תמורת 

ההוצאות ותשלום סמלי, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8436669

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7653753

 דרוש למשפחה מחשב 
נייד במצב תקין, למסירה או 

במחיר סמלי, י-ם,
_____________________________________________)13-14ח(052-7168127

 דרושים בדחיפות 
משחקי הרכבה/קופסא/

בימבות ומשחקים... לתרומה/
_____________________________________________)13-14ח(בתשלום, 052-7619116

 דרוש לאברך מקרר גדול 
_____________________________________________)13-14ח(במצב מצוין, 03-5786413

 דרוש לאברך )זו"צ(, ארון 
ספרים ושידת החתלה,

_____________________________________________)13-14ח(050-4144615

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)13-14ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש כובע בורסולינו 
במצב טוב, מידה 54, עד 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-3245685

 דרוש אורגן ימהה 770, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3245685

 למשפחה גדולה דרושה 
מיטה, ארון, שולחן + כסאות, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125549

 דרושים בדחיפות ארון/
מחסן כתר לתרומה/במחיר 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 052-7619116

 side by ,לבן ,LG מקרר 
side, כחדש, 2 דלתות עם 

קיוסק, 3,350 ש"ח,
050-5416275 ,050-5681769)13-14(_____________________________________________

לפרסום
 אבד כ- 5 כרטיסי זכרון של 03-6162228

מצלמה בתוך שקית אוכל, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7163960

 אבד לפני פורים, כרטיס 
זכרון של מצלמה,

_____________________________________________)14-15ח(052-7155847

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7145526

 אבד נגן בצבע תכלת בליל 
_____________________________________________)13-14ח(פורים, 03-5701931

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)14-15ח(054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)14-15ח(בתרומה, 054-8432271

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים וכן תמונות 

_____________________________________________)14-15ח(רבנים ישנות, 054-2509001

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך מכונ ת כביסה 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך כיריים חשמליות ומזגן 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 053-3141470

 דרוש שלט למזגן ישן 
שמסובב את התריס הפנימי 

וכן את השלבים, טל':
_____________________________________________)14-15ח(03-5703174

 מעונין במקפיא ליבהר 
מהדגם הישן לחלקי חילוף 

)דגם בן 25 שנים(, טל':
_____________________________________________)14-15ח(03-5703174

 מעוניינים באינציקלופדיה 
לבית ישראל - הלפרין במצב 

_____________________________________________)14-15ח(מצוין, טל': 052-7652707

 דרוש ארון אמבטיה + ברז 
במצב טוב במחיר זול, בב"ב, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8431154

 מעוניין בסורק ישן ותקין. 
_____________________________________________)14-15ח(ת"ל, 02-6231031

 מעוניין במחשב )מארז 
בלבד(, ישן, תקין. ת"ל,

_____________________________________________)14-15ח(02-6231031

 נשמח לקבל אלמגוב 
למטבח, צבע חום במחיר 

סמלי, 050-4102263,
_____________________________________________)14-15ח(077-5161338

 לאברך דרוש מיטות חדר 
שינה, מכונת כביסה בדחיפות, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8420158

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7653753

 דרושה מכונת תפירה, 
מקרר קטן ומזגן בתרומה 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)14-15ח(050-6651365

 דרוש פלאפון מקולקל 
בתרומה במצב תקין עד 100 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-6651365

 מעוניין לקנות יינות ישנים 
מתוקים של חברת כרמל, 

_____________________________________________)14-15ח(058-3266065

 מחשב נייד LG איכותי 
 DVD לשימוש ביתי/סרטים

מובנה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(058-7920448

 תיק לנייד, 15 אינץ + 
מטען, 195 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(058-7920448

 מכונת כביסה ווירפול 
משומשת כחדשה, 299 ש"ח, 

כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)14-15ח(054-8490245

 מכונת כביסה במצב טוב, 
5 ק"ג של קריסטל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 052-7654638

 מקרוגל במצב חדש, 20 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בירושלים, 050-4154203

 מדפסת + פקס + סורק 
HP במצב טוב מאוד, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7654638

 מכונת כביסה מסוג בקו 
דגם EV5600, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

EL- מקרר אלקטרה דגם 
NF-1465, מחיר - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

 מזגן נייד אלקטרה במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)14-15ח(054-7245911

 תנור גז במצב מעולה, 
_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)14-15ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מקסר רב ערוצים 
למוזיקה, איכותי מאוד, קטן 

מימדים, חדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-8433942, 054-8412986

 תנור בילדאין תוצרת - 
scholtes, אופה מעולה, 250 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-9446320

 שרותי מייל gmail ללא 
גישה לאינטרנט, החל מ- 25 
_____________________________________________)14-3/18(ש"ח לחודש, 052-7611936

 תנור דו תאי משולב 
כיריים של חברת דלונגי 

במצב מצוין, טורבו 
אקטיבי, גריל ב- 2 

התאים, 2,000 ש"ח, 
גמיש. קרית יערים,

054-7262526)14-15(_____________________________________________

 מקרר לבן, אמקור, 
XL500 ליטר במצב מצוין 

ושמור, פתיחה שמאלית, 450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-4129600

 תנור אפיה בלרס, דגם 
שביט מהדרין, שתי תאים + 

כיריים, שמור ועובד מצוין, 450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-4129600

