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18:44
18:24
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פרשת צו

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

077-551-81-43

המלון כולו לרשותנו

מגוון תכניות והרצאות
כשרות למהדרין הרב בורנשטיין

מס' המקומות מוגבל!

החל מ- ₪300 ללילה!

10 לילות במלון רויאל טאוור

לפרטים והרשמה: 

info@smagen.org
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בשורה משמחת לסובלים

מפסוריאזיס
דלקות פרקים, CF ועוד...

נופש בים המלח

אגודת
שמש ומגן

רציניים ואחראים +18

דרושים עובדים 
לכל חוה“מ פסח

054-2884773 
למודיעין עילית | פארק הירקון

למתנפחים 

עדיפות בהודעה

"נתמוך שוב בנתניהו ללא סייג"
שר הפנים בראיון פתוח על כל הנושאים החמים  מתייחס ללפיד )לא מחרים(, 
עוקץ את ליצמן )יש מנדטים מפופולאריות?(, מצדיק את בנט )גדולי ישראל 
אסרו לסגור איתו בלוק( ומפרגן לאיווט ולישראל פרוש   האם הדלת פתוחה 
לאלי ישי? מה הסיכוי לשלום עם 'קול ברמה'? ולמה ש"ס עדיין מדשדשת 
בסקרים?  וגם: התמיכה המפתיעה ביחימוביץ', ההדלפות 
מהקבינט, השתיקה בנושא ההפגנות, הבטחה לטרפוד מתווה 
הכותל וההתמודדות עם עננת החקירות / עמודים 22-26

ש 90
צילום: יונתן זינדל, פלא

השר דרעי בראיון חג נטול כפפות 

 / עמ' 18
האם לשהות בפסח במלון או בבית?

נתניהו בבית שמש: 
"העיר הזו של כולם"

/ עמ' 16/ עמ' 28

פיגוע ברוסיה:
11 בני אדם נהרגו

יחימוביץ': "הסחף 
אלינו עצום, מנגנון 
ההפחדה לא עוזר"

צילום אילוסטרציה: תומר נויברג, פלאש 90

טקס חגיגי לחתימת 
הסכמי הגג, נערך 
בהשתתפות ראש 
הממשלה, שרים, 
  ובכירי העיר

כחלון: "בית שמש 
תקבל 3.6 מיליארד 
₪"  דרעי: "צריך 
לברך 'שהחיינו'" 

 היסטוריה בבית שמש. צילום: שלום לביא / עמ' 8

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למתקפה 
הכימית השבוע בסוריה ואמר: "התמונות המזעזעות 
מסוריה, צריכות לטלטל כל בן אנוש" ● מוקדם יותר 

דרש השר בנט לכנס את הקבינט לדיון בנושא

הזוועות בסוריה: 
"מטלטל כל בן אנוש"

/ עמ' 18

תוך יומיים: הנהג 
הנמלט – נתפס

תושב העיר פגע עם 
רכבו בנער ופצע 

אותו קשה  הנהג 
נמלט מהזירה, 

ונתפס בתום חקירה 
אינטנסיבית

/ עמ' 10
הרכב הפוגע. צילום: דוברות המשטרה



הציבור הרחב מוזמן למעמד האדיר של הקבלת פני רבו

בראשות מרנן ורבנן, גדולי ומאורי הדור, הראשון לציון, 
ראשי ישיבות דיינים ואישי ציבור

חברי מועצת חכמי התורה שליט"א

בראשם מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה

הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א

אצטדיון טדי ירושלים
חול המועד פסח | יום חמישי, י"ז ניסן תשע"ז | פתיחת שערים בשעה 16:00

הקבלת פני רבו 
 פסח תשע"ז

משה 
דואק

משה 
לוק

ישי  
ריבו

מוקד הסעות ארצי: 077-955-5556

מתחם אוכל מוזל מהדרין 

פתיחת הפארק בשעה 12:00

פארק הפעלות 
ומתנפחים

ענק!
חינם לבאי 

האירוע
בליווי מקהלת 

הילדים הגדולה בעולם 

250 ילדים 
על במה אחת!

תזמורת  
המנגנים

בהפקת ענק 
ייחודית

מוטי  
שטיינמץ

שלמה  
כהן



אוכלים
בפסח

בבית

 תנובה מאחלת פסח כשר ושמח 
לכל בית ישראל



הסעות בתשלום בהרשמה חובה ייצאו מהמקומות הבאים: אשדוד תחנה מרכזית חדשה 10:00* • באר שבע ע״ב קווי אגד 02-9965333* • בית שמש סופר הצלחה 10:45* • ביתר 052-7662780* • בני ברק רח’ 
רבי עקיבא ליד דובק 10:00* • הרצליה )הגרעין התורני( 052-3039014 * • חיפה 052-7640001 ההסעה באחריות המארגן • טבריה - מגדל - יבניאל  054-8451133 ההסעה באחריות המארגן • טבעון - כפר חסידים 
050-6617366* •  נצרת עלית - יוקנעם 054-8451133* ההסעה באחריות המארגון • נתניה רח’ פינסקר, ליד התחנה המרכזית 8:30  •  053-7740626 או דרך האתר* • עפולה 054-8451133 ההסעה באחריות 
המארגן* • פתח תקוה רחבת העירייה 10:30* • צפת  קרית חב”ד 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן* • קריות 054-8035448  04-8735448* קרית אתא 050-6617366* • קרית מלאכי בית הכנסת חב”ד 
10:00 055-6634825, 055-6650717* • ראשון לציון 10:00 050-8613146*  • רחובות הרצל פינת יעקב 10:00* • רכסים 050-6617366* • רעננה יד לבנים 10:00* • תל אביב 050-7500601 דרך הכותל וקבר רחל 

ההסעה באחריות המארגן  ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון  

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ד׳, ה׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ

₪

ישי בן צבי
שלמה ברונר
בליווי תזמורת מורחבת

ישי ריבוחיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

ם ע ג  ח ת  ח מ ש  1 4 : 0 0  •  1 3 . 4 ן  ס י נ ז  ״ י מ  ״ ה ו ח ד ׳  ב י  ש י מ ח

ראובן בקרעקיבא מרגליות
ביני לנדאומנדי ג׳רופי

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור 
הרב אייל יעקובוביץ

בס״ד

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

H
EBRON

בפסח חוגגים יובל

בחברוןבחברון
עליה המונית ותפילת חג בימים רביעי וחמישי ט״ז-י״ז ניסן 12-13.4

חוויה של חברון
נופים, 

היסטוריה 
ואנשים

הפעלות לילדים
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שידור חי
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שי חו רב  צג  י מי ו ם  מרכז מבקרי
חוויה של טיולהפעלות לילדיםבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

טיולים מודרכים ללא תשלום

עקיבא תורג׳מן

5:
50

אולם יצחק פתוח

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 



בס״ד

מחר!

 • הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים  • “אין מצווה גדולה כפדיון שבויים“ )רמב“ם(  • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו“ח

אתה!
בספר התורה הוא...

והזוכה

1-800-620-640
להשתתפות בהגרלה על ס“ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה“ של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים אלא בספר תורה שלם! 
• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט לאיזה בית כנסת 

יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
• הזכייה בס״ת מזכה אותך גם במימון התהלוכה ובמודעות רחוב המבשרות 

על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך
• ספר תורה אשכנזי או ספרדי לבחירת הזוכים

שימו לב:

הזוכה בספר התורה - לפני שנתיים
משפחת נח מאשדוד

הזוכה בספר התורה - שנה שעברה
משפחת צירקוס מקרית מלאכי

• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • הודעה תימסר מיידית לזוכה
 • שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס‘ 077-3136224

 יום חמישי, י‘ ניסן



בחול המועד פסח, אתם מוזמנים למסע 
מרתק בעיר העתיקה בירושלים לכל המשפחה.

תקופת בית ראשון
גדולי הנביאים

בית שני
תקומה וגבורה

עירו של דוד המלך
מנהרות הכותל, ועוד.

מסע בזמן 
בעיר העתיקה בירושלים

בואו ליהנות
מחוויה חינוכית-רוחנית 

לכל המשפחה.

ITRAVELJERUSALEM.COM  :פרטים באתר

הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY



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

מארזי חג 
למהדרין בפסח

 מארז
זוג גבינה 5%

2 יח' X 850 גרם
בד"ץ העדה החרדית

 מארז
זוג באדי

2 יח' X 500 גרם 
ועדת מהדרין

מארז מיני
קרלו קצפת

12 יח' X 77 גרם 
ועדת מהדרין

 מארז 
מעדן תנובה 0%

4 יח' X 150 גרם 
ועדת מהדרין

 מארז
מיני קרלו
16 יח' X 100 גרם 

בד"ץ העדה החרדית

 מארז
YOLO שלישיית

3 יח׳ X 123 גרם
ועדת מהדרין

 מארז זוג
שוקו תנובה

2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

128

 אורח בבית הפעילה
ראש  את  אירחה  שטרית  קטי  'הליכוד'  פעילת 
לאחר  בביתה,  ופמלייתו  נתניהו  בנימין  הממשלה 
בעיר. שטרית  את הטקסים הרשמיים  סיימו  שאלו 
היא  וכיום  ב'ליכוד',  השפעה  רב  גורם  נחשבת 
של  הודעתו  רקע  על  כץ.  ישראל  לשר  מקורבת 
הופכת  הפוליטית,  לעשייה  חזרתו  על  סער  גדעון 
שטרית למבוקשת עוד יותר, לקראת הקרב העתידי 

על צמרת 'הליכוד'.

 מקווה לכלים
מקווה  נפתחה  בית שמש,  רמת  תושבי  לתועלת 
לטבילת כלים, בצד מקווה הטהרה שברחוב יואל. 
עד  היום,  שעות  בכל  הרחב  לציבור  פתוח  המקום 

שעתיים לפני השקיעה, וללא תשלום.

 ישיבת בין הזמנים חדשה
לישיבות בין הזמנים הוותיקות, הצטרפה השנה 
ישיבה חדשה, בבית הכנסת 'היכל אברהם' ברחוב 
עשרות  שטרית.  אברהם  הרב  בראשות  אלישע, 
מגיעים  העיר  רחבי  מכל  ישיבה  ובחורי  אברכים 
רוחני  בחיזוק  לזכות  ואף  התורה,  על  לשקוד 
ובמלגות צנועות. ביום שני, לאחר שסיימו את חוק 
בפארק  כוח  להחליף  המשתתפים  יצאו  לימודם, 
ורעננים.  כוחות  מלאי  ושבו  הסמוך,  בריטניה 

חילכם לאורייתא.

 בית שמש במקום ה-8
הנתונים  מגיעים  הגג,  הסכמי  חתימת  רקע  על 
- בית שמש נמצאת כבר בעיצומה של  שמוכיחים 
 59.1% של  זינוק  חל   2016 בשנת  בנייה:  תנופת 
בהתחלות בנייה בבית שמש. על פי נתוני הלמ"ס, 
בעיר  יח"ד   1,400 בבניית  הוחל  החולפת  בשנה 
בשנת  יח"ד   549  ,2015 בשנת  יח"ד   880 לעומת 
2014 ו-636 יח"ד בשנת 2013. במקביל חלה ירידה 

חדה של 30% בהתחלות בנייה בירושלים.
על פי הנתונים, בשנת 2016 נבנו בבירת ישראל 
2,053 יח"ד לעומת 2,945 יח"ד בשנת 2015. עוד 
עולה מהנתונים כי  בית שמש מדורגת במקום ה-8 
בדירוג היישובים בהם בנו הכי הרבה דירות בשנה 

החולפת.
תל אביב ממוקמת במקום הראשון עם התחלות 
בנייה של 2,533 יח"ד ובמקום השני ירושלים. סך 
 – יח"ד   52,432 בישראל  נבנו   2016 בשנת  הכול, 

ירידה קלה של 0.7%.

 מצה בלי מריבה
והתלכדות,  רעים  אחוות  אחדות,  של  רגע 
נרשם בביקורם המשותף של שלשה חברי מועצת 
מדובר  שמש.  בבית  חבורה  מצות  במאפיית  עיר 
בשמואל גרינברג, שלום אדרי ואלי כהן, שהתמסרו 
דקות ארוכות לסיור בין חום המצות ואור המצוות.  

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מציאות מדומה

נתניהו בבית שמש: "העיר הזו של כולם"

מאחורי הקלעים /// ישראל פריי

  טקס חגיגי לחתימת הסכמי הגג, נערך בהשתתפות ראש הממשלה, שרים, ובכירי העיר
כחלון: "בית שמש תקבל 3.6 מיליארד ₪"  דרעי: "צריך לברך 'שהחיינו' 

ברנקו  ממתנ"ס  ליציאה  בתור  כשעמדנו 
נאלצנו  הגג,  הסכמי  חתימת  בסיום  ויס 
ראש  ששיירת  עד  ארוכות,  דקות  להמתין 
משיקולי  מהשטח,  תיעלם  הממשלה 
אבטחה. אמנם לא נשאנו נאומים, אבל שעה 
ליבש,  גרוננו  את  הפכה  להם  הקשבה  של 
נראה  לא  ללגימה,  מים  בקבוק  וכשחיפשנו 

כלום באופק. 
פנינו  את  קיבלו  לכן  קודם  קלה  שעה 
מהודרות  שתייה  עמדות  מפוארים,  ברים 
ועוד. כעת, רגע אחרי, המתנ"ס נראה עירום 
תרצו,  אם  מאכל,  דבר  מכל  נקי  וילון,  מכל 
לבין החיים  בין טקסים חגיגיים  זה ההבדל 
האמיתיים, או אולי, זוהי אפיזודה שמסמלת 
את הקוטביות של בית שמש: הרבה יומרה, 
מציאות  לצד  מחייכות,  ופנים  ציבור  יחסי 

מורכבת של ניהול בפועל.
העמדת  מלאכת  בעיניכם  קלה  תהי  ואל 
של  החגיגי  יומה  לקראת  תלו.  על  הטקס 
מהשורה  הפקה  צוותי  התגייסו  העיר, 
לייצג  נשכר  בכיר  פרסום  משרד  הראשונה. 
את החלק האסטרטגי, חברת הפקות ביצעה 
כל  כשעל  הלוגיסטית,  העבודה  את  בפועל 
אלה מנצחת לשכת הדובר המקומי, ההזמנה 
לנו שעה  הייתה לשעה 9:30, דבר שהותיר 
וחצי פנויות, עד לכניסת פמליית הנכבדים, 
ישותו.  נתניהו שנכנס לדמות בכל  בראשות 
הוא מחייך, בוחן, מהנהן, מתלחש, מנפנף, 
למשך שעה בדיוק, בית שמש היא כל עולמו.
אל  הנואמים,  דיברו  מה  לדעת  בכדי 
ראו  כולם  המלל.  את  לקרוא  תטרחו 