 מקרר "אמקור", ללא 
פריזר, למסירה חינם,

_____________________________________________)14-15ח(050-4119420

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך, )פוג'י-יפן(, 

_____________________________________________)14-15ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מיחם חדש של י.ל, 30 
כוסות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8473732

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(לפרטים: 054-8453370

 פקס חדש, 350 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(בלבד, טל': 050-41893200

 מקרר אפולו תדיראן, 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בלבד, 050-4183200

 מחשב לוח מסך מגע, 
ווינדוס 10, אחריות + מקלדת 
בלוטוס + עכבר אלחוטי, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7178358

 מחשב נייח כולל מסך 
במצב מצוין! 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8449586

 למסירה מקרוגל במצב 
_____________________________________________)14-15ח(מצוין, 050-4131476

 מכשיר אנלציה כחדש, 
_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח, 052-7366764

 מנגל חשמלי חדש, 60 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7366764

 מכונת גילוח פיליפס 
כחדשה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7366764

 תנור ספירלות עומד/
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8423405

G.P.S  חדש בעברית, 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(052-7637380

 מיקסר בוש במצב מצוין, 
_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 050-4131038

 נגן MP4 מגע + מגן + 
USB + אוזניות, 200 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בי-ם, 072-2831414

 אוזניות קשת סוני 
מקוריות במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 072-2831414

 גז בילדאין, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4103801

 תנור אפיה + כיריים 5 
להבות, 2 תאים במצב טוב, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 050-4103801

 מכשיר GPS חדש 
באריזה עם תוכנת אייגו 

מעודכן, 350 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-8456714

 מערכת סטריאו חדשה, 
אל נעשה שימוש כלל, 220 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 053-4159884
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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

 מגהץ קיטור - 280 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 מדפסת לייזר משולבת 
שחור/לבן brother, ב- 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7619116

 נפה "פלאמטיק" חדשה, 
דגם ישן )בד"ץ עדה"ח( 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7651694

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, פיליפס, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 רמקולים לא לקריוקי, 
זוגות ובודדים, 20-250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מערכות כריזה עובדות 
ולא עובדות, 20-500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מגברים עובדים ולא 
עובדים, 20-500 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מחשב לתצוגת נורות לד, 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 053-3145019

 פלורוסנט X2 עם פס 
זהב, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 45 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 מדפסות לייזר והזרקת 
דיו משולבות, צבעוניות, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7619116

 מחשב שולחני ליבה 
כופלה, מצוין, 400 ש"ח. מסך 
_____________________________________________)13-14ח(דק, 100 ש"ח, 053-3346080

 מסך LCD, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(17 אינץ/, טל': 052-7161030

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 מסגרת דיגיטלית, חדשה 
סגורה באריזה, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(בלבד! טל': 052-7157274

 מעונין למסור בחינם 
מקרר במצב תקין, לישיבות 

כוללים או למוסד תורני אחר, 
_____________________________________________)13-14ח(מספר פלאפון: 052-3504068

 אוזניות קשת סוני 
מקוריות במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 072-2831414

 USB + מגע MP4 נגן 
אוזניות, 200 ש"ח, בי-ם, 

_____________________________________________)13-14ח(072-2831414

 מכונת כביסה 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 תנור ספרילות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8423405

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית

m-audio fast track
300 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מאגר מוזיקה + סרטים 
חרדיים + הופעות וקליפים 

בדיסק קשיח פנימי, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8420300

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש, כחדש, לבחורי 

ישיבה/למשרד, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7163334, 053-3188973

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענות, דלם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)13-14ח(052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות, ב- 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מערבל בצק, היה 
בשימוש כמה פעמים חברת 

"קנווד" 450 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(050-4112998, 03-5785180

 מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע 80 

ש"ח, של כל השנה 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 מקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות, 180 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח(,
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 בית מנורה לבן + זהב, 
_____________________________________________)13-14ח(30 ש"ח, 052-7110779

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם תוכנת אייגו מעודכן, 350 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8456714

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)13-14ח(400 ש"ח, נייד: 0522437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם: MISSION, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-24378292

ריהוט
 בפ"ת, ספה חדשה לבנה, 

 1.80X1.40, 2,000 ,פינתית
ש"ח + שולחן לספה, מתנה, 

050-6474999)12-14(_____________________________________________

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-6247140

 מזנון נוי 2 מטר במצב 
מעולה, 300 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(050-4122015

 ספה דו משובית, בד 
קטיפה כחדשה עם ארגז 
מצעים - 450 ש"ח, י-ם,

_____________________________________________)13-14ח(054-6481333

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 שולחן לסת"ם עם תאורה 
ב- 500 ש"ח, חדש, פל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-7605468

 2 סטים של 4 כסאות, 
מעולה! 45 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3410047

 6 כסאות סלון במצב 
מצוין, כל אחד 250ש "ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4160457, ירושלים

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-5705546

 שידות לחדר שינה, 400 
ש"ח. כסאות, 500 ש"ח. מזנון, 

500 ש"ח, מצב מצויין, ב"ב, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2514352

 ספריה 6 מדפים, 240/80, 
דלתות תחתונות, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3298340

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120ס75X40, ב- 

_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה, 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3804646

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

 עמודון מזנון דלת זכוכית 
עומק 50, 90 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-8459159

 מיטת מעבר צבע לבן, 
מצב מצוין, 120 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-8459159

 שידה קטנה מעץ מלא, 
שמנת, רק 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)13-14ח(050-9089110

 עמודון ספרים, רוחב מטר, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4144615

 מעמד לטלפון, מתכת, 
30X30 ס"מ, גובה 70 ס"מ + 
מדף זכוכית במחיר 45 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(03-6743310, 052-7197727

 שולחן משחק הוקי גדול, 
כחדש, רק 390 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)13-14ח(050-9089110

 שולחן פינת אוכל מפואר 
בוק צבע שחור, עגול - 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 ספה דמוי עור דו מושבי - 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 03-5563501

 ספת סלון 3 משובים, 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, פלאפון: 054-8458605

 שולחן קפה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 מיטה מעץ מלא לילדים 
נפתחת כולל מגירות לאחסון, 

צבע פסטוק בהיר/בשילוב 
צהוב, מתאים לבנים/בנות, 

מצב מצוין, 3560 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(052-6140800

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

 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(

 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

תינוקות

 מטרנה מהדרין )לא 
שלבים(, ב- 40 ש"ח בלבד - 

_____________________________________________)13-14ח(בב"ב, 054-8517411

 מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 כיסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 120 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 200 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח( 052-3463482

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-30738269

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 100 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 לול לתינוק - פלסטיק, 
צבע לבן עם מזרון במצב 
מעולה - 200 ש"ח בלבד, 

לבירורים )בב"ב(,
_____________________________________________)13-14ח(052-7134832

 כסא אוכל של "כתר" 
במצב חדש )בקושי בשימוש( 
- 200 ש"ח בלבד, לבירורים: 

_____________________________________________)13-14ח(052-7134832

 עגלת max X של ד"ר 
בייבי במצב מעולה, כולל 

אמבטיה וטיולון - 500 ש"ח 
בלבד )צבע כתום/שחור(, 

_____________________________________________)13-14ח(לבירורים, 052-7134832

 תיק לעגלה בצבע כתום/
שחור, 70 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)13-14ח(052-7134832

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(054-4783220

 פלאפון סמסונג טאצ', 
שמיעה רק דרך אוזניה, 170 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-6765958

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 052-4831449

 2 שמלות מפוארות, 
צבע שחור, מידה 36/38 וכן 

תחתיות, 150 ש"ח כ"א, 
050-4171813)13-14(_____________________________________________

 רדיאטור 12 צלעות, 
תוצרת אקסאון - 100 ש"ח, 
טל': 050-4147729 - אחרי 

_____________________________________________)13-14ח(השעה 15:00

 שואב אבק גדול קנווד - 
100 ש"ח, טל':

050-4147729 - אחרי השעה 
_____________________________________________)13-14ח(15:00

 תנור, דרוש תיקון + כיריים 
מצויינות, 5 להבות, בלרס, נקי, 

_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 054-8484777

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, ניד:

_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מערכת סטריאו חדשה, 
לא נעשה שימוש כלל, 220 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-4159884

 רדיאטור 12 צלעות גולד 
ליין - מצוין, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7127261

 מחשב נייד + תוכנות 
עבודה - חזק במצב מעולה, 

רק 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)13-14ח(052-4054469

 תנור משולב כיריים גז 
אלקטרה שמור מאוד, 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8429020 - י-ם

 מכונת תפירה במצב 
טוב, 300 ש"ח, טל':

_____________________________________________)13-14ח(050-7344449

 מברגת scorpion מטען 
ומזוודה, 14.4V, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3298340

 רדיו דיסק מקורי מרכב 
מאזדה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8412903

 מכונת כביסה, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)14-15ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 אורגן חשמלי מקצועי 
yamaha ב- 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(054-4783220

 מקלדת ארגונומית 
נגללת אידיאלי לטיולים, 5 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3186268

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פליפס 3 ראשים נטענת, דגם 
930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)14-15ח(052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מדיח כלים קטן "פרינסס" 
במצב טוב, 250 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-5900319

 מאוורר תקרה עם 
מנורות, כחדש, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-8916104

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)14-15ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מתריע על מצלמות 
מהירות/רמזור לרכב, כחדש, 

_____________________________________________)14-15ח(40 ש"ח, 054-8469191

 מסך מחשב מצב מצוין, 
בני-ברק, 95 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 רדיאטור 12 צלעות 
כחדש, רק 150 ש"ח זק"ש, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4184747

 6 כסאות לסלון ושולחן 
גדול, חדישים, אפשרות 

_____________________________________________)14-15ח(לכסאות בלבד, 052-4227714

 ספות מעור איטלקי 
איכותי, 2-3, צבע חום/
אדמדם, במצב מעולה 

_____________________________________________)14-15ח(בהזדמנות, 052-4227714

 מיטת על-קל עם ארגז 
במצב טוב, מחיר 400 ש"ח. 