מראה/ שמש  בבית  הגג  הסכמי  בחתימת 
השתקפות/מבחן/מיקרוקוסמוס של החברה 
ומגזריה,  פלגיה  שסעיה,  על  הישראלית, 
כשבפי כולם התקווה שבשורת הבנייה תבנה 
גם קירוב לבבות ואחדות בין כל עם ישראל, 

ונאמר אמן.
לסגור  מלאכותי  די  באופן  ניסה  כחלון 
משבר  על  הממשלה  ראש  עם  חשבון 
אולי  בקולו,  היטב  נשמע  הכאב  התאגיד. 
גם התסכול. פניו רציניות, אגרופיו קמוצים. 
לזוגות  מתפרקת,  הייתה  הממשלה  "אם 
להם  נשאר  היה  דירה,  הייתה  לא  הצעירים 
ואייכלר  כחלון,  אמר  תהילים",  לקרוא  רק 

התפרץ: "הו, אז התהילים אכן עזרו".
בזיכרונות  נפתח  נתניהו  של  הנאום 
ממשיך  באזור,  בצבא  ניווטו  מתקופת 
כולנו  של  היא  שהארץ  כך  על  באמירה 
הוא  המפלגתי",  לא  הרחב,  במובן  )"כולנו 
ומתקדם  מריע(,  והקהל  לכחלון,  פונה 
בתיאור הצמיחה של העיר באר שבע, אופס, 
טעות, "בית שמש" - הקהל מתקן, ונתניהו, 
אני  "בהחלט,  ממשיך:  אופיינית  בזחיחות 
באר  כמו  להיות  תגדל  שמש  שבית  רוצה 

שבע".
את המתח בין נתניהו לכחלון קשה שלא 
כשכחלון  זה,  לצד  זה  יושבים  הם  לחוש. 
מסב את פניו מראש הממשלה, ולא מחליף 
כל  החרבה',  'אמלאה  דרך  על  מילה.  איתו 
לאחד  מעניק  מהדוברים  מי  שאי  מחמאה 
משנהו,  של  אטומות  בפנים  נתקלת  מהם, 
והאיזון הקדוש במלאכת חלוקת הקרדיטים 

מצריך מהנואמים הרבה זהירות ולוליינות.
הגאון  העיר  רב  הוזמן  ספונטאני,  באופן 
רבי שמעון ביטון לקרוא פרק תהילים, צעד 
שתפס את פדחתם של האורחים לא מוכנה, 
וניסתה  התעשתה  החרדית  שהיועצת  ועד 
לצילומי  עבר  כבר  הציבור  כיפה,  לאלתר 
תוך  יד,  לחיצת  הממשלה,  ראש  עם  סלפי 
כולם  את  להעמיד  נואשות  מנסה  שהמנחה 
שאגב,  הגג,  הסכמי  על  החתימה  במסדר 

נחתמו כבר בפועל לפני כמה חודשים.
איש  פרס.  ריצ'רד  בלי  אפשר  ואיך 
נערך  הלילה  משעות  שכבר  האופוזיציה 
היטב לנצל את הבמה המכובדת, ומיד לאחר 
בין  ממקומו  נעמד  אבוטבול  של  נאומו 
הקהל, והחל לזעוק על חוסר צדק שלדבריו 
לכיוונו,  סדרני ההפקה ששעטו  בעיר.  קיים 
קיבלו הוראה ברורה שלא לגעת בו, ואפשרו 
לו לשטוח את דבריו, כיאה לעיר דמוקרטית 

ופלורליסטית מתחדשת. 
באולם שליווה  היחיד  היה  ריצ'רד,  אותו 
החוצה,  הדרך  כל  העיר  רב  את  במסירות 
בשעה שהמשתתפים העדיפו להסתחבק עם 
האורחים. כשכבר עמדו מחוץ לאולם ותרו 
אחר נהג, זיהה ראש העיר בזווית עיניו את 
נהגו  את  לשלוח  ומיהר  התעשת,  העיר,  רב 

לאסוף את הרב לביתו.
את נאומו הנרגש באירוע, סיים ראש העיר 
במשחק מילים משובח, אותו נשאיל, לצורך 

פרידה מטור זה: "גג שמח".

מאת: ישראל פריי

בשורת הדיור: בטקס חגיגי נחתם ביום שני 
הסכם הגג לשווק 17,000 יחידות דיור ברמת 
בית שמש. בטקס המרשים שהתקיים באולם 
הממשלה  ראש  השתתפו  בעיר,  ויס  ברנקו 
שר  כחלון,  משה  האוצר  שר  נתניהו,  בנימין 
והפריפריה  הפנים  שר  גלנט,  יואב  השיכון 
אריה דרעי, רב העיר הגאון רבי שמעון ביטון, 
ח"כ  מוזס,  ח"כ  אבוטבול,  משה  העיר  ראש 

אייכלר ועוד. 
משה  העיר  ראש  פתח  האירוע  את 
אבוטבול, שציין את ייחודיותה של בית שמש 
בריבוי  התברכה  "העיר שלנו  רבגונית.  כעיר 
בהבנה  אותן  לקבל  ועלינו  שונות  דעות  של 

ובאהדה. גם בהגדה של פסח אנחנו נדרשים 
כולם  ועדיין  מזה  זה  השונים  בנים  לארבעה 

מקובלים ורצויים ליד שולחן ליל הסדר".
גם  השוררת  האחדות  את  ציין  העיר  ראש 
מתוך  חברים   16 כאשר  העיר,  הנהלת  בתוך 
יחדיו  ופועלים  בקואליציה  חברים  הנם   19
הזה  "הטקס  העיר.  של  ושגשוגה  לפיתוחה 
הוא ציון דרך היסטורי בדברי ימיה של העיר. 
זהו הסכם המעניק תנופה אדירה לבית שמש, 
שנעשה על ידי ראש הממשלה והשרים אשר 
הביאו לעיר קורת גג וקורת רוח. אני מבטיח 

שכולם יוכלו לחיות בעיר זה לצד זה".
מיוחדת  מצגת  הוצגה  האירוע  במהלך 
שמש,  בית  העיר  ימי  תולדות  את  המספרת 
בשנות  טוב"  "הר  בשם  מעברה  היותה  מאז 
הגדולים  התפתחותה  לימי  ועד  החמישים 
וזיכרון  תיעוד  חומרי  והופקו  אלה  בימים 
בית  בעיריית  הדובר  לשכת  ע"י  מקוריים 

שמש.
מהימים  נשכחות  הזכיר  הממשלה  ראש 
שמח  "אני  שדות.  רק  היו  שמש  בבית  בהן 
ומעיר  וגדלה,  התפתחה  העיר  כיצד  לראות 
קטנה היא עומדת להכפיל את עצמה. בעיני 
גדולה  כעיר  שמש  בית  את  רואה  אני  רוחי 
לעשירייה  תיכנס  ובקרוב  הארץ  במרכז 
בישראל",  הגדולות  הערים  של  הפותחת 

האוכלוסיות  כלל  את  והזכיר  נתניהו  אמר 
שבת  על  מצווים  "אנחנו  בעיר:  המתגוררות 
בשילוב  נפתור  והשרים  אני  יחד.  גם  אחים 
של  הזו  העיר  הקיימות.  הבעיות  את  ידיים 

כולם ויש בה מקום לכולם".
שר האוצר מר משה כחלון ברך על הסכם 
וגג ואמר כי עלותו הכוללת מסתכמת ב-3.6 
מיליארד שקלים, כאשר חצי מיליארד מתוכם 
יופנו למוסדות חינוך וחלק מסוים מהתקציב 
"לא  שמש.  בבית  הותיקות  לשכונות  יופנה 
נסכים להשקיע רק בשכונות החדשות ולהזניח 
הבטיח  בנוסף,  כחלון.  אמר  הותיקות",  את 
ומסחר  תעסוקה  לנושאי  לדאוג  האוצר  שר 

עבור תושבי העיר והשכונות החדשות. 

  כהן, גרינברג ואדרי 

 היסטוריה בבית שמש. צילום: שלום לביא 



בכשרות                    באריזה עם פס הזהב

 חדש!
 עמק 600 גרם
 כשר לפסח
למהדרין

שיהיה לכם

 ארוחת עמק טעימה,
לבריאות!
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"צבא  שמד", רוסס על קירות בית 
העלמין, והמשטרה פתחה בחקירה 
 ובתוך כך, הסדר טיעון מקל 

לסיקריק מבית שמש

מאת: עזריאל כהן

 – פרובוקציה?  או  הסתה 
כתובות נאצה רוססו בכניסה 
בבית  הצבאי  העלמין  לבית 
התגלו  הכתובות  שמש. 
במקום,  מבקרים  ידי  על 

שהזעיקו את המשטרה.
בכתובת שרוססה בשחור, 
העלמין,  בית  לשער  בסמוך 
שמד",   = "צבא  נכתב 
התנוססה  היא  הנראה  וככל 

במקום משעות הלילה. 
השוטרים  הגעת  עם  מיד 
למקום, נבחנו ראיות בזירה, 
מאומצת  חקירה  ונפתחה 
עקבות  על  לעלות  במטרה 
אנשי  במקביל,  המרססים. 
למקום,  הוזעקו  העירייה 

ומחקו את כתובת הנאצה.
האחרון  בשבוע  כי  יצוין 
מסוימת  הפוגה  נרשמה 
הקיצוניים,  חוגי  בפעילות 

שבתקופה האחרונה החריפו 
היתר  בין  מאבקם,  את 

בנושא גיוס חרדים לצה"ל.
הפרקליטות  כך,  ובתוך 
טיעון  הסכם  על  חתמה 
שלמה  של  פרקליטיו  עם 
בית  תושב  ויספיש,  זלמן 
מהדמויות  ואחד  שמש 
הדומיננטיות בחוגי הקנאים, 
של  רבה  בתקיפת  שנאשם 
קרית גת על רקע הפגנות נגד 
נוספות  ובעבירות  הגיוס, 
בהפגנות נגד חילולי קברים. 
על פי ההסכם, ויספיש לא 
יקבל מאסר בפועל, ויסתפק 
בלבד.  שירות  בעבודות 
כי  טוענים  בתיק  גורמים 
גת המותקף,  קרית  רבה של 
קיבל את ההסדר ואף ביקש 
שלא למצות עם ויספיש את 
התנצל  שזה  לאחר  הדין, 
על  שריחם  ומכיוון  בפניו 

משפחתו.

כתובות נאצה 
בבית העלמין

תוך יומיים: הנהג הנמלט – נתפס

אסון המעלית: בן 10 זקוק לתפילותיכם

תושב העיר פגע עם רכבו בנער ופצע אותו קשה  הנהג נמלט 
מהזירה, ונתפס בתום חקירה אינטנסיבית

מאת: ישראל פריי

ילד כבן 10 מבית שמש, מאושפז בבית החולים 'הדסה עין כרם' 
במצב קשה ביותר, לאחר שנפצע בעת ששיחק על יד מעלית בניין 
מגורים ברחוב תכלת מרדכי בקרית בעלזא. הציבור נקרא להרבות 
תחינה ובקשה לרפואת יחיאל בן גולדה, בתוך שאר חולי ישראל.

כוחות  הוזעקו  אז  שני,  יום  בצהרי  התרחש  הקשה  האירוע 
ההצלה, לאחר קבלת דיווח ראשוני על ילד שנחנק מחבל. כשהגיעו 
למקום, מצאו את הילד בתוך מעלית, כשחבל מלפף את צווארו, 

והקצה השני של החבל תפוס במעלית.
לנוע, מה שגרם  ככל הנראה, תוך כדי משחק, החלה המעלית 

נשימה  חסר  שנותר  האומלל,  הילד  את  ולחנוך  להימתח,  לחבל 
משך דקות ארוכות. "כשהגעתי למקום יחד עם מתנדבים נוספים 
מתקדמות  החייאה  פעולות  בו  ביצענו  למקום,  בסמיכות  שגרים 
הצלה.  מאיחוד  מרגלית  דובי  סיפר  דופק",  חזר  הנס  ולמרבה 
עם  משחק  במהלך  ההכרה  את  איבד  הילד  כי  סיפרו  "השכנים 

המעלית שנסגרה עליו והוא נחנק. בשלב זה מצבו מוגדר קשה".
בשעות הראשונות, היו הרופאים חסרי אונים, ומצב הילד הוגדר 
נשקפת  עדיין  אבל  במצבו,  קלה  הטבה  חלה  לכעת,  נכון  אנוש. 
סכנה לחייו. בבתי כנסת ובבתי מדרש בעיר ומחוצה לה, נערכים 
בתקווה  לזכותו,  מוקדשות  לימוד  ושעות  הילד,  לשלום  תפילות 

ובציפייה לבשורות טובות.

חבל ששימשה משחק לילד בן 10, הפכה למלכודת חנק, לאחר שקצותיה נתפסו 
במעלית שהחלה לנוע  אל תרפו: השתדלו והרבו תחינה לרפואת יחיאל בן גולדה

מאת: ישראל פריי

בו  פגע  פרטי  שרכב  לאחר  קשה,  באורח  נפצע   15 כבן  נער 
פונה  ונמלט מהמקום. הנער  פינת רש"י,  זאב  בן  יהודה  ברחוב 
לקבלת טיפול רפואי בבית החולים 'הדסה עין כרם', ובמקביל, 
פתחה המשטרה בחקירה מהירה, שהובילה תוך יומיים לעקבות 

הנהג הפוגע.
בכביש,  נסע  הרכב  נהג  כי  העלו  הראשונית  ממצאי החקירה 
התאונה.  ממקום  ונמלט  רכבו  של  ימין  בצד  הרגל  בהולך  פגע 
מאז  שנמשכה  מאומצת  מבצעית  פעילות  ובתום  יומיים  לאחר 
קרות התאונה, אותר הרכב הפוגע והנהג. כבר בבדיקה ראשונית 
עלה כי הממצאים שנתפסו ע"י השוטרים בזירת התאונה תואמים 

את הרכב והפגיעה שאותרה בחלקו הימני.
נהג הרכב, תושב בית שמש כבן 39, נעצר לחקירה ע"י בוחני 
אגף התנועה בירושלים, בהמשך הובא בפני בית המשפט ורכבו 

נתפס.
קצין אגף התנועה במשטרת ירושלים, סנ"צ רונן עובדיה ציין: 
"לא יעלה על הדעת שאדם שפוגע באחר במהלך תאונת דרכים, 
לא יעצור את רכבו במטרה להושיט עזרה ראשונה לנפגע ולדווח 
למשטרה. נהגים שבוחרים להימלט מזירת תאונה בעצם פעולתם 
ריכוז  הצריכה  הקשה  התאונה  בהם.  שפגעו  אלו  את  מפקירים 
ממצאים  ניתוח  תוך  מודיעיניים  החקירתיים,  המאמצים  מירב 
במלוא  נפעל  נגדו  והנהג,  הרכב  לאיתור  שהובילו  טכנולוגיים 

החומרה ונמצא עימו הדין".