_____________________________________________)14-15ח(מיכאל, 054-8001611

 ספה 3 מושבים בצבע 
חום, דמוי עור, 300 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 052-7654638

 שידה 40X60X60, מחיר 
_____________________________________________)14-15ח(- 350 ש"ח, 050-6343344

 ,200X80 מיטת נוער 
תא איחסון, מחיר - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

 ספה שני מושבים, צבע 
חרדל, 80X140, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

 שולחן מטבח לבן במצב 
מצוין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(077-5161338, 050-4102263

 ארון 2 דלתות, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(לפרטים: 052-7655766

 8 מגירות, 200 ש"ח 
במצב מצוין, לפרטים:

_____________________________________________)14-15ח(052-7655766

 למסירה, 3 כסאות בר 
_____________________________________________)14-15ח(במצב מצוין, 050-4131476

 שולחן וכסאות לסלון 
במצב טוב במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8442694

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-6247140

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-5705546

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן מחשב כחדש, 200 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 054-5322377

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 052-3463482

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 שידה 2 מגירות 50/42 
ס"מ, גובה 48 ס"מ, חדשה, 

_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שולחן מחשב עם מגירה 
במצב מצוין בבני-ברק, 200 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, גמיש, 050-4116662

 שולחן וכסאות לסלון 
במצב טוב במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8442694

 מיטת על-קל עם ארגז 
במצב טוב, מחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8001611

 מיטה וחצי, מידות: 
1.90/1.20, ב- 150 ש"ח, 

נדרש תיקון, פלאפון:
_____________________________________________)14-15ח(052-4213421

 שולחן לסלון + 6 כיסאות 
כחדשה, צבע בהיר עם לק, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 052-7366764

 כסא מרופד מתכוונן על 
גלגלים, 160 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(טל': 054-8423405

 טואלט קטן, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(טל': 054-8423405

 2 שידות מיטה צבע לבן, 
2 מגירות, מצב מעולה, 180 

_____________________________________________)14-15ח(לזוג, 052-5737813

 מזרון יחיד, 110 ש"ח 
בלבד, מידה 1.80X80 מטר, 

_____________________________________________)14-15ח(בני-בק, 052-5737813

 ברה"ע ארונית לבנה + 
מגירה תחתונה מעץ סנדוויץ, 
מידות 64X72X107, ב- 490 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 03-9380129

 מיטת יחיד, 240 ש"ח 
עם ארגז מצעים, בני-ברק, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 כסא אורטופדי עם גלגלים, 
90 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 ארון עם שני דלתות, 200 
ש"ח + 8 מגירות במצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, 052-7655766

 ספה 3 מושבים, 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-7177539

 2 מיטות חדר שינה + 
ארגזים ושידה צבע אגס/

דובדבן, 500 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(052-7657510

 עמודון ספרים לבן של 
איקאה, 200X80X30 כחדש, 

300 ש"ח, ירושלים,
_____________________________________________)14-15ח(052-7654638

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 500, טלפון:

_____________________________________________)14-15ח(052-3073826

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, בני-ברק, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 שידת מגירות, צבע לבן, 
 1.20X60 240 ש"ח, גודל

_____________________________________________)14-15ח(מטר, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן זכוכית + 4 כסאות 
למטבח איקאה יפיפיה, רק 

_____________________________________________)14-15ח(380 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שידת החתלה, שילב, 
צבע שמנת/וורוד במצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 052-7179802

 עגלה לתינוק, מגיל לידה, 
חדשה מהקרטון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452616

 עגלה לתינוק במצב טוב 
מאוד, 250 ש"ח בלבד, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-4183200

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפואר כחדשה, כחולה, 490 
_____________________________________________)14-15ח(כל חלק, טל': 052-7177539

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)14-15ח(450 ש"ח, 054-7432035

 מטרנה )לא שלבים(, 
מהדרין - רק 35 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8517411

 טיולון "פרגו" כמו חדש, 
240 ש"ח, בני-ברק, -052

_____________________________________________)14-15ח(5737813

 עגלת פג דגם פליקו 
אמבטיה + טיולון + תיק 

תואם, רק 300 כ"א, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(077-3004602

 אמבטיה לתינוק + 
מעמד + מתקן להניח את 
התינוק, רק 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)14-15ח(077-3004602

 עגלת ד"ר בייבי ידית 
מתהפכת לשני הכיוונים, 

חדשה כולל תיק תוארם, רק 
_____________________________________________)14-15ח(390 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסא בטיחות לרכב + 
סל-קל, 150 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8432271

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 Mima מציאה: עגלת 
כחדשה כולל כל החלקים + 2 

גגונים במחיר מצחיק, 1,900 
_____________________________________________)14-15(ש"ח, 052-7168888

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)14-15ח(052-3073826

 סימילאק, 400 גרם, חלב 
_____________________________________________)14-15ח(נוכרי, 25 ש"ח, 050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 כסא רכב כמו חדש, רק 
120 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)14-15ח(058-4843223

 למסירה! במחיר סמלי, 
מיטת תינוק + שידה תואמת 

)שילב(, בסך: 300 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4176661

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)13-14ח(450 ש"ח, 054-7432035

 כסא תינוק לאמבטיה, 
מצב מצוין, צבע כחול, 20 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-4144615

 כסא בטיחות לרכב + 
סל-קל, 150 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(054-8432271

 כסא אוכל של כתר, 120 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7110779

 כסא אוכל מפואר מתכוונן 
_____________________________________________)13-14ח(- 200 ש"ח, 03-5563501

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק - 40 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 לול לתינוק, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 054-8423405

 סלקל במצב מצוין פלוס 
_____________________________________________)13-14ח(0- 100 ש"ח, 052-6140800

 סטריליזטור למקרוגל
 אוונט, מצב מעולה, רק 30 

ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)13-14ח(052-7623275

 מטען איפון 2 מטר 
מקורי, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-4783220