כתובת הנאצה

 .הרכב הפוגע
צילום: דוברות המשטרה

כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

לקראת חופשת הפסח מרעננים את כללי הבטיחות בחשמל עם הילדים
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְלֵשׁם ְשִׁמיָרה ַעל ְּבִטיחּות ַהְיָּלִדים ְּכַדאי ְלַהְתִקין ַעל ַהְשָׁקִעים
ִמְכִסים ְמֻיָחִדים ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ
ְמַדְּוִחים ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב

ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ
ְּבחּוט  ִנְתָקִלים  ִאם  ַחיים.  ַסָּכַנת  הּוא  ָקרּוַע  ל  ַחְשׁמַָ חּוט 
ל ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת ַחְשׁמַָ

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
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מאת: עזריאל כהן

בקופת החסד בית שמש שבהנהלת הרב יוסף 
במבצע  פתחו  אורלנצ'יק,  צבי  והרב  דייטש 
'קמחא דפסחא', כמידי שנה בשנה לקראת ימי 

חג הפסח הממשמשים ובאים.
חסידי  הם  העמותה  של  העיקרי  היעד  קהל 
נערכת  והחלוקה  הארץ,  רחבי  מכל  ברסלב 
חן'  'נחלת  עמותת  נא',  'רחם  ארגון  בשיתוף 

וארגון  וויצהנדלר  בנימין  ר'  הרה"ח  בראשות 
ר'  הרה"ח  המשפיע  בראשות  'אור  מתתיהו' 

פנחס בונקר.
שנאפו  המצות  חלוקת  החלה  שעבר  בשבוע 
ברכפלד  ברק,  בני  בירושלים,  רב,  בהידור 
ובימים  ואלעד,  עילית  ביתר  עילית,  מודיעין 
הקרובים תימשך החלוקה בשאר ריכוזי חסידי 

ברסלב.

מאת: ישראל פריי

לקחים  והפקת  היערכות  ישיבות  בתום 
'מבצע פסח' השנתי של   – מהשנים הקודמות 
נוספים  חידושים  עם  לדרך,  יוצא  שפ"ע  אגף 
והחלטות משמעותיות, אשר יקלו על העמידה 
במשימה המורכבת של ניקיון העיר בימי ערב 

פסח. 
'מבצע פסח' השנתי, ממוקד במטרה אחת: 
רחובות  החג  בימי  העיר  לתושבי  להעניק 
חגיגיים ונקיים מכל פירור של חמץ בלתי רצוי. 
למנוע מאתנו את תחושת אי-הנעימות של טיול 
עדיין  זווית  קרן  בכל  כאשר  ברחובות  פסחי 
חמץ.  פיסות  עם  עשן  מעלת  מדורה  עומדת 
"בל  שמש  בית  ברחובות  גם  לקיים  ובעצם, 

יראה ובל ימצא".
ממונה אגף שפ"ע, החליט לתגבר משמעותית 
את צוותות עובדי הניקיון ולחלקם לפי אזורים, 
על מנת לעמוד בעומס הניקיון המצטבר בערב 
פסח. להוסיף ימי פינוי גזם – ובעיקר, להאריך 
עשרות  השנה:  גם  האגף.  פעילות  שעות  את 
מכלי מתכת חדשים יפוזרו ברחבי העיר ויפונו 

עוד לפני כניסת החג. 
חלוקות  במוקדי  הקודמות,  השנים  מניסיון 
שפ"ע  אגף  עם  שתואמו  דפסחא'  ה'קמחא 
מראש, עובדי האגף הספיקו לנקות את שטחי 
לאפשר  בכדי  החג.  כניסת  לפני  עוד  החלוקות 
זאת גם השנה, מתבקשים כל אחראי החלוקות 

להקפיד על תיאום שוטף עם האגף.
יוזם  שפ"ע  אגף  ממונה  גולדברג  שמעון 
עד  אלה  בימים  טרוד  פסח',  'מבצע  ומוביל 

מבקש  הוא  אחד  מסר  אבל  מראשו,  למעלה 
ומשליכים  הבית  את  מנקים  "כאשר  להעביר: 
חפצים  ושאר  גרוטאות  ישן,  ריהוט  פסולת, 
את  להקדים  להקפיד  יש   – שימושיים  בלתי 
שיפורסמו,  הפינוי  ימי  לפי  הפסולת,  השלכת 
כל  את  לפנות  יספיקו  האגף  שעובדי  בכדי 

הפסולת עד כניסת החג. 
גם בפסח  והניקיון.  כללי הסדר  על  "שימרו 
הזה כולנו רוצים רחובות נקיים ומטופחים, בלי 
שיירי גחלים ומראות חמץ בלתי נעימים. רק אם 
כולנו ביחד נישמע להוראות ונקפיד לשרוף את 
שפ"ע  אגף  שיציב  המיועדים  במיכלים  החמץ 
בכל פינה ברחבי העיר, נצליח לחגוג פסח נקי 

ומטופח.
"והכי חשוב", מוסיף גולדברג, "אל תהססו 
לפנות אלינו. צוות שפ"ע המתוגבר רוצה לעזור 
ולסייע לכל פנייה שלכם. דווחו על כל מפגע. 
תאפשרו  גזם.  או  פסולת  השלכת  לפני  עדכנו 

לנו למלאות את תפקידנו".
#החידושים

בימים אלו יצא לדרך מבצע חלוקת מגנטים 
לכל בית, במגנטים מפורטים כל ימי פינוי הגזם 
לפי כל שכונה, כך שכל אחד יודע מתי מפנים 

את הגזם בשכונה שלו.
עוד חידוש: מסירים את המודעות מהקירות. 
לוחות  מאות  להתקין  התחילו  שפ"ע  אגף 
מודעות חדשות בכל רחבי העיר ומהיום אסור 
יותר להדביק מודעות על הקירות, בנוסף בימים 
למחיקת  מיוחד  מתקן  לפעולה  הכניסו  אלו 
לשינוי  בדרך  נדבך  עוד  העיר  מקירות  גרפיטי 

חזות העיר.

מבית שמש תצא חלוקה
מאות חבילות מצות עושות את דרכן מהעיר בית שמש לכל 

ריכוזי חסידות ברסלב ● "כל דכפין ייתי וייכול"

'מבצע פסח' השנתי של אגף שפ"ע יוצא לדרך ● סיכום 
ההיערכות והמטרה הגדולה: גם ברחובות - "בל יראה 

ובל ימצא" ● מגנטים עם ימי פינוי גזם יחולקו לכל בית, 
מחיקת גרפיטי והתקנות מאות לוחות מודעות חדשות

שפ"ע חידושים: כך 
מכינים את העיר לחג

 מפנים גרוטאות ומוחקים גרפיטי. עבודה אינטנסיבית 

live  תעשיית חסד. צילום: משה מרקוביץ – ברסלב

סובלים מפסוריאזיס?

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

מונעת תנאים רעלניים המתבטאים במצבי דלקת כרוניים 
מאזנת את התחדשות תאי העור המואצת בשל הפסוריאזיס
תומכת בכליות ובעמידות הכבד מפני נזקי המחלה הכרונית



 www.citypass.co.il | *3686 |  סיטיפס - הרכבת הקלה בירושלים

השבוע בירושלים

הרכבת הקלה - עושה טוב לירושלים

הופעות וחוויות
בתחנות הרכבת הקלה

תחנה מרכזית | כיכר העירייה | הדוידקה

כל חג - חגיגה! 

כלייזמרים | פרחי ירושלים | אומני בלונים  | להטוטנים  | מיצגי אומנות

חג שמח!
נסיעה

טובה ובטוחה

כל חג - חגיגה! 
הופעות וחוויות

בתחנות הרכבת הקלה

לטובת ציבור הנוסעים תותאם תדירות הרכבת לשעות הביקושים ויתווספו רכבות בשעות הערב

עמדות מאוישות למכירת כרטיסי נסיעה יוצבו בתחנות: העירייה, התחנה המרכזית וגבעת התחמושת

לתשומת ליבכם: יש להצטייד מראש בכרטיס נסיעה לרכבת ולתקפו עם הכניסה לקרון

חוה״מ פסח ימים ד׳-ה׳, 12-13.4
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יוסי קרויזר

כי חקירת  מבוכה למפכ"ל: למרות הצהרתו 
נתניהו  הממשלה  ראש  בעניין   '1000 'תיק 
תסתיים תוך מספר שבועות, במשטרה מסייגים 
תימשך  החקירה  כי  ומדווחים  ההבטחות,  את 

לפחות עוד חודשיים.
נותרה  כי לחוקרים  הסיבה: במשטרה הבינו 
בין   – למיצוי החקירה  עד  ארוכה  עוד מלאכה 
שבהם  המשמעותי  בחו"ל,  דין  חיקורי  השאר 
פאקר,  ג'יימס  האוסטרלי  המיליארדר  של  הוא 

שעדיין מתקשים לקבוע לו מועד.
מפכ"ל  הודיע  השנה  ינואר  חודש  בתחילת 
נמצאת  התיק  שחקירת  אלשיך  רוני  המשטרה 
של  במושגים  מדובר  וכי  האחרונה  בישורת 

כמה שבועות שנותרו עד לסיום החקירה בתיק. 
כעת, במשטרה אומרים כי החקירה תימשך עוד 

שלושה חודשים לפחות.
במשטרה מעריכים כי למרות כל העיכובים, 
תשתית  מתגבשת  המתנות,  תיק   ,1000 בתיק 
דבר  של  בסופו  תמליץ  והמשטרה  ראייתית 

להעמיד לדין את ראש הממשלה נתניהו.
נרשמה  האחרונים  בשבועיים  כך,  בתוך 
נגד  חקירה  מתנהלת  בהם  בתיק  התפתחות 
נוספים בין היתר של  נתניהו ובוצעו תשאולים 
מעורב  החשד  פי  שעל  מעריב  בעיתון  בכיר 
הממשלה  ראש  בין  שהתקיים  ומתן  במשא 

למו"ל 'ידיעות אחרונות' נוני מוזס. 

גדעון סער 
הצהיר: חוזר 

להנהגת הליכוד
לאחר פסק זמן ממושך, 
הודיע שר הפנים לשעבר 
גדעון סער כי הוא חוזר 
הפוליטית  לעשייה 
והנהגת הליכוד, במהלך 
שקיים  כוסית'  'הרמת 
עם פעילי המפלגה בעכו 
רוצה  שאני  "אמרתי   

עכשיו  דוד,  עם  ללכת 
הוא רץ ברוך ה'"

ארי קלמן 

לאחר פסק זמן ממושך, הודיע השבוע השר 
יתמודד שוב במסגרת  כי  גדעון סער  לשעבר 
הליכוד. את הדברים אמר במהלך טקס הרמת 
במהלכה  בעכו,  הליכוד  תנועת  של  כוסית 
״החירות  יצעד:  שאיתן  נקודות  שלוש  פירט 
פתח  עצמינו״,  אנחנו  להיות  זה  האמיתית 
סער את נאומו. "הליכוד תמיד חרט על דגלו 
הנושא  ובכל  ישראל,  ארץ  של  השמירה  את 
האלה  הדברים  על  עמד  מדיני  הביטחוני 

כחומת המגן של אזרחי ישראל", ציין. 
סער התייחס להחלפתו של הנשיא אובמה 
שנים  עברה שמונה  ישראל  "מדינת  כי  ואמר 
בעין  עין  ראה  מול ממשל שלא  פשוטות  לא 
מפתיע,  באופן  ראינו",  שאנחנו  מה  את 
התייצב סער לצד ראש הממשלה אותו שיבח 
על "שעמד מול הלחצים בצורה חריפה ושמר 

על האינטרסים שלנו". 
אינן  "הבעיות  סער:  המשיך  "אבל", 
שקורה  מה  אחרי  עוקבים  אנחנו  מאחורינו. 
ומזהים סכנה של חזרה למתווה קווי שישים 
שמסכן  שהאמנו  דבר  קלים,  בשינויים  ושבע 

את  לחזק  צריך  המדינה.  ובטחון  עתיד  את 
לממשלה  גיבוי  ניתן  כולנו  ואנחנו  הליכוד 
הלחצים  מול  בעמידה  בראשה  ולעומד 

כשמדובר באינטרסים של אזרחי ישראל".
ראשות  על  יתמודד  האם  הודיע  לא  סער 
הוא  כי  אמר  אלא  המדינה  והנהגת  המפלגה 
הפוליטית  במערכת  הליכוד.  להנהגת  חוזר 
הגיבו בחיוב על הודעתו, וחברו השר כחלון 
הכנסת  חברי  אמת".  ידיד  "הוא  כי  אמר 
החרדים מיהרו לקדם אותו בברכה, והראשון 
שבהם היה מי שכיהן כסגנו במשרד החינוך, 
חזרתו  על  מברך  "אני  שאמר:  פרוש,  מאיר 
איש  הוא  ציבורית,  לפעילות  סער  גדעון  של 
ברוך כישרונות ובוודאי יהיה בקרוב בהנהגת 

המדינה ובין מקבלי ההחלטות". 
פרש  בהן  וחצי  בשנתיים  כי  לציין  ראוי 
מהפוליטיקה, הרבה סער להתבטא בנושאים 
קשריו  את  חיזק  ובמקביל  היום,  סדר  שעל 
לדת.  מה  במידת  התקרב  ואף  החרדי  במגזר 
אחת לזמן מה הוא נוהג להגיע לביתו של מרן 
וקבלת  התייעצות  לצורך  קנייבסקי,  הגר"ח 

ברכה.

סער. צילום: 
מאיר ועקנין, 
פלאש 90

עיכוב ממושך 
בחקירת נתניהו

אחרי שמפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הודיע בתחילת השנה 
כי תוך מספר שבועות תסתיים חקירת 'תיק 1000' בעניינו 
של ראש הממשלה, במשטרה מעריכים כי החקירה לא 

תסתיים לפני חודש יוני

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207151

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף



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
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אדם  בני   11 רצח  מתאבד  מחבל  פטרבורג:  סנט  בעיר  הרכבת  בתחנת  פיגוע 
ופצע 45 נוספים ● "כולם בתוך הקרון חיכו למוות שנראה בטוח", סיפר אחד 
הניצולים ● באותה שעה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביקר בעיר - וגורמים 

העריכו כי "המיקום והתזמון - אינם מקריים"

ברוך ברגמן

הרכבת  בתחנת  השקט  הופר   ,14:30 בשעה  שני,  בצהרי 
את  החריד  עז  פיצוץ  ברוסיה:  פטרבורג  סנט  של  התחתית 
הקומה התת קרקעית ותמונות ההרס לא הותירו מקום לספק 
הקרקע  על  שרועות  היו  גופות   11 טרור.  בפיגוע  מדובר  כי 

ועשרות פצועים זעקו לעזרה. 
במתקפה  מדובר  היה  כי  התברר  מכן,  לאחר  מספר  דקות 
מתוכננת היטב, כאשר נחשפה פצצה נוספת שהוסוותה כמטף 
נפץ.  חומר  של  גדולה  כמות  והכילה  סמוכה  בתחנה  כיבוי 
למרבה המזל, כוחות הביטחון גילו אותה מבעוד מועד ונטרלו 

אותה בטרם הצליחו המחבלים להפעיל אותה. 
העדויות מאתר הפיצוץ, בישרו על אירוע חריג גם במושגי 
המדינה שכבר ראתה אירועי טרור. "אחרי הפיצוץ, כולם בתוך 
הקרון חיכו למוות שנראה היה בטוח", סיפר אחד הניצולים 
אותנו  חילצו  לפתע  אז  "אבל  המקומיים,  התקשורת  לכלי 

והגישו לנו עזרה". 
על פי דיווח רשמי ברוסיה, מדובר במחבל מתאבד בן 23 

ממרכז אסיה, מוסלמי קיצוני, שביצע את הפיגוע בו נרצחו 11 
בני אדם ונפצעו 45.

בשלב זה, החשד מתמקד בפעילי דאעש שככל הנראה אחראים 

במלחמת  בנעשה  הרף  ללא  מתערבת  ורוסיה  מאחר  לטרור. 

האזרחים בסוריה, מה שלא פעם פוגע בפעילות הארגון במדינה. 
בעבר הפיל דאעש מטוס נוסעים רוסי שטס מעל הים התיכון. 

כוחות הביטחון הרוסים פרסמו דיוקן של אדם מבוגר, שעל 
פי החשד אחראי לפיגוע, אך מאוחר יותר הוא התייצב בתחנת 
הממשל  כי  דווח  בנוסף,  לאירוע.  קשר  כל  והכחיש  המשטרה 

הרוסי הוציא שני צווי מעצר לחשודים במעורבות באירוע.
לפי  אך  הרכבת,  תחנות  כאמור  היה  פטרבורג  בסנט  היעד 
ולדימיר  רוסיה  נשיא  גם  היה  היעד  כי  ייתכן  רוסיים,  גורמים 
פוטין, ששהה בזמן הפיגוע בסמיכות מקום. לא ניתן לכך אישור 
והתזמון של  "המיקום  הודו:  רוסיים  ביטחון  גורמי  אך  רשמי, 
הפיצוץ כנראה אינם מקריים, שכן הנשיא מבקר בעיר". הנשיא 

גם הגיע לאתר הפיגוע והניח זר פרחים.
אם אכן מדובר באיתות, המטרה לכאורה לא הושגה מאחר 
ולעם הרוסי ישנו 'זיכרון קצר' בכל הנוגע לאירועי טרור. הפרשן 
הרוסי הבכיר מיכאיל וינוגרדוב, טען כי "ברוסיה פיגועי טרור 
מתרחשים באופן תדיר, אבל לציבור יש נטייה לשכוח מהם. תוך 
התחתית  לרכבת  לרדת  לאנשים  היום  שיש  הפחד  ימים  מספר 
הפיגועים של  מוקדי  ליד  עובר  כשאתה  היום  לחלוטין.  ייעלם 

העשור הקודם אתה לא מרגיש שום פחד".

היעד? פוטין. צילום: פלאש 90

סנט פטרסבורג. צילום: יצחק הררי, פלאש 90

פיגוע התאבדות ברוסיה:
11 בני אדם נהרגו

משקיעים 
באוויר נקי יותר

בימים אלה משלימה חברת החשמל שלב מרכזי בפרויקט הפחתת הפליטות 
באתר תחנות-הכוח "אורות רבין" בחדרה. זהו פרויקט לאומי סביבתי אדיר 
מימדים בכל קנה מידה, שעלותו מסתכמת בכ-8 מיליארד ₪. תכליתו של 
הפרויקט היא להפחית פליטות של תחמוצות חנקן וגופרית דו-חמצנית הנוצרות 

בעת ייצור חשמל באמצעות פחם.  
הליך הפחתת תחמוצות הגופרית נעשה באמצעות סולקנים שמנקים את 

הגזים הנפלטים בתהליך הייצור והופכים אותם לרוויים במים. 

ולא  הפלומה הלבנה שתצא מעכשיו ברום הארובה היא אדי מים 
עשן, והיא מעידה על פעילותו התקינה של המתקן. הפעלת המתקן 
נושמים,  שאנו  האוויר  באיכות  משמעותי  לשיפור  תתרום  החדש 
,)SO2( בזכות צמצום של כ-90% בפליטות הגופרית הדו-חמצנית
בנוסף להפחתה של כ-80% בפליטות תחמוצות החנקן )NOx( שכבר 

מושגת, בהשוואה לפליטות בעבר. 
אנו בחברת החשמל ממשיכים לפעול למען איכות הסביבה, משום שזו 

המחויבות שלנו כלפיכם.

אדי המים שיוצאים מהארובה החדשה באתר תחנות-הכוח "אורות רבין" בחדרה,
הם הוכחה לתרומה הגדולה שלנו לאוויר נקי יותר.



החג בפתח, והכל בוהק וזוהר. כאימא את רוצה שגם הבן 
שלך יהיה הכי הכי. הכי מצוין. ושהחולצה שלו תהיה הכי 
לבנה... בזכות הנוסחה הייחודית של ביומט – הלבן נראה 

בוהק מתמיד, והצבעוני – חי ואמיתי.

הבן שלי הוא....
זה שבחולצה הלבנה.
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האם לשהות בפסח במלון או בבית?

אאאאאא

מעבדות  יצאנו  בו  החג  הוא  הפסח  חג 
זאת  מציינים  אנחנו  שנה  ומדי  לחירות, 
מדיני  מהותי  חלק  כך.  על  לה'  ומודים 
החג הוא לנהוג דרך חירות, ולכן מקיימים 
מצוות הסיבה ועוד. לדעתי, חירות אמיתית 
מאחר  מאורגן.  לנופש  מהבית  לצאת  היא 

ושהות במלון בחג - היא חירות לכל דבר.
בימים  הלחץ  היא  הראשונה  ההשלכה 
מכיוון  משמעותית,  שפוחת  פסח  שלפני 
לימי  לחלוטין  הבית  את  לסגור  שאפשר 
למה  מצטמצם  הניקיונות  ועומס  הפסח 

שהכרחי על פי ההלכה בלבד.
מטרדות  חוסכת  האישה  רק  לא  אך 
חלקו  גם  עליה,  המוטלות  לחג  ההכנות 
כל  את  ולהשיג  קניות  לערוך  הגבר  של 
מגיעים  הילדים  וכמובן  נחסך,  המצרכים 
ההנאה  מלבד  זאת  יותר,  משוחררים 
הטבעית שיש להם בשינוי מקום ואווירה, 

שמוסיפה ותורמת לשמחת החג.
אין כמו אווירה כזו, כאשר כל המשפחה 
במצוות  ומתחילים  חורין  כבני  יושבת 
שמשרה  והשלווה  רוגע  לבנך.  והגדת 

למערכת  חיזוק  נותנת  כזו  חופשה 
גם  ובנוסף  אותה.  ומייצבת  המשפחתית 
השגרה  במשימות  להמשיך  כוחות  נותנת 

שלאחר החג.
ואז  החג  יגיע  תמיד  בבית,  כשחוגגים 
פרט  לקנות  ששכחנו  האחרון  ברגע  ניזכר 
חברה  עם  כשיוצאים  אבל  אחר,  או  כזה 
שבחברות  כיון  כלום.  יחסר  לא  מאורגנת 
שידאגו  אנשים  יש  הנחשבות  התיירות 

לאורחים עד לפרט האחרון. 
ש'פסח  לטעון  מרבים  לכך  המתנגדים 
אני  אבל  והבית'.  המשפחה  של  חג  זה 
וארגנתי,  יכול לספר שבכל מקום שהייתי 
מנהל  בתור  או  לוגיסטי  אחראי  בתור  אם 
החברה - דאגנו שתהיה אוירה משפחתית 
כל  כאילו  נראה  שהיה  כך  מושלמת, 
האורחים הם משפחה אחת. וזו חוויה בפני 

עצמה. 
לסיום, אני מאחל לכולנו שנזכה לאכול 
בית  בבניין  הזבחים  ומן  הפסחים  מן 

המקדש בקרוב ממש בירושלים הבנויה.

בעד מלון:

חירות אמיתית
מני ברומר 

I M TOURS BRUMMER מנהל חברת

פסח  של  העדיפות  על  לכתוב  כשבאתי 
בנופש  מאשר  יותר  ההורים  אצל  או  בבית 
בנוח,  שלא  בתחילה  הרגשתי   - מאורגן 
ונאה  דורש  "נאה  להיות  משתדל  ואני  מאחר 
מקיים" וכאחד שמעטים הסדרים שעשה בבית 
שעשיתי  הסדרים  קיימים  בלתי  עד  ומעטים 
אצל ההורים משני הצדדים, איך אוכל לכתוב 

על כך?!
אבל האמת צריכה להיאמר, ואני בעד פסח 
אצל ההורים. בפועל בגלל אילוצים ציבוריים 
עשיתי  לא  מרכזיים  סדר  לילי  קיימתי  בהם 
זאת בעצמי עד כה, אבל השנה, לאחר עשרים 
שנות נישואין ב"ה, אנחנו חוזרים לליל הסדר 

להורים שלי.
כל מי שילמד את  הסוגיה ושמה 'ליל הסדר' 
יבין ויפנים כי יש עניין חשוב לקיים את הסדר 
דווקא אצל ההורים. בדיוק כשם שיש מצוות 

"והגדת לבנך".
ומורשת.  מסורת  של  חג  הוא  הסדר  ליל 
ממש  לא  שהוא  אפילו  הסדר  ליל  לו  קוראים 
לפי הסדר. באים רעבים מבית הכנסת, שותים 
שתי כוסות של יין ואומרים הגדה. את הילדים 

שולחים ומפנקים בקליות ואגוזים שלא יירדמו 
וישאלו מה נשתנה.

הסדר,  בתחילת  שואלים  נשתנה'  'מה  את 
עוד לפני שראו את כל השינויים, והעיקר שלא 
זה  זאת  ובכל  והלאה,  מכאן  הסדר  יירדמו. 

נקרא ליל הסדר. למה?
מצות המצווה של ליל הסדר נקראות בזוהר 
מאכל   – דמהימנותא"  "מיכלא  בשם  הקדוש 
של אמונה. מהו אמונה? איך משרישים אותה 

בלבבות?
"כשנעתיק  הזהב:  בלשונו  הרמב"ן  אומר 
שהיה  ידעו  לבנינו,  הדבר  את  כן  גם  הדברים 
הדבר אמת בלא ספק, כאילו ראהו כל הדורות, 
כי לא נעיד שקר לבנינו". הדרך היחידה לאמת 
ולהנחיל את ניסי מצרים והקורות אותנו בעמק 

הבכא הוא מאב לבן, מאם לביתה.
לא בכדי פסח הוא עניין משפחתי. כשהקב"ה 
מצווה על משה רבינו לחוג את חג הפסח הוא 
כבר מורה לו על האסיפה המשפחתית: "ויקחו 
קרבן  לבית".  אבות, שה  לבית  איש שה  להם 
הפסח נאכל בחבורה, וכי יש לך חבורה יותר 

מהורים ואחים?

בעד בית:
'חבורה' משפחתית

הרב בן ציון נורדמן
יו"ר סיעת יהדות התורה בחדרה

הזוועות בסוריה: 
"מטלטל כל בן אנוש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למתקפה 
הכימית השבוע בסוריה ואמר: "התמונות המזעזעות 
מסוריה, צריכות לטלטל כל בן אנוש" ● מוקדם יותר 

דרש השר בנט לכנס את הקבינט לדיון בנושא

מאת: ארי קלמן

)שלישי(  השבוע  התייחס  נתניהו  רה"מ 
בטקס אזכרה לנשיא חיים הרצוג ז״ל למלחמה 
בסוריה ולמתקפה הכימית שגבתה את חייהם 

של למעלה מ-110 בני אדם.
צריכות  מסוריה,  המזעזעות  "התמונות 
"ישראל  נתניהו.  אמר  אנוש",  בן  כל  לטלטל 
מגנה בחריפות את השימוש בנשק כימי בכל 
מצב, ובייחוד נגד אזרחים חסרי ישע. ישראל 
הבטחתה  להשלים  הבינ״ל  לקהילה  קוראת 
מסוריה.  הכימי  הנשק  את  ולסלק   ,2013 מ 
הציווי  את  מדגישה  האכזרית  המלחמה 
הגדול- לעולם נגן על עצמנו בכוחות עצמנו. 

מול כל אויב ומול כל איום".
ודרש  לנתניהו  בנט  פנה השר  יותר  מוקדם 
הכימית  המתקפה  בנושא  דחוף  דיון  לכנס 
בסוריה. לבקשת השר בנט, על הדיון לעסוק 
הביטחוניות  בהשפעות  ההומניטרי,  בהיבט 
בנשק  השימוש  משמעויות  על  האזור,  על 
כימי ועל השמדת העם השיטתית המתרחשת 

ברגעים אלה בסוריה.
תוך  אזרחים  על  המתקפה  השר,  לדברי 

שימוש בנשק כימי מצריכה חשיבה מחודשת 
בטחוני   – המדיני  הקבינט  של  ביטחונית 

בישראל.
השר דרעי הגיב לדברים: "זוועה קורעת לב 
ילדים הרוגים מנשק  הבוקר בסוריה: עשרות 
כימי. ישראל המעצמה והדמוקרטיה היחידה 
קץ  לשים  העולם  את  להוביל  חייבת  באזור, 

לטבח הנורא!"
הציוני,  המחנה  ויו"ר  האופוזיציה  ראש 
בסוריה  שמתרחש  "מה  אמר:  הרצוג  יצחק 
רצחני  משטר  של  האנושות  כנגד  פשע  הוא 
שאיבד כל צלם אנוש. ארה"ב והעולם, אסור 
לנקוט  ועליהם  הזוועות  למול  מנגד  שיעמדו 

צעדים מעשיים לעצירת הטירוף".
"אני קורא לנשיא טראמפ, כמנהיג העולם 
ואקטיבית  תקיפה  מדיניות  להוביל  החופשי, 
לגיטימציה  כל  מפשע.  חפים  על  להגנה 
למשטר  תמיכה  מתן  היא  אסד  של  למשטרו 
ובלתי  חמורים  פשעים  המבצע  רצחני, 

מתקבלים על הדעת כנגד חפים מפשע".