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מקופסא, 

_____________________________________________)14-15ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סים לבן )+( מתאים 
לפלאפון תומך כשר ב- 100 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8529043

 2 סימים לאומן, 8 שעות, 
_____________________________________________)14-15ח(כ"א 104 ש"ח, 054-8457589

 שעון פלאפון + נגן ועוד, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)14-15ח(058-3237037

 מציאה! למכירה 
פאה של שבי פלס, צבע 

_____________________________________________)14-15(שחור, 050-4108911

 במציאה! למכירה 
שעון קסיו חדש, 700 
_____________________________________________)14-15(ש"ח, 050-4108911

 חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי, וירינות לסלון, יד 2 וחדש, 

03-6884123 ,050-5274348)14-17(_____________________________________________

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5705546

 קונסולת משחקים, 211 
משחקים, 60 ש"ח במקום 80 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בב"ב, 03-6182130

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 אופניים מידה 26, 
כחדשות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

_____________________________________________)14-15ח(חוברת, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובת לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)14-15ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7154392

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

____________________________________________

 עצי נוי לגינה, 100-450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8412903

 אוכל לתוכים/קנרים, 15 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8412903

 אדניות מתחיל מ- 50 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8412903

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)14-15ח(180 ש"ח, 052-7154392

 אופני הילוכים 26", 290 
ש"ח, בב"ב, פל':

_____________________________________________)14-15ח(054-5385013

 נרות צפים מעוצבים, 12 
יח' בחבילה, 30 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)14-15ח(052-3186268

 חליפת גבר חדשה, 
נקנתה ב- 700 נמכרת ב- 

_____________________________________________)14-15ח(100, 052-3186268

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)14-15ח(199 ש"ח, 052-7633316

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בלבד, 053-4106362

 ברה"ע למכירה אופניים 
24" טורנדו כחול/אפור, ב- 

390 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)14-15ח(052-7966786

 שמלה לאירוע, מידה 38, 
_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 אופני ילדים 90 ש"ח 
בלבד, )אפשר גם קסדה(, 

_____________________________________________)14-15ח(בני-ברק, 052-5737813

 אופניים מידה 26 
כחדשות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7154392

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצוין 

מספר לא מדויק, 38-44, 250 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-4160457

 מסלול ריצה )יורק(, 
_____________________________________________)14-15ח(02-5379135

 2 ספרי תסרוקות של 
"רבקה גולדברג" חדשים 

לגמרי, ב- 500 ש"ח במקום 
_____________________________________________)14-15ח(650, 053-3165776

 בושם טרזר 100 מ"ל, 90 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 050-9742004

 כינור חדש, רק ב- 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, לפרטים: 054-8479280

 גיטרה למתחילים, 100 
ש"ח בבני-ברק, טל':

_____________________________________________)14-15ח(054-8457681

 אופני הרים לנוער, מידה 
24" במצב מצוין! 320 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(טל': 050-9340317

 קורקינט במצב מצוין של 
חברת BMX במחיר 200 

ש"ח, 03-5704368,
_____________________________________________)14-15ח(054-8463310

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה, 55*175*265 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7637380

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(054-9784433

 פאה שטנית חדשה, 
מעוצבת בקופסא, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4131038

 משקולת יד 9 ק"ג, 
כחדשה, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4149474

 חדש! פינות מתכת 
לספרים )מוזהבות(, 4 ב- 10 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בלבד, 050-4149474

 דלת אקורדיון בז', 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-8916104

 שמלה לנשים/נערות 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)14-15ח(058-4843223

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)14-15ח(052-3805386

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)14-15ח(02-5387422

 שמלה חדשה מדהימה 
לאגנטית מתאימה לאירועים, 

משושי יגודיוב, במחיר 500 
ש"ח, נקנתה ב- 900 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7640624

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3463482

 נעליים אלגנט חברת 
"סקנרו איטליאנו" מידה 41, 
נראה כחדש, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(053-3127941

 אופני ילדים + קסדה, 
110 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 מזוודה 4 גלגלים, 90 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 תרסיס T.M.R.G מס' 
2 לחול, רק ב- 140 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 058-3258657

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-6800702

 מציאה שעון "ספקטרום" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)14-15ח(130 ש"ח, 054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48, אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-4514210

 תוכים ירוקים ב- 90 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(או להחלפה, 052-7663092

 דשא סינטטי חדש, 2 מטר 
X 4 מטר, 40 מ"מ, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4184747

 מקלחון כחדש, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8433942, 054-8412986

 ילקוט הלו קיטי ורוד מודן 
במציאה, 50 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)14-15ח(077-3004602

 אקווריום ענק, 500, 
_____________________________________________)14-15ח(טלפון: 052-3073826

 דלת כולל משקוף 
והלבשות - צבע אגוז, 350 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 וילון לסלון, 4 חלקים, 
צבעים כרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-8476805

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצץ, 160 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מצלמת פילים של 
אולימפוס, לאספנים, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019



ט’ - י”א בניסן תשע”ז  5-7/4/2017  6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-21/17(_____________________________________________

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-15()לציין משרה מבוקשת(

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-18/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-18/17(         052-6732122_____________________________________________

 דרושה עובדת משמרת 
בוקר במשרה מלאה חרוצה 

ונמרצת עם כושר ארגון, ניהול 
ושרות לקוחות, לפרטים: 