ארי קלמן

בוועדה  אלה שוקדים  בימים  היערכות שיא: 
רבו"  פני  "הקבלת  הענק  אירוע  של  המכינה 
פסח  בחוה"מ  שיתקיים  המעיין,  אל  ארגון  של 
באצטדיון טדי בירושלים. יצוין, כי מאז האירוע 
הכולל  נוסף  יציע  נבנה  בטדי,  האחרון  התורני 
להשתתף  צפויים  ובאירוע  מקומות  כ-9,000 

כ-30,000 איש. 
תוקם  הגדולה,  ההפקה  של  הלוגיסטי  בחלק 
במת ענק באורך של 55 מטרים בקונסטרוקציה 
מקומות  ענקיים,  לד  מסכי  הכוללת  מיוחדת, 
ישיבה למאות רבנים ובימה מיוחדת ומשכוללת 
יחולק  האצטדיון  המוזיקאלי.  החלק  עבור 
למתחמים שונים הכולל מתחם לאח"מים ואנשי 

תקשורת. 
בסיור מקדים שערכו קציני משטרה במקום, 
וסידורי  האבטחה  היערכות  על  מקרוב  עמדו 
יפעלו  סדרנים   400 כי  נודע  במתחם.  הביטחון 
לאורך האירוע שיתנהל באופן מסודר, וכן מאות 
שוטרים צפויים להתפרס בסביבותיו כדי לדאוג 

להסדרי התנועה וחניית האוטובוסים.
מהוועדה המכינה נמסר, כי הצפי הוא ליותר 
מ-500 אוטובוסים מיוחדים שיגיעו מכל רחבי 
המגיעים  ההמונים  מלבד  זאת  לאירוע,  הארץ 

לאזור  המגיעה  וברכבת  הציבורית  בתחבורה 
עוד  להגיע  צפויים  מירושלים  בנוסף,  מלחה. 
אלפים רבים בתחבורה ציבורית שתתוגבר לפני 
על  מספרים  ברחבי  המעיין'  'אל  רכזי  האירוע. 
המוקדמת  בהרשמה  תקדים  חסרת  היענות 
לבדה  תקווה  מפתח  למשל,  כך  לאוטובוסים. 

צפויים לצאת למעלה מ-40 אוטובוסים.  
ניסן,  י"ז  ביום חמישי,  יתקיים אי"ה  האירוע 
ב' דחוה"מ פסח. על בימת הכבוד במעמד ישבו 
מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה בראשות 
על  מברכתם  יאצילו  אשר  כהן,  הגר"ש  מרן 
ערים,  רבני  עשרות  ישתתפו  כן  כמו  ההמונים. 
ברחבי  קהילות  רבני  מ-600  ולמעלה  דיינים 

הארץ.
מלאה  מוזיקלית  הופעה  יכלול  האירוע 
מוטי  כהן,  שלמה  בתוכם  זמרים,  גלריית  של 
ריבו  ישי  רנד,  שולי  לוק,  משה  שטיינמץ, 
ומקהלת ילדים ענקית. בימים אלה הוקלט שיר 
חדש ומיוחד שילווה את מעמד הרבבות, שנקרא 
"כולם נקבצו" ויושמע לראשונה בביצוע בכורה 
ילדים  כ-250  של  ענק  מקהלת  בהשתתפות  חי 
מנחם  הרב  של  בניצוחו  התורני  החינוך  מרשת 
בשמחת  החוגגים  רבבות  את  שירוממו  אופן, 

החג.

רבבות צפויים להשתתף במעמד הענק של 'הקבלת פני רבו' של 
ארגון 'אל המעיין' בחול המועד בירושלים ● כל הפרטים

היסטוריה ב'טדי': 500 
אוטובוסים ובמה באורך 55 מטר





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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

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

30.4.17



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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור



י' בניסן תשע"ז 6/4/17בבית שמש1222

"אם נתניהו יתמודד שוב   - נתמוך בו בלי סייגים"
דרעי בלי כפפות: שר הפנים בראיון חג פתוח על כל הנושאים החמים שעל הפרק  מתייחס 

ללפיד )לא מחרים אותו(, עוקץ את ליצמן )יש מנדטים מפופולאריות?(, מצדיק את בנט )גדולי 
ישראל אסרו לסגור איתו בלוק( ומפרגן לאיווט )חזר להיות חבר( ולישראל פרוש )פועל למען 

הציבור(   האם הדלת פתוחה לאלי ישי? מה הסיכוי לשלום עם 'קול ברמה'? למה ש"ס 
עדיין מדשדשת בסקרים? ומי מחברי הכנסת של המפלגה יוחלף?  וגם: התמיכה המפתיעה 

ביחימוביץ', ההדלפות מהקבינט, השתיקה בנושא החרד"קים וההפגנות, הבטחה לטרפוד מתווה 
הכותל וההתמודדות האישית עם עננת החקירות

אבי בלום ואבי גרינצייג

הכוסות  בארבע  להמעיט  אפשר  אי  אחד,  מצד 
המלאות שמונחות על שולחן הסדר של אריה דרעי, 
בעולם  הנמוך  מהמקום  התשע"ז.  החירות  חג  ערב 
הוא חזר למשרד הפנים, באישור כפול של בג"ץ – שהכשיר 
פעמיים את מינויו, תחילה לשר ולאחר מכן לשר פנים. בשעה 
שחבריו האשכנזים מתנצחים ביניהם לבין עצמם, הוא מכהן 
פרלמנטרית.  אופוזיציה  ללא  יחידה,  ספרדית  תנועה  כיו"ר 
האיש שסומן כמי שזקוק לשיקום, חזר לימיו הטובים כמתווך 
לשר  ראש-הממשלה  בין  שלום  להשכין  שמצליח  הלאומי 
יחימוביץ'  ושלי  למחזר,  הפך ממשמיץ  לפיד,  יאיר  האוצר. 
מרחוב  נעה   – החקירות  עננת  אפילו  לשותפה.   – מעוינת 

הקבלן לרחוב בלפור.  
מצד שני, אי אפשר להתעלם מחצי הכוס הריקה. התזזית 
החברתית במסגרת משרדי הפריפריה, נגב וגליל – לא באה 
הוא מתמודד   – ספרדית  הפנים  בזירה  בסקרים.  ביטוי  לידי 
להיות  היה  שאמור  ברמה  קול  רדיו  מול  נגמר  שלא  בקרב 
תחנת הבית של התנועה. האופוזיציה החוץ פרלמנטרית של 
אלי ישי עדיין מבעבעת מתחת לפני השטח ועשויה להתפרץ 
לשעבר,  יריבים  רואה  הוא  שם   – המקומיות  ברשויות 
שנוחלים כיום הצלחות. בגזרת מינוי רבני ערים, לא נרשמות 
טרם  החקירות  עננת  גם  המעטה.  בלשון  כבירות,  הצלחות 
התפוגגה, ולמרות שחלפה שנה תמימה ללא תזוזה – התיק 

טרם נסגר והכתם לא הוסר.
כוסות  כארבע  זאת  להציג  אפשר  הסיום  בשורת  אם  גם 
ריקה, בחרנו להתמקד בראיון במידה  כוס  מלאות מול חצי 
שווה, בהצלחות ובאתגרים, בהישגים ובמחדלים. בעיתונות 
העיתונות  של  עת  בטרם  לכתה  על  מרה  מבכים  הכללית 
החופשית, אבל אצלנו, במדיה החרדית, עדיין נותרה עיתונות 
עצמאית. בלי הגבלה, התניה או התערבות יזומה. מצה ומרור 
ניתן  ציניות  של  שמץ  שבלי  לשיחה  בערבוביה,  מוגשים 

לכנותה – ראיון נטול כפפות.   
הלך  שנתניהו  כך  על  הפרשנויות  את  שומעים  אנחנו 
לפשרה, רק אחרי שהבין שלא יוכל להקדים את הבחירות. 

לדעתך, האם נתניהו אכן מחפש בחירות?
"הערכה שלי - לא מידיעה ברורה, כי רה"מ לא שוחח איתי 
על כוונותיו - שהמשבר שהיה הוא נטו על התאגיד, זה מאוד 
והטענה שלו שהוא  קואליציוני  הסכם  גם  לנו  יש  לו.  מציק 
משתדל לקיים את ההסכמים. אני חייב לומר לצערנו, שהיו 
שהיו  יודע  הוא  אותו,  מאשים  לא  אני  בהתנהלות,  טעויות 
ואומר  בא  היה  הוא  הקדנציה  מתחילת  אם  הרי  כי  טעויות, 
שהוא סוגר את התאגיד, לא היו מתווכחים אתו. למרות זאת, 

אנחנו חייבים לקיים הסכמים, אבל ניסינו לגשר ולפשר". 
ילך  שאם  לו  כשאמרתם  השולחן  על  אקדח  לו  שמתם 

לבחירות, לא בטוח שתתמכו בו בבחירות הבאות.
"לא, זה התפרש לא נכון. היות ובסוף הוא צודק בדרישה 
מסגרת  פריצת  של  תקציבית  השלכה  לזה  שאין  ברגע  שלו, 
ומאוחר  בסדר  ולא  טוב  לא  נראה  למרות שזה  אז  התקציב, 
מדי וכבר הקימו את התאגיד, אם הוא החליט ועומד על כך - 

אנחנו צריכים לתמוך בזה".

תשמרו אמונים לנתניהו גם אחרי הבחירות הבאות?
"אני יכול לומר לך דבר אחד, בשנתיים האלה, ואני מדבר 
והאג'נדה של  הכיוון  מיהדות התורה,  גם   - כל חבריי  בשם 
הממשלה הזו לקיים הסכמים, אני לא אומר שהכול מושלם 
זו הנחת העבודה. בהתחלה פקידי האוצר למי שזוכר,  אבל 
ניסו לשחק עם ההסכמים האלה, והם הבינו מהר מאוד ואני 
חייב לומר זאת גם לזכותו של שר האוצר, שהאווירה בכל יום 
ראשון במפגש ראשי המפלגות היא שכאשר מישהו מוכיח 

שזה הסכם קואליציוני - כולנו מחויבים אליו". 
והתמיכה הזאת תהיה תקפה גם אם הבחירות יוקדמו, על 

רקע החקירות למשל?
"לא תהיה לנו ממשלה יותר טובה מזו, ואני גם לא רואה 
יותר  הקיימים ראש ממשלה  בכל האישים הפוליטיים  היום 
טוב לנו מבנימין נתניהו, כך שאני שואף ורוצה שהממשלה 
הזו תמשיך עם ראש הממשלה הזה. אם נלך לבחירות מסיבה 

כזו או אחרת וראש הממשלה ירוץ – אנחנו נתמוך בו". 
בלי סייגים, כמו בבחירות האחרונות?

"כן, למה לא? הוא הוכיח חברות וידידות. כמובן שנתמוך 
בו רק בתנאי אחד – שאף אחד לא מקים ממשלה בלי השני, 
שאם הוא יחליט משום מה אחרי הבחירות ללכת עם אחרים, 

שידע שיש לו חבילה שהוא מחויב לה". 
אתה מדבר על תמיכה ללא סייג, אבל ראינו אותך מצטלם 

יחד עם הרצוג וקורא לו להיכנס לממשלה.
כשהצהרנו  משבר,  היה  אבל  בחירות,  רוצים  לא  "אנחנו 
לתומנו שאסור ללכת לבחירות על התאגיד, זה נתן רוח גבית 
לאיים  יכול  לא  הבין שראש הממשלה  הוא  כי  האוצר  לשר 
ולא להתראיין  לכן החלטנו להוריד פרופיל  עליו בבחירות. 
למנכ"ל  מצווה  בבר  לסיטואציה  נקלעתי  אני  הזה.  בנושא 
לרוץ  והתחילו  הרצוג  גם  שם  שהיה  משעל,  אריאל  שלי, 
דיווחים שאני מסתודד עם בוז'י, ואני מבין איך זה יתפרש, 
זה בא להחליש את ראש הממשלה, לכן מיד הפכתי  כאילו 
את זה לקריאה להצטרפות לממשלה בראשות נתניהו. בסופו 
של דבר זה אפילו תרם להשגת הפשרה כי כולם הבינו שאם 
להיות  יכולה  לכולם  הנוכחית,  הקואליציה  את  נשמר  לא 

אלטרנטיבה".
 

 תנועת החרם
מזוהים  אנחנו  כיום  אבל  אלטרנטיבות,  על  מדבר  אתה 
אוטומטית כמי שנמצאים בכיס של הימין. הנה, את לפיד 
המפלגה  בראש  לעמוד  שעשוי  כמי  בסקרים  שמסתמן 

הגדולה בישראל   אתם מחרימים. 
אף  מחרים  לא  אני  כזה,  דבר  ממני  שמעתם  לא  "מעולם 
גם לא  וזה  גם שמישהו רשאי להחרים  אחד, אני לא חושב 
אחראי, כאילו יש לנו את הכלים להחליט מי יותר כשר וירא 
שמים, עם כל הכבוד אנחנו נכנסים כדי להציל מה שאפשר 
להציל. השאלה מה הם קווי היסוד והנתונים. כמובן יש לנו 
חשבון גדול עם לפיד על מה שעשה לנו כשהיינו באופוזיציה, 

אבל הוא משדר לאחרונה כיוונים אחרים".
אי אפשר לזלזל בהצהרות שלו בקדנציה הנוכחית. 

או  ביבי  את  מעדיף  אני  אם  שואלים  כשאתם  "ועדיין 
ביבי  לכיוון  ברור שנכריע  לפיד,  או  הימין  מועמד אחר של 
ואין סיכוי שניתן ללפיד מרצוננו. אבל אם במצב אחר שלפיד 
באופוזיציה,  נישאר  ואנחנו  בלעדינו  ממשלה  להרכיב  יכול 
להציל  שניתן  מה  ולהציל  לממשלה  להיכנס  האם  והשאלה 
או לא? זו שאלה אחרת לגמרי. יצטרכו להכריע באותו זמן. 
מישהו יכול להגיד לך היום שמצווה לשבת באופוזיציה ולא 
ומבקש  אותך  רוצה  כשהוא  לפיד,  של  לממשלה  להצטרף 

ממך להיכנס?"
ונשכח לו באחת את כל מה שעולל בקדנציה הקודמת?

נתון בידינו  זה  "בשום אופן. לכן אני אומר לך שכל עוד 
מועמד  בעד  נכריע  אנחנו  אחר,  מועמד  לבין  בינו  להכריע 

אחר. הוא יודע את זה".
תעדיפו גם מועמד משמאל על פני לפיד?

"אלה שאלות קשות. לא לחינם לפיד אמר בשבוע שעבר 
'רדפתי אחרי החרדים אבל לא הצלחתי במשימה הזו'. הוא 
ולא  ארוכים  חודשים  להיפגש  ניסה  הוא  נכון,  מצב  צייר 

הסכמנו".
שברגע  לכל  ברור  הרי  איתו.  בהליכה  יתרון  גם  יש 
האנטי- ההסתה  כל  לפיד,  עם  אחת  לקואליציה  שתחברו 

חרדית תיעלם.
ויש לכאן, אבל מצד שני  "מסכים אתך, יש מעלות לכאן 
לא יכול להיות שביבי נתניהו או מועמד אחר של הימין יכול 
להרכיב ממשלה ולפיד יכול - שאני אעלה את לפיד, בכל זאת 

זה סמל ובכל זאת הוא הלך חזק מאוד על הציבור שלנו".
ל'אח' שלו בממשלה הקודמת, שר החינוך נפתלי בנט, 

שהיה שותף לכל מהלכי לפיד, כן סלחתם.
"תראה, בנט לא הטיל וטו שהחרדים לא ייכנסו לממשלה, 
לא  באופוזיציה  כשהיינו  הקודמת  בממשלה  גם  מבחינתו 
היה עיקרון נגדנו. לזכותו ייאמר שהוא ניסה לפני הבחירות 
ובהוראת  החרדיות,  המפלגות  עם  בלוק  לעשות  הקודמות 

גדולי ישראל נמנענו מזה".
אתה בעצם מאושש כאן לראשונה את הגרסה של בנט, 
חברי  ואתם,  בלוק,  ליצור  אחריכם  בשעתו  חיזר  שהוא 

הכנסת החרדים, התעלמתם. 
שטיינמן  הרב  מרן  ישראל.  גדולי  בהוראת  זאת  "עשינו 
הורה לא לסגור בלוק כזה חד משמעית נגד ראש הממשלה 
וגם הרב עובדיה לא הסכים לזה. בנט פחד שהולכים לעקוף 
אותו ולהשאיר אותו בחוץ, אז הוא הלך ותפס ראשון, מצדו 
יכולנו להיכנס, רק זה היה חלק מההסכם עם לפיד. לא שזה 

מקל, אבל אלה טענות לעונש. נסיבות מקלות..."
מועמד,  של  בולט  שם  רואה  אתה  ביבי,  שאחרי  ביום 

לפחות אחד כזה שאתם תעדיפו?
"אין ספק שזה לא יהיה רק קרב בתוך הליכוד. אני לא רוצה 

להגיד שמות אבל יהיה קרב קשה".

 ימינה צעד
למדת  ש"ס  כיו"ר  שלך  הנוכחי  שבסבב  תחושה  יש 
אתה  כיום  מתון,  לגורם  נחשבת  בעבר  אם  העבר.  מלקחי 
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"אם נתניהו יתמודד שוב   - נתמוך בו בלי סייגים"

לא  ימינה של הממשלה.  הליכה  על  ביקורת  מלמתוח  נזהר 
שמענו אותך, לדוגמה, מותח ביקורת על כך שנתניהו הולך 

ימינה מדי בממשלה הנוכחית.
"זו הקואליציה שיש לו, הליכוד בכלל לקח ימינה יותר ממה 

שהיה כל השנים". 
גם אתם זזתם ימינה. אתה אישית מותח כיום ביקורת פחות 
מאשר בעבר, אולי בגלל הטראומה של הסכמי אוסלו שעדיין 

רודפת אותך.
"לא, לא, אני יודע מה החובה שלי קודם כל, לדאוג לציבור 
שלנו, ועם כל הכבוד אני חייב לעשות סדר עדיפויות, אני יכול 
אומר  אני  לכן  שלנו?  לציבור  ידאג  מי  אבל  ממשלה,  לפרק 
עושה  או  אדם  חיי  ומסכנת  שהולכת  ממשלה  לא  זו  בינתיים 

דברים להתגרות באומות וכדומה".
אז הנושא המדיני, מבחינתך, בעדיפות שנייה...

שאני  כמה  משפיע  ואני  אחריות,  לי  ויש  קבינט  חבר  "אני 
יכול שהכול יהיה מדוד ושקול, ואני חייב לומר שברוב הדברים 
שלא מתפרסמים ובדיונים אני מוצא הרבה שיקול דעת ויישוב 

הדעת".
גם אצל בנט וליברמן?

"תראה בסוף את התוצאות".
מתחת לאחרונה ביקורת על ההדלפות מהקבינט, זה משהו 
שאתה שלא היה כמותו בממשלות קודמות, הרי ישבת כבר 

בקבינט בעבר אצל שמיר ואצל רבין?
דברים  דולף, הרבה  לא הכול  דבר אף פעם.  כזה  היה  "לא 
 - מתפרסמים  דברים  מאוד  הרבה  אבל  פורסמו,  לא  חשובים 
כזה.  מדיני-פוליטי  בגבול  שהם  בנושאים  כשמדובר  בעיקר 
סודות מדינה או דברים צבאיים ברוך ה' יש אחריות ולא דלפו 

עד היום".
לפי דו"ח המבקר על 'צוק איתן', אתה באמת חושב שבנט 

היה זה שצפה את איום המנהרות בניגוד לאחרים?
וביטחון  חוץ  של  משנה  בועדת  הייתי  שם,  הייתי  לא  "אני 
באופוזיציה אז, ואני חייב לומר לך שאנחנו ידענו על המנהרות 
והתרענו כבר אז שהצבא לא הציג לנו פתרונות איך מתמודדים 
עם זה, כאילו היה 'סמוך' כזה של נדע איך לטפל בהם בבוא 

הזמן".
אחרי הדו"ח, ההדלפות והכותרות, אתה חושב שיש בכלל 
תועלת בקבינט? הרי היו ממשלות שנמצאו פורומים חלופיים 

יותר דיסקרטיים.
"הקבינט הוא לא סתם פאנל חברים לפטפט, אבל אל תשכח 

שרוב חברי הקבינט לא מקדישים הרבה זמן להתכונן לפני או 
אחרי - רק בזמן שהם צריכים להיות שם, מי שבסוף מוטל עליו 

האחריות הם ראש הממשלה ושר הביטחון".
אפרופו שר ביטחון, היית נותן לאיווט ציון טוב עד כה?

ביחד.  אתו  עובד  הצבא  ומדוד,  שקול  הוא  כן.  "בינתיים 
לא יודע אם זו נקודת השיא שלו אבל זו הנקודה הכי גבוהה 
שהוא הגיע אליה עד היום... זה המשרד הכי גדול, חזק ואחראי 
עם  היחסים  טובים,  המינויים  עובדת,  המערכת  ובינתיים 

הרמטכ"ל ועם האמריקאים טובים".
גם עם החרדים?

"אני אמרתי לכם כל הזמן תעזבו דיבורים, במבחן התוצאה 
מתקן  הוא  הישיבות,  בני  בנושא  הצבא  מול  עובדים  אנחנו 
דברים בשקט. כשבן-אדם טוב לו - ואיווט פורח בתפקיד מלא 
האתגרים של שר הביטחון - הוא בטח רוצה להישאר שם עוד 

כמה שנים".
והחברי,  החרדי  בהקשר  אמרת,  באופוזיציה  היה  כשהוא 

ש'זה לא איווט שהכרתי'. החברות חזרה?
"אני מלמד עליו זכות, זה לא קל להיות באופוזיציה, כמובן 
הרבה  אהבתי  ולא  כאלה  בשעות  גם  להימדד  צריך  שאדם 
בציבור  בנו,  שפגעו  דברים  שם  היו  אז,  שלו  מההתבטאויות 
החרדי, ולא אהבתי את זה ואמרתי לו את הדברים. אבל לכן 

שמחתי מאוד שהוא נכנס והשיתוף פעולה בסך הכול ב"ה. 
כמעט  יש  ומתמיד  מאז  המקומיות  ברשויות  אגב,  "דרך 
הרמוניה מוחלטת בין נציגי ש"ס לישראל ביתנו, עובדים יפה 

מיעוטים  של  קבוצות  שתי  זה  בעיות.  ופותרים  ביחד  מאוד 
שעובדים יחד וצריכים לדאוג לצרכים של אוכלוסיות חלשות".

הקול השקט
נותנים גיבוי שקט לליברמן, גם בכל הנושא שטרם  אתם 
הסתיים של גיבוש תקנות חוק הגיוס, אבל השקט נשמר גם 
איפה שצריך להרים קול. הנה, ש"ס לא משמיעה קול בכל 
אז  החרד"קים.  וקמפיין  בכבישים  ההשתוללות  של  הנושא 

מה, גם אתם חוששים מהטרדות?
"אני לא רץ להוציא הודעות, אבל בכל פעם שביקשו תגובה 
בצורה  דעתי  את  אמרתי  לנושא,  להתייחס  צריך  כשהייתי  או 
לנו הוראה חד  יש  דרכנו,  לא  אני חושב שזו  ביותר,  הברורה 
משמעית ממועצת חכמי התורה ומגדולי ישראל שלנו לבחורי 
תורה  בן  או  ישיבה  בן  ראיתי  לא  להתייצב.  ישיבות להמשיך 
השנים  כל  נהוגות  שהיו  כפי  להוראות  ושומע  שמתייצב 
וילכו  התורה  לגדולי  ישמעו  כולם  אם  בצבא.  שהסתבך   -

ויתייצבו, אז לא תהיה בעיה בכלל".
עובדה היא שיש כאלה שנעצרים, וברחובות אנחנו רואים 

שיש גם מפגינים. 
שהם  שתפסו  לכאלה  ישיבה  בני  מעמד  מבטל  הצבא  "אם 
מנהלים חשבונות ברשתות החברתיות, על זה אלך למאבק? או 
בחורים שעובדים במספרות או בחנויות ומשתמשים ב'תורתו 
אני מרגיש שליחות להגן על  זה אצא להגן?  אומנותו', שעל 
עולם התורה, על כל בן ישיבה שלומד תורה, אני צריך להגן 

במסירות נפש שיוכל ללמוד".
אתם מעורבים בגיבוש תקנות הגיוס? כי גם שם מסתמנת 
שהבחורים  מישיבה  הכרה  שלילת  של  פשוטה  לא  אמירה 

שלומדים בה לא מתייצבים בלשכות.
ונציגינו  התקנות,  בנושא  מאוד  גדולה  עבודה  "מתנהלת 
ועד  עם  וביחד  פרוש  מאיר  השר  סגן  עם  יחד  אטיאס  אריאל 
הישיבות עובדים קשה מאוד ומנסים להוציא מה שאפשר. אני 
את  לשחרר  מהבוקר  עסוק  אני  שעכשיו  למרות  זה  את  אומר 
ההורים  עם  דיברתי  התייצב,  שלא  מאופקים  ישיבה  בן  אותו 
רבותיו  להוראות  שמע  הוא  תורה,  בבן  מדובר  ובאמת  שלו 
נגד דעת ההורים שלו, ואני חושב שאסור שהבחור הזה ישב 
וגם  גדול.  נפשי  עובר שם משבר  אין ספק שהוא  כלא,  בבית 
על זה צריך לקחת אחריות, מישהו לוקח אחריות מה עובר על 
בחורים שיושבים בבתי כלא אחרי חודש או חודשיים? איזה 

משבר רוחני הם עוברים? גם זה צריך לקחת בחשבון".

אין ספק שהנשיא אובמה "
הזיק לנו, ואני מנסה 

להתבטא בעדינות. הוא 
שידר שישראל היא לא בת 

הברית המועדפת על ארה"ב 
ויש שיקולים אחרים
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תורה  בני  שאין  לראות  לאחרונה שאתה שמח  רק  כתבת 
ספרדים במחאות הללו. אז מה, הציבור הספרדי מתון יותר?
לא  אנחנו  ולכן  רבותינו  הוראות  על  אמונים  "אנחנו 
שלא  גם  הגבתי  לכן  שם.  נמצאים  ולא  בהפגנות  משתתפים 
המחזה  שם.  נמצאים  הספרדים  התורה  בני  שציבור  ראינו 
זה  שם  שעברה  לנערה  שמרביצים  איך  בתקשורת  שראינו 
כך  ואחר  בזה,  משתמשים  שהחילונים  איך  גדול  ה'  חילול 
שואלים למה ראשי ערים מדירים חרדים. צריך להבין שאצל 
פלג  בין חרדי לחרדי אחר שמזוהה עם  אין הבדל  החילונים 
כזה או אחר, כולנו חרדים, וכששורפים עגלה או אוטובוס או 
שצופרים  הנהגים   - תנועה  עוצרים  או  ברחובות  משתוללים 

מקללים את החרדים".

תופס טראמפ
בתקופת ממשל אובמה נמנעת כמעט לחלוטין מלהתייחס 
ליחסים המתוחים ששררו בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב, 
במבט  כיום,  ביקורת.  השמעת  סגורות  שבשיחות  למרות 
לאחור, אתה יכול לומר שנתניהו צדק כשהתייחס לאובמה 

כאל שונא ישראל?
"אין ספק שהנשיא אובמה הזיק לנו, ואני מנסה להתבטא 
סמוך  ממש  כמעט  הייתה  הראשונה  הדוגמה  בעדינות. 
ישראל  על  דילג  באזור,  ראשון  לביקור  הגיע  הוא  לבחירתו, 
והלך למצרים וטורקיה, ורק אחרי כמה שנים הגיע לבקר גם 
פה. מה שזה שידר לעולם זה היה שבר נוראי, רק לאחר מעשה 
בת  לא  היא  שישראל  שידר  הוא  חמור,  היה  זה  כמה  הבנו 
הברית המועדפת על ארה"ב ויש שיקולים אחרים. אני כבר לא 
מדבר על טעויות אחרות שהוא עשה עם מצרים וסעודיה שהן 
בסתר  איראן  עם  עשה  שהוא  ומה  שלנו,  השותפות  לכאורה 
טובים  דברים  עושה  שהוא  חשב  שהוא  מאמין  אני  ובגלוי. 
אבל אין ספק שזה היה נגד האינטרסים של ישראל, הזיק לנו 

והחליש אותנו". 
כמי שיושב בקבינט ונחשף למכלול השיקולים אתה יכול 

לומר כיום שבחירתו של טראמפ שיפרה את המצב?
הפכנו  האחרונים  בחודשים  ההבדל,  את  כבר  רואה  "אני 
לכלה הכי מבוקשת בעולם. אי אפשר לתאר, אפילו מעצמות 
גדולות מבקשות את קירבת רה"מ והשגרירים שלנו בארה"ב, 
כדי לפתוח להם דלתות, לתת להם עצות, דברים מדהימים. זה 

שינה חזק מאוד את מעמדה של ישראל בעולם".
את  לאכזב  מצליח  טראמפ  המעשה,  בעולם  שני,  מצד 

המתיישבים. 
"שלא תטעו, יהיו לנו חילוקי דעות גם עם הממשל החדש, 
אבל האווירה אחרת לגמרי. יחד עם זאת חייבים לומר, שאם 
היו בחוגי המתיישבים ביו"ש ובחוגי הימין שחשבו שמשיח 
יו"ש  את  כבר  לספח  ואפשר  כזה,  משהו  או  הגיע  יוסף  בן 
ולבנות איפה שרוצים, ואין כבר חלום שתי מדינות ואין כבר 