053-5251290)10-13(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 למשרד מהנדסים בר"ג 
דרוש/ה מנה"ח סוג 3 עם נסיון 
לעבודה מיידית 052-3313122 

itzhak@ :יצחק קו"ח למייל
shahamm.co.il)10-13(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת, דרושים 
עובדים למגוון משרות, 
לילה ויום. לא נדרשת 

הכשרה מוקדמת
050-3663002)11-14(_____________________________________________

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות

 למשרד יחסי ציבור, 
דרושות מנהלות בעלות 

ניסיון - חובה, עוזר אישי ונהג 
צעיר אחרי צבא וסוכנים 

עדיפות לבעלי נסיון חובה, 
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)11-15(_____________________________________________

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים, דרוש איש 

מכירות, שכר 6,000 ש"ח 
+ בונוסים גבוהים, עבודה 

בב"ב, 072-3902280
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)11-14(פקס: 074-7174070

 לנקיון בתים בירושלים, 
בחורי"ש אחראים וחרוצים, 

שכר יפה למתאימים,
_____________________________________________)11-14ל(054-8538959

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)11-14(פרטים: 053-3144553

 דרושה סייעת חרוצה 
וזריזה לגן בתל-אביב, תנאים 

_____________________________________________)11-14ל(טובים, טל': 052-7120369

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות מטפלות לקבוצת 

תינוקות/פעוטות לחצי יום/יום 
מלא, תנאים נוחים,

050-7884864)11-14(_____________________________________________

 מזכירה לאולם אירועים 
בב"ב, עבודה במשמרות, 

עדיפות לנסיון, קו"ח:
office@keterharimon.co.il)11-14(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת בין 

השעות 14:00/14:30-17:00, 
תנאים מצויינים,
052-7177524)11-14(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

072-22-222-62

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר, דרושה מזכירה, 
zy@zycpa.co.il :קו"ח למייל

03-6183345)12-13(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאית/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)12-15(עבודה מיידית!!

 בב"ב, מטפלת/
גננת משלימה אחראית 

ומנוסה למעון, משרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות, 
סביבת עבודה מהנה, 

054-8487716)12-13(_____________________________________________

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב, דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)12-15(054-8418594, שרה

 ליועץ מס בפתח-תקווה, 
סוג 3, חובה נסיון בחשבשבת, 

מכפל וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)12-15ל(_____________________________________________

 מתאמת פגישות 
מהבית, נסיון ומחשב 

חובה, שכר + עמלות + 
כושר ביטוי גבוה,

052-4455577)12-15(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
המחשוב בחינוך, דרושה 
אשת מכירות ומתאמת 

פגישות בעלת מוטיבציה 
גבוהה, אנרגטית, 

אחראית ומסורה, ידע 
ביישומי מחשב חובה!!! 

סביבת עבודה נוחה 
ונעימה, שעות נוחות, 
בסיס + בונוסים, קו"ח 

לפקס: 03-6199165 או 
למייל:

info@tik-tak.co.il)12-15(_____________________________________________

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
מעוניין בכול עבודות ניקיון 

_____________________________________________)12-16(כולל המלצות, 055-6672036

■ להשכרת רכב בב"ב 
דרוש עובד לרחיצת רכבים 

רשיון נהיגה + במקום שקט, 
058-6133522)12-15/17(____________________________________________

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

דרוש איש מכירות מנוסה 
לרשת חנוית רהיטים מובילה. 

_____________________________________________)13-20(אסף, 050-2266802

 דרוש/ה בדחיפות 
מלווה בהסעה לתינוקת 

בת שנה מתל ציון 
לירושלים וחזרה, בבוקר 

ובצהריים בתשלום סביר, 
,052-7113982
050-4190456)13-16(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס 
זהיר לעבודה בהסעות באזור 

המרכז, שכר הולם,
053-3131101)13-16(_____________________________________________

 לצרכניה בפתח-תקווה, 
דרושה קופאית, יראת שמים, 

גמישות בשעות, שכר נאה 
_____________________________________________)13-16(למתאימות! 052-7620532

 דרוש/ה מחסנאי/נהג 
לעבודה קבועה בר"ג/
ב"ב, בתנאים טובים, 

ראש גדול, אחראי, אמין 
ורציני לעבודה מיידית 

וקבועה + א.צהרים,
052-6364614/3)13-14(_____________________________________________

 למעון חדש בבני-ברק, 
מטפלות וסייעות + סניון, 32 
ש"ח לשעה, 052-7125057, 

_____________________________________________)13-14(פקס: 03-6147550

 למעון בעיר אזור, 
דרושות מטפלות, 

תנאים טובים. חדוה, 
052-4825215. שרית, 

050-5723896)13-16(_____________________________________________

 דרושים/ות איש תחזוקה 
לישיבה )מרכז(. מנה"ח לחברה 

)מרכז(. נהגי ב' מנוסים. רב 
מפקח מח' כשרות )י-ם(. 