תהליך מדיני, הם לאט לאט מתפכחים ומבינים שזה לא זה".
בכל  החדש?  הלבן  בבית  גורמים  עם  קשר  היה  כבר  לך 

זאת, יש שם כמה חרדים משלנו.
האלה,  בדברים  להתעסק  לא  משתדל  אני  לפרט,  "בלי 
לקחתי על עצמי חוץ מהקבינט והדיונים שאני משתתף אני לא 
מתעסק בזה. אין לי הרבה זמן ואני רוצה להקדיש את השנים 

האלה לבנייתה של התנועה, לעשות למען הציבור שלנו".
לא  בוא  בגושים?  בנייה  שיאפשר  בהסדר  תתמוך  האם 
נשכח שבקדנציה הקודמת לא בנו בערים החרדיות, גם בגלל 

שלא היה הסדר כזה.
בחודשים  השינוי  את  כבר  ראיתם  בהסדר.  אתמוך  "אני 
כל  ראינו  שלא  מה  בביתר,  דיור  יחידות   700 של  האחרונים 
השנים האחרונות, שתמיד דילגו על ביתר או נתנו משהו שהוא 
לעג לרש. אין ספק שזה ישתנה עכשיו. אני לא רוצה להיכנס 
לפרטים של ההסכם שכמעט כבר מסוכם עם האמריקאים. אני 
רק רוצה לומר שמה ששר הביטחון וראש הממשלה יביאו אני 

אתמוך".
חלק מהשפעת ניצחונו של טראמפ, היא העובדה שהממשל 
מחובר יותר לאורתודוקסים מאשר לרפורמים. זה גם מתחבר 
לכם  תאפשר  הזאת  ההתפתחות  האם  הכותל.  של  לנושא 

ללכת עד הסוף בהתנגדותכם למתווה הכותל הרפורמי?
שאין  ואמרתי  הבחירות  למחרת  באשדוד  בסיור  "הייתי 
ספק שצריך להודות לה', למרות שאנחנו לא יודעים מה יהיה 
האיראנים  ששונאינו  ברור  א',  סיבות:  שתי  בגלל  בעתיד, 
להם  טוב  שלא  ומה   - שלו  מהבחירה  מרוצים  לא  ואחרים 
הרפורמים  הליברליים,  שהחוגים  ספק  אין  ב',  לנו.  טוב 
ועבדו  טראמפ  נגד  נלחמו  אדירות  במסות  והקונסרבטיביים, 
בשביל קלינטון, אז אנחנו צריכים לשמוח, כי הטיעון שטענו 
כאן תמיד שאנחנו צריכים להתחשב בהם כי הם עוזרים לנו 

בממשל, וזה השתנה היום. 
ראש  קלים,  חיים  לנו  שיש  תחשבו  אל  זאת  עם  "יחד 
להפנים  מוכנים  לא  עדיין  ואחרים  הסוכנות  וראש  הממשלה 
שבעולם  אופן  בשום  ניתן  לא  שאנחנו  הזה,  בעניין  ולהבין 
דרך  בכל  או  הכותל  דרך  הכרה  ולקונסרבטיבים  לרפורמים 
אחרת. הסכמנו בינתיים להיענות לבקשת רה"מ לדחות בכמה 
חודשים ולתת לצחי הנגבי לנסות לפשר, אבל הם יודעים כבר 
המתווה  ביטול  את  דורשים  אנחנו  אחר,  פתרון  שום  שאין 
הכותל  על  תקנות  לעשות  ומיד  בזמנו,  קיבלה  שהממשלה 
משה  וכדת  הראשית  הרבנות  הוראות  פי  על  רק  שיתנהל 

וישראל".
אבל בינתיים, מבחינה פורמלית המתווה אושר כבר ושום 

החלטה נגדית לא התקבלה.
"נכון לעכשיו אין שום ביצוע בשטח של המתווה, אבל מצד 
המתווה  פורמאלית  כי  הזה,  מהמצב  מרוצים  לא  אנחנו  שני 
הכותל  לרב  אין  שני,  דבר  להתבטל.  צריך  והוא  קיים  עדיין 
היום אמצעי אכיפה על נשות הכותל, כי אין תקנות שמסדירות 
את מצב הכותל, מה מנהג המקום שם ומה צריך להיות שם 
המשפט  בית  את  יש  וכמובן  זה,  את  להשלים  רוצים  ואנחנו 

העליון".
בסיטואציה הנוכחית בכלל לא בטוח שמשיכת הזמן מול 

בג"ץ משחקת לטובתנו. 
לא  אנחנו  שאמנם  הכותל,  חוק  הצעת  את  הנחתי  "לכן 
דוחפים, אבל שיהיה ברור - אם בית המשפט העליון יתערב, 
לטענתנו בכלל אין לו סמכות להתערב משום שזה פולחן דתי 
ושם אין לו מעמד בכלל, יש בזה הלכות פסוקות של שופטים 
קודמים, זו הלכה שהייתה גם בזמן הטורקים והאנגלים, אבל 
אם יתערב בכל זאת אחרי שהממשלה תבטל את המתווה - לא 
תהיה ברירה אלא לחוקק חקיקה. כמעט על כל דבר הכי קטן 
בישראל יש לך שלושה וארבעה חוקים, מחוקקים כל הזמן, 
שלו  המעמד  את  להסדיר  צריך  דבר.  שום  אין  הכותל  ועל 

בחקיקה".
אולי הגיע הזמן גם להסדיר את המעמד של בית המשפט 

בחקיקה?
שהתחייבנו  קואליציוני  הסכם  יש  אפשרות,  לנו  "אין 
לכחלון שיש לו חופש הצבעה בנושאים הללו ולצערי אנחנו 

לא מצליחים".
אישור מתווה  לפני  לכם  אתה מרגיש שהנתונים שהציגו 
זה  הרי  כי  נכונים?  בלתי  או  היו חלקיים  הכותל בממשלה 
לא סוד שישבתם עם רב הכותל ועם מזכיר הממשלה דאז, 

ותמכתם בזה בהסכמה שבשתיקה.
הייתי  אם  אבל  נגד,  הצבענו  כמובן  אחריות,  לוקח  "אני 
יודע והייתי לומד יותר ביסודיות את מה שאני יודע היום, לא 
נותנים לזה לעלות בכלל.  היינו  נגד אלא לא  היינו מצביעים 
יותר את הדברים, אין  ורב הכותל הציגו פחות או  היועמ"ש 
דבר שהם אמרו לא נכון, רק אנחנו לא קראנו את כל החומר 

ובין השורות".
אתה מתנסח בעדינות, אבל בין השורות מותח ביקורת לא 

פשוטה. 
"צריך לזכור גם שיש עניין של מראית העין. הרי לא יכולנו 
לצפות, שלמחרת היום רה"מ יקבל משלחת מכל העולם של 
יום היסטורי,  הרפורמים ויעשו חגיגה גדולה בלשכת רה"מ, 
גם אם היועמ"ש   - אז הבנו שכל הסיפור של מתווה הכותל 

מנדלבליט התכוון לטובה, הוא שלילי ולא חיובי".
אתה בטוח שמנדלבליט התכוון לטובה? איך שזה נראה, 

הוא התכוון בעיקר לטובתו של רה"מ.
הייתה  שלו  המטרה  הרי  כי  לטובה,  שהתכוון  ברור  "לי 
שבכותל המוכר יוכלו לנהוג לפי הוראות הרבנות, הוא ודאי 

בא ממקום חיובי - אבל בסוף יצא המרצע מהשק שהמטרה 
ונותנת  בהם  מכירה  ישראל  שממשלת  הייתה  הרפורמים  של 
ביהדות,  זרמים  שלושה  שיש  מכריזה  והיא  מועצה,  להם 
האורתודוקסי, הרפורמי והקונסרבטיבי, נכון שהאורתודוקסי 
יותר גדול ועדיף אבל גם הם זרמים שהוכרו, ועם זה לא יכולנו 

להמשיך, זה קו אדום. היינו צריכים לצפות את זה מראש".
תתייחסו לזה כמו שבבית היהודי התייחסו לחוק ההסדרה? 

"יותר חמור מזה". 
ייהרג ואל יעבור?

זה  יעבור',  ואל  'ייהרג  שלו  הבית  בתוך  מאיים  לא  "אדם 
מתנגדים  אנחנו  פתרון.  בסוף  נמצא  אנחנו  אבל  שלו,  הבית 

בתוקף ואני לא חושב שביבי ילך עם זה עד הסוף".

שבת לעצמם
זה  בג"ץ,  בפני  ויעמוד  לפתחך,  שנתון  נושא  עוד  יש 
הכותל,  למתווה  בניגוד  שם,  בשבת,  החנויות  של  הסיפור 
כנראה לא תלך עד הסוף - כמו שהתבטאת בנושא הרכבת 
שלהם'.  השבת  תיראה  איך  לחילונים  נכתיב  לא  ש'אנחנו 

השבת לא מספיק חשובה?
"חלילה. תראו, לצערי אני ודאי שואף שכולם ישמרו שבת, 
זה עניין של  יקרה,  זה לא  אבל גם אם אחוקק עשרה חוקים 
חינוך והסברה, שאנחנו מתפללים לימות המשיח. צריך לזכור, 
בשפיים  מרכזים  הגדולים,  בצמתים  ובעיקר  הארץ  בכל  יש 
ובצומת ביל"ו ששם יש חילולי שבת, ועשרות אלפים קונים 
שם. דווקא תל אביב בסך הכול בגדול סגורה בשבת, יש את 
כבר  קוו  לסטטוס  הפך  כביכול  שזה  המרכולים  של  הבעיה 
זה. בגלל תביעה  20-25 שנה, אין לנו עניין סתם לאכוף את 
העירייה  המכולות,  ובעלי  הקטנים  הסוחרים  של  משפטית 
אולצה לחוקק חוק עזר כדי להכשיר את זה בדיעבד, גם אם 
החוק עזר הזה יתקבל כפי שהעירייה רוצה - היא תיאלץ לסגור 

כמחצית מהחנויות שפתוחות היום ולעשות תורנות ביניהן".
רון חולדאי ישב והסביר לך את זה, שחוק העזר החדש 

בכלל יצמצם את חילול השבת ולא יגביר אותם.
השבת  חילולי  את  יגדיל  לא  יאושר  אם  הזה  החוק  "נכון, 
ניסיתי  זאת,  עם  יחד  אבל  אותם,  יצמצם  אלא  אביב,  בתל 
להסביר לו שאנחנו לא קבלנים של השבת, שבת אצלנו היא צו 
אלוקי ומתנה, אני לא רשאי לעשות חשבון ולשקול מה עדיף, 
שיסגרו 150 חנויות או לתת גושפנקא רשמית על ידי חקיקה 
שממשלת ישראל מכירה בזה שאפשר לפתוח חנויות בשבת".

השורה התחתונה היא שגם אם תתנגד, לא תלך על זה עד 
הסוף. 

"המצב כאן שונה ממתווה הכותל, שזה קו אדום של הכרה 
שגם  בהנחה  יושב.  אני  עמי  בתוך  הרב  לצערי  ברפורמים. 
והעירייה  שאקבל  בהחלטה  יתערב  לא  העליון  המשפט  בית 
תאכוף, אני אוכל לשבת מדושן עונג ולומר 'סגרתי את חילולי 
השבת במדינת ישראל'? בואו נהיה אמיתיים. אל תשכח ששר 
הפנים הקודם שהיה לפני אישר שני מתחמים בנמל ובמנשיה 
הדלק  תחנות  בשבת,  פתוחה  יפו  כבר,  לתקן  יכול  לא  שאני 
פתוחות וזה הכול בחקיקה. כמובן שהתפקיד שלי לצמצם את 
זה כמה שיותר ולא לתת גושפנקא לזה, אבל אני חי במציאות 
ויודע מה עומד לפניי, ולא מתכונן לסחוב את זה הרבה זמן 

אלא להחליט בקרוב".

יושבים שבעה
בשנתיים האחרונות ש"ס הולכת חזק על הנושא החברתי 
את  בעבר.  בה  שתמך  המסורתי  הקהל  אל  לפנות  ומנסה 
העברת  על  דגש  שמתם  זוכרים.  כולנו  'השקופים'  קמפיין 
הנחות בתחבורה ציבורית, בחשבון המים ועוד. למרות הכול, 
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אני לא רשאי לעשות חשבון 
ולשקול מה עדיף, שיסגרו 

150 חנויות או לתת גושפנקא 
רשמית על ידי חקיקה 

שממשלת ישראל מכירה בזה 
שאפשר לפתוח חנויות בשבת

בסקרים זה ממש לא בא לידי ביטוי ואתם לא מתרוממים. 
"שאלה טובה, לא חולק עליכם, לא יודע לתת תשובה. אבל 
יותר  זה מחזק שצריך לעבוד  ידיי, ההיפך,  זה לא מרפה את 
קשה  עובדים  אנחנו  למאוויינו.  שהגענו  לחשוב  ולא  ויותר 
מאוד ואני חייב לומר שיש התעוררות אדירה של הנציגים, יש 
רוח של עבודה גם בכנסת וגם במועצות ובמשרדי הממשלה, 

כולם חדורי שליחות לעבוד, בסוף זה גם יבוא לידי ביטוי".
ובכל זאת, מדוע בסקרים אתם ממשיכים לדשדש?