מנהל מכירות למשרד נסיעות, 
15,000 ש"ח )י-ם(. מזכירת 

מנכ"ל, 7,000 ש"ח )י-ם(. 
עובדים/ות מהבית למגוון 

תפקידים ועוד אלפי משרות. 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-70-55-666)13-13(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל 
הסדר לבתי סוהר 

מגיל 18 ומעלה )ללא 
משפחות(, בעד תשלום 

סמלי, זיכוי הרבים!
054-8486824)13-14(_____________________________________________

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, פנוי 
לחצי משרה, 058-3272102, 

_____________________________________________)13-14ח(055-2273568

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)13-14ח(משרד החינוך, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)13-14ח(בכירה!!! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה, אשרי מהבית,

_____________________________________________)13-14ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)13-14ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טוב + מחשב, 
במשרה רווחית בלבד, אפשרי 

_____________________________________________)13-14ח(מהבית! 050-4160390

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים, תמורת עזרה 

_____________________________________________)13-14ח(למבוגרת, 050-5952474

 מחפש עבודה באזור 
הדרום - אשקלון, באר שבע 
ונתיבות, בתחום המכירות, 

קיוסק, חנות, כל סוג של 
מכירה, 052-7163334,

_____________________________________________)13-14ח(053-4158756

מייִדי באופן

■ למעון חמים בפ"ת, 
מטפלת, מובילת כיתה, 

עבודה מידית, לפרטים, רויטל 
054-2449121)13-16(____________________________________________

■ סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, למשרה 
מלאה/חלקית, שכר 

גבוה! תנאים טובים! 
)13-16(  052-3838484____________________________________________

שכר גבוה למתאימים

דרושים עובדים
 לחג ראשון של פסח 

ולשישי-שבת
לינה במקום חובה!

053-6243670 ● 054-3228928  

 למעון יום בהר-נוף, דרושה 
מטפלת עם תעודה למשרה 

_____________________________________________)14-15(מלאה, לפרטים: 02-6513734

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)14-14(_____________________________________________

 מזכיר/ת סמנכ"ל 
בירושלים לשעות הבוקר, 
לעבודה משרדית נעימה, 

6,500 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)14-14(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק 
מזכיר/ה לשעות הבוקר, א-ה, 

9:00-13:00, שכר 4,500 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד יחסי ציבור דרושים 
שני מנהלים/ות שותפיים 

עיסקיים בעלי/ות נסיון 
ויכולות כספיות חובה בלבד, 
המודעה פונה לאנשים/נשים 

רציניות בלבד למסע קמפיינים 
ופרסומות, 054-5663798

yaronlav35@gmail.com)14-16(_____________________________________________

 לכולל הוראה בתל-
אביב, יתפנה מקום לזמן 

קיץ הבעל"ט, הסעה מב"ב, 
לפרטים נוספים:

052-7117085)14-14(_____________________________________________

 דרושים עובדים למטבח 
מזון קר, רשיון - יתרון, 

_____________________________________________)14-17(לפרטים: 054-2068068

 יודעת לשכנע? פנוי 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-07/18(_____________________________________________

 גן דתי לאומי בכפר גנים, 
מחפש איש חינוץ, סייע/ת 
מבשל/ת, 054-2040504, 

054-2129454)14-16(_____________________________________________

 מטפלת למעון פרטי 
בגבעת שמואל, תנאים טובים. 

_____________________________________________)14-15(050-7250631, ניקול

 דרושים לכל חול המועד 
פסח עובדים למתקנים 

מתנפחים/חשמלי, +18, 
רציניים ואחראים. 1. למודיעין 

עלית. 2. לפארק הירקון, 
פרטים והרשמה עדיפות 
_____________________________________________)14-14(בהודעה: 054-2884773

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)14-14(לפרטים: 052-7652801

 מנהלת חשבונות/
יועצת מס, למשרד רו"ח 
חרדי, עדיפות נסיון, מיידי, 

052-2808734
hagit@hirshfeld-cpa.co.il)14-15(_____________________________________________

 קלדנית מחפשת עבודה, 
עימוד, עיצוב גרפי ועריכה, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות, 12 שנים,

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 סורג מקסידור מגולוון 
פגוש קצר, 1.19X1.24 )ניתן 

לקצר את המידה( - 100 ש"ח, 
טל': 050-4147729 - אחרי 

_____________________________________________)13-14ח(השעה 15:00

 ג' ספרים רפואות תימן - 
180 ש"ח, טל':

050-4147729 - אחרי השעה 
_____________________________________________)13-14ח(15:00

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-7172893

 אקווריום ענק, 500 ש"ח. 
מעמדי גבוה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(טלפון: 052-3073826

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
חדשות, פונפונים בצוואר, 

בסך: 80 ש"ח )ב"ב(,
_____________________________________________)13-14ח(050-4176661

 כיסוי לכורסה, צבע 
יפהפה, נוטה לזהוב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8484777

 כיסוי לספה, 3 מושבים, 
צבע כחול יפה, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 054-8484777

 סט כרכים מתיבתא 
בלכתך בדרך, כחדשים, 10 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח כל אחד, 054-8463975

 2 שטיחים, כל אחד 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, פלאפון: 054-8458605

 קרש לגיהוץ, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 054-8458605

 אקווריום צנצנת עגול, 35 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן - האמבקר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 פדאל אקו של דן אלקטרו 
fab אפקט לגיטרה ולשירה, 

_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 053-3145019

 גיטרה אקוסטית פרי-
סטיישן, 500 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 פאה טבעית חדשה, צבע 
שטנית, גלית אטליה, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-4131038

 עליונית לארוע שחור/זהב, 
100 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)13-14ח(050-4131038

 תיק לטלית ותפילין 
קטיפה + ניילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8446370

 שו"ע הבהיר גודל חתנים 
בקרטון, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8446370

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושלים תיקון, 70 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7600336

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(050-9089110

 כיסוי למכונת תפירה, 
מפלסטיק קשיח, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 מתלים מעץ, חום כהה 
לחליפות ומדף לכובעים 

47.5/115, ב- 40 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 זכוכית חסומה לחלון, 5 
_____________________________________________)13-14ח(שלבים בגודל, 052-7110779

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח, 052-7154392

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח, -052

_____________________________________________)13-14ח(7154392

 בימבה ג'וק צבע ורוד 
גלגלי סיליקון - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(03-5563501

 תלת אופן סמראט טריי 
מפואר צבע אדום כחדש - 

_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 03-5563501

 תוכי קוקטייל האכלת יד 
לבן חלק + כלוב + אוכל, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 כינור 1/16 של כינורות 
צאהן לילד/ה כולל תיק - 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 פליימוביל בריכה של 
חיות מיוחד - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(03-5563501

 מטריה מיוחדת לעגלת 
תינוק או לאופניים )נתפסת 

על העגלה או כיסא( - 70 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 כסא נדנדה מרופד דמוי 
עור עם הדום לרגליים - 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 תיק מיוחד לבטירה 
לאופניים חשמליים - חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 03-5563501

 ג'נוטרופין - הורמון גדילה 
של פייזר באריזה + מחטים, 
_____________________________________________)13-14ח(150 ליחידה, 052-7148854

 שמלות שושבינה - 
כרמל לגילאי 3,7, אפשרות 

לתיקונים, 100 לשמלה, 
_____________________________________________)13-14ח(03-5787932

 שמלות שושבינה 
- אופווייט לגילאי 12,14 
אפשרות לתיקונים, 100 

_____________________________________________)13-14ח(לשמלה, 03-5787932

 אופניים 26, 290 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-5385013

 סט יביא אומר, 10 כרכים, 
מהדורה רגילה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8429020, י-ם

 בושם פואר מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(054-9784433

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 2 שמלות מדהימות 
לשבת, לאירוע, לחתונה וכו', 
אלגנטיות עם חגורת פרחים, 
מידות: 16,18, צבע אפרסק, 
כולל חולצה במחיר מציאה - 

350 ל- 2 השמלות )בבני-ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(פלא': 054-416704

 כינור גודל 3/4, מעולה, 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 058-3245685

 פקטים מלברו לייט 
מאנגליה, 180 ש"ח. 

מלברלוייט מישראל, 280 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-3245685

 מגבעת וונציה נקנתה 
מפרסטר, חדש לחלוטין, 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טלפון: 052-9550661

 מפה סרוגה במצב מצוין, 
1.30X2 מ', 50 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 שמלה למחותנת/ערב 
מחנות רצ'י, כמעט חדש, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7676856

 נעלי גבר חברת "פאקו 
מארטין" מידה 42, כמעט 

חדשות, 100 ש"ח, -052
_____________________________________________)13-14ח(7676856

 נעלי sas שרוך לגבר מידה 
8 )41(, חדש מארה"ב, ב- 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8536969

 סבל ברזל לאופניים, 30 
ש"ח. סבל אלומיניום, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 נעלי SAS לגבר מדיה 8 
)41( חדש מארה"ב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8536969

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8423405

 אופניים 20-26 אינץ, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח. משה, 03-6778904

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)13-14ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7633316

 שמלה מפוארת לנערות, 
מידה 38/בורדו, 400 ש"ח 

)משיבולת( בערב,
_____________________________________________)13-14ח(054-8451228

 אקווריום פנורמי כולל 
ציוד, רק 250 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7603864

 מציאה! 3 חליפות, מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4514210

 מעיל חדש לנשים, מידה 
40, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)13-14ח(054-8405535

 נעלי גברים, עור, מידה 
44, שחורות, ללא שרוכים, 

 Air ,חדשות באריזה
comfort, רק 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 052-7623275

 חול קינטי איכותי, חדש 
באריזה, 2.5 ק"ג, רק 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 052-7623275

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7693172

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה לאגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-4831449

 גיטרה קלאסית שמורה, 
_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, נייד: 052-2437292

 שס וילנה כל החלקים, 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 052-7168509

 קסדה, חדשה בקופסה, 
_____________________________________________)13-14ח(30 ש"ח, 052-7168509

 נעליים מידה 40, חדש, 70 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7168509

 נעלי סקונאי אקסייט 
חדשות שחורות חזקות ונוחות 
במיוחד, במידה 43, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4119140

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול/אפור, ב- 

390 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)13-14ח(052-7966786

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-5705546

 חלון לבן זכוכית אטומה 
כחדש, 80X96 ס"מ, 250, 

_____________________________________________)13-14ח(גמיש, 050-4144615

 מחזיקי כוסות מנחושת, 
_____________________________________________)13-14ח(25 ש"ח, 053-3145019

 פטיפון cec לא עובד, 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019



 

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

 

כשהמצות 
במחירי  חסד

אתה יכול להשקיע ב״קערה״

סח

ם לפ
מעל 7,000 מוצרי

ה לנסוע ליש חסד
שוו

שמחת חג ב 

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת
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