"צריך גם לזכור שה' עשה אתנו מתנה גדולה, נכון, ירדנו 
הסגולי  הכוח  מבחינת  אבל  מנדטים,  לשבעה  מנדטים  מ-11 
שהיה  ממה  ארבע  ומפי  מכפול  יותר  זה  הללו,  השבעה  של 
לנו כשקיבלנו 17 מנדטים, מבחינת הכוח וההשפעה. אז היה 
ברק שלא רצה להכניס אותנו בכלל לקואליציה, היינו צריכים 

להתחנן ולבקש ובסוף קיבלנו את הפירורים".
יכול להיות שלא למדתם לדבר בשפה עדכנית? ש"ס עדיין 
מדברת את השיח של שנות ה-90, עצרות המוניות ודברים 

שכיום כבר לא עובדים.
נוסחה  לי  אין  ורעיונות,  ייעול  הצעות  לקבל  אשמח  "אני 
ואני לא שובר את הראש על זה, אני יודע שפשוט צריך לעבוד 

ולעבוד".
כל  את  שמטריפות  המוניות  עצרות  של  הדוגמה  הנה, 

המערכת ולא מביאות תוצאות בסקרים. זה עדיין עובד?
"אני לא רוצה לדבר בהקשר הזה על פוליטיקה כי זה כנס 
ערכי ששם במרכז את חכמי התורה - אלא על התוצאות בשטח. 
אתם מוזמנים בפסח לאצטדיון טדי, אין עוד ציבור שמתאסף 
זה  לכנס בארנה או לבריכת הסולטן. אני חושב שזה חשוב, 
כבוד התורה, פעם פעמיים בשנה לתת כבוד לראשון לציון, 
לנשיא מועצת חכמי התורה, למועצת החכמים. צריך גם לזכור 
שיש פה אמירה ערכית רוחנית ולא פוליטית, ולכן גם השאלה 
כאב  שזה  נכון  המטרה.  לא  זו  כי  רלוונטית  לא  הסקרים  של 
ראש גדול, הרבה מאוד עבודה, אבל זה חשוב, לילדים, לנוער, 
לכלל הציבור. אצלנו, לתת כבוד לתורה זה דרך חיים ולא סתם 

סיסמה". 
אפרופו כנסים, מה עם הנושא של הדרת נשים שמנדלבליט 
הבטיח לך בסוכות שעבר שיטופל, והנה, המשנה ליועמ"ש 
דינה זילבר הוציאה השבוע עוד דו"ח בנושא הזה. מההבטחה 

של מנדלבליט להוציא הנחיות חדשות לא נותר דבר.
"אבל איפה זה מונע מאתנו לעשות אירועים? האמת שלא 
אתגרנו את מנדלבליט כי זה לא מנע כלום, זה שהיא כותבת 
גם  לעשות  שצריך  מגבלות  מיני  כל  יש  לכתוב.  שתמשיך   -
אירועים לנשים וכדומה, אבל אני לא מעלה על דעתי שימנעו 
חלילה  להעלות  ידרשו  או  מוחלטת  בהפרדה  כנסים  מאתנו 

שירת נשים וכדומה".
ה-7  את  חוצים  לא  אתם  הסקרים.  לשאלת  נחזור  בוא 

מנדטים. הפכתם לסוג של יהדות התורה לספרדים.
"היו גם סקרים שבהם קיבלנו יותר".

והיו כאלה שקיבלתם פחות. אולי המסקנה שצריכה להיות 
יהדות  היא שאתם מפלגה חרדית, המקבילה הספרדית של 
בציבור  אנרגיה  להשקיע  להפסיק  פשוט  וצריך  התורה, 

הכללי?
רואה הרבה הבדל איפה אתה משקיע, כשלקחנו  "אני לא 
מיליארד שקל מהכסף הקואליציוני לתחבורה ולמים, הציבור 
החרדי לא נהנה מזה? וגם הציבור החלש, השקופים שאנחנו 
מייצגים. אין פה ניגוד עניינים או אינטרסים. או העלאת שכר 
וכל  והבלניות  הכשרות  ומשגיחי  שלנו  המורות  המינימום, 
כמעט  דבר  ואותו  הפועלים מהתעשייה,  גם  שני  ומצד  אלה, 
או  והפריפריה,  והגליל  בנגב  עושה  שאני  מה  נושא.  בכל 
במשרד הפנים, הקרן לארנונה שאני עוזר לערים חרדיות או 
ערי פיתוח, זה הכול אותו דבר, בינתיים אני נהנה שאני עושה 

מצוות".
יתכן שחסר מנהיג רוחני ספרדי שייכנס לנעליו של מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל כמי שפונה לקהל הרחב? אין לכם היום 

מנהיג כזה.
שאחרי  ספק  אין  להיות.  יכול  הכול  לך.  להגיד  יודע  "לא 
גם  קשה,  מאוד  אתגר  בפני  ניצבים  אנחנו  מרן,  של  פטירתו 
וגם  מרן,  בחיי  קורה  היה  שלא  פה  שהיה  הפיצול  מבחינת 
זה  עם  אבל  חסר.  זה  מקבלים,  שהיינו  הגדול  הגב  מבחינת 
צריכים להתמודד, אני מאמין באמונה שלמה וגם מרגיש את זה 
שגדולים צדיקים במיתתן, שמרן עוזר לנו בשמיים ואני רואה 
באופוזיציה  שהיינו  זה  הנה,  דברים.  בהמון  דשמיא  סייעתא 
והממשלה יכלה למשוך עוד שנתיים והקב"ה ממש הפך את 
הקערה על פיה, שנכנסנו אנחנו והם נשארו בחוץ והכל חזר 

לקדמותו, זה לא איזה כוח או הברקות פוליטיות שלנו".
עדיף  היה  לא  המשרדים,  בבחירת  שטעית  חושב  אתה 

משרד  שלקח  ליצמן    את  תראה  הנה  בריאות?  או  רווחה 
חברתי והפך לשר הכי פופולארי.

"זה מוסיף לו קולות?"
זאת,  לעומת  לך  חברתי,  מצביעים  מאגר  אין  לליצמן  כי 

זה היה תורם.
דוגמה  קחו  חברתי.  הוא משרד  הפנים  ספק שמשרד  "אין 
החרדיות,  הרשויות  ראשי  את  לשאול  לכם  מציע  אני  קטנה, 
שלמעלה מ-700 אלף חרדים גרים בהן, איזה הטבות ושינוי 
אדיר שיש להם בתקציבים, עזרה אדירה ממשרד הנגב והגליל 
מגיעים  היו  לא  שבכלל  שקלים  מיליוני  מאות  והפריפריה, 
לציבורים שלנו. אני חושב שיש לנו את המשרדים הכי טובים 
היו  שאם  כמובן  שלנו,  האוכלוסייה  עבור  להיות  שיכולים 
משרדים  גם  לקבל  יכולים  היינו   - כנסת  חברי  כמה  עוד  לנו 

אחרים".
בגלל  גם  בסקרים  מתרוממים  לא  שאתם  להיות  יכול 
החקירה נגדך שעדיין מרחפת באוויר? אתה לא שואל את 

מנדלבליט חברך, איפה זה אוחז?
"אין לי תשובות לשאלות האלה, אני לא שואל, לא שאלתי 
בלילה,  נרדמים  ב"ה  כרגיל.  לעבוד  ממשיך  אני  פניתי,  ולא 

לפעמים אני אפילו שוכח שזה קיים". 
נפתחה כמה  נגדו  והחקירה  להרצוג כבר סגרו את התיק 
ימים אחריך. האם מאז פנו אליך, שאלו משהו, יזמו חקירה?
"בדיוק עכשיו זה שנה מאז שהתוודענו לחקירה, ולא דיברו 

איתי מילה".
מנדלבליט  עם  זה  על  דיברת  שבה  האחרונה  הפעם  אז 
אותך  עדכן  כשהוא  לילית,  טלפון  שיחת  באותה  הייתה 

שהבדיקה הופכת לחקירה?
דיברו איתי מאז אותו טלפון. אני חושב  "כן. למעשה לא 
שצריך להסתכל גם על חצי הכוס המלאה, אם היה משהו זה 

היה מתקדם".
הנפשות  את  מכיר  אתה  הרי  מהדעת?  מוציא  לא  זה 
לא  זה  מדוע  קורה,  מה  שואל    לא  אתה  למה  הפועלות. 

נסגר? 
"למה לא סוגרים ולא שואלים אני לא יודע, אני לא שואל 
מכיוון שהחלטתי שזה לא יפריע לי בעבודה, נכון זה כבר זמן 

די גדול..."
על  סומך  שאתה  אמרת  הפעם,  שונה  בצורה  התנהגת 

הרשויות שיבדקו...
"הגיל עושה את שלו".
וזה הוכיח את עצמו?

לא  אני  דבר,  שום  אין  כי  עצמו  את  הוכיח  אם  יודע  "לא 
וגם אין עניין כשאנחנו בשיא העשייה, להכניס  מתעסק בזה 
מחאות  של  למאבקים  והתנועה  המפלגה  כל  את  הפעם  עוד 
ורדיפה ואפליות, זה לא היה עושה טוב, אולי מוסיף קולות - 
אבל העדפתי לא להיכנס לזה ואני משוכנע שזה ייגמר בטוב, 

לא יודע מתי".

רב מטעם
במשא ומתן הקואליציוני נלחמתם על משרד הדתות, כפי 
שביבי נלחם על התקשורת. הצלחתם וקיבלתם את המשרד 
שנתיים  חלפו  היהודי.  הבית  מטעם  סגן  ללא  מלא  באופן 
ורק לאחרונה חגגתם וצהלתם אחרי שבסיבוב שני הכתרתם 
מטעמכם רב בנשר, בקושי רב. מהחגיגות המופרזות בנשר 
דומה  הקטנה אפשר ללמוד על מה שקורה בשאר הערים. 

שבגזרת מינוי רבני הערים   נכשלתם.
"קודם כל נבחר רב חשוב מאוד, תלמיד חכם, בכל עיר זה 

חשוב מאוד, היה גם במעלות ועוד". 

אבל באופוזיציה הבאתם יותר מינויים, שני רבנים ראשיים 
רב ראשי  ואפילו  באופוזיציה,  דווקא כשהיינו  מונו  חרדים 

חרדי-ספרדי לירושלים...
"צריך לומר, יש לנו את משרד הדתות כבר שנתיים, ההישג 
הגדול ביותר שלנו שזה משרד עם הרבה פוטנציאל לשערוריות 
ובעיות וכותרות ובג"צים, שנתיים יש שקט מוחלט והמשרד 
מתפקד בצורה הכי מקצועית, המועצות הדתיות פורחות, אין 
אף מועצה היום שנמצאת בבעיות כספיות. כשנכנסנו היו 2-3 
מיליון שקל בשנה למבני דת, היום זה 70 מיליון, תראו כמה 
דיינים מינינו - מה שלא מינו שנים על גבי שנים. הנהלת בתי 
במדינה  הדת  שירותי  כל  הדתות,  למשרד  עברה  כולה  הדין 
ניתנים בשקט, בלי צעקות ושערוריות, ואני כבר לא מדבר על 
כל ההשקעות במקומות הקדושים בטבריה ובמירון, לאט לאט 

יראו את עשרות המיליונים שהושקעו שם".
וזה עדיין לא מסביר מה קורה בגזרה הכי חשובה עבורכם, 

של מינוי רבני הערים. 
בן  ואלי  בנט  שהשר  לומר  חייב  אני  רבנים  מינוי  "נכון, 
המשפטים  משרד  מה  ומשום  בזמנו,  התקנות  את  שינו  דהן 
הסכים אתם, וקשה מאוד למנות היום, מכיוון שבלי ראש עיר 
שמסכים אי אפשר למנות רבנים, וצריך להגיע אתם להסכמות, 
ורוב רובם של ראשי הערים רוצים רבנים מסוג אחר, לכן זה 
לא פשוט. ללכת סתם לקיים בחירות ולהפסיד ודאי לא כדאי.

רב,  להיות שם  צריך  היה  ים שמזמן  בת  לדוגמה את  "קח 
בגלל שערערו על תוצאות הבחירות בעיר אז היועץ המשפטי 
המשפט  בבית  יוכרע  שהנושא  שעד  אמר  הדתות  משרד  של 
שזו  חושב  אני  רב,  בחירת  של  הליך  להתחיל  אסור  העליון 
החלטה לא נכונה, אבל הנה עכשיו שנגמר שם הסיפור נתחיל 
למנות, בטבריה ובכל מקום אני יכול להגיד לך איפה הבעיות".

איך אמרת מקודם בהקשר אחר, אז יש נסבות מקלות, אבל 
במבחן התוצאה לא עמדתם.

"זה לא נכון. בסך הכול הצלחנו בתקציב האחרון להגדיל 
ולהחזיר את שכר הרבנים וראשי המועצות הדתיות. העבודה 
נעשית בלי הרבה רעש. הוספנו תקנים לרבני התיישבות, אני 
מודה שבנושא של מינוי רבנים בעיקר בהרבה ערים גדולות 
עדיין  ורחובות,  לציון  ראשון  ים,  בת  גן,  רמת  חיפה,  כמו 
בין  היה  מאבק  איזה  הקטנה  בנשר  ראיתם  אם  הצלחנו,  לא 
המועמד החרדי למועמד הציונות הדתית, אז תבינו מה יהיה 

במקומות האחרים, מאבקים לא פשוטים".

דיור חלופי
לקחת בחודשים האחרונים על עצמך את ההובלה בנושא 
של מצוקת הדיור, מה עבר עליך? כל מי שקדם לך בנושא 
זה נכשל, אטיאס עם משרד שיכון מלא-מלא ומשרד הפנים 
בשליטתכם לא הצליח, מה לך ולצרה הזו? הרי זה כישלון 
כל  בלי  זה  את  לעשות  אפשר  איך  בנוסף,  מראש.  ידוע 
השותפים, אתה רץ למשל לשפיר, וח"כ מיהדות התורה רץ 
ל'יתד' ושותל שם כתבה עם גלנט שלא יחשבו חלילה שאתה 

זה שמעורב ומוביל.
הדיור  מצוקת  וחלילה.  חס  צרה?  קוראים  אתם  "לזה 
החרדי  לציבור  וחומר  וקל  צעירים  לזוגות  בישראל  בכלל 
היא המצוקה הגדולה ביותר היום, אי אפשר לתאר את גודל 
זה  לכן  ילדים.  לחתן  שצריכה  משפחה  לכל  שיש  המצוקה 
ובקואליציה  משפיעים  שאנחנו  למרות  הרב  שלצערי  נושא 
יותר,  הדחופים  בדברים  טיפלנו  מספיק,  עשינו  לא   - חזקה 
שיש  שבגלל  חשבנו  ואחרות,  קוו  הסטטוס  החינוך,  בעיות 
שר  והנה  יסתדר,  זה  לדאוג  ומחויבים  קואליציוני  הסכם 
לבנות  הכוח  בכל  נרתם  מאוד  גדול  כלים  ארגז  עם  האוצר 
בישראל ועושה הסכמי גג עם הרשויות המקומיות ומשקיעים 
הזו,  מפירורים מהעוגה  בכלל  נהנים  לא  ואנחנו  מיליארדים, 
הללו,  המקומות  לכל  ללכת  יכול  לא  שלנו  שהציבור  מכיוון 
לקבינט  ממשלה  החלטת  שהבאנו  נכון  מעלינו.  עובר  הכול 
אבל  דיור,  יחידות  אלפי  עשרות  לנו  יש  הנייר  שעל  הדיור 

לצערי הרב זה נשאר על הנייר".
את כל זה לא ידעתם מראש, כשניהלתם מו"מ קואליציוני. 

על שפיר לדוגמה, לא יכולתם לסגור מראש?
הגעתי  שלא  הפנים,  למשרד  דרכי  את  הקרה  "כשהקב"ה 
אליו מלכתחילה אלא בגלל מתווה הגז וההתפטרות של השר 
שלום, ראיתי מיד את הסיפור של שפיר והבנתי שדרך הרחבת 
תחומי שיפוט וקביעת גבולות של כל רשות מקומית אני יכול 
במשרד,  אצלי  נמצא  לא  התכנון  שמינהל  למרות  להשפיע. 

ההחלטה הזו אינה רק מינהלית. 
"בשפיר יש כבר תב"ע מאושרת של עשרת אלפים יחידות 
דיור ועוד הרבה שטח לתעסוקה. כבר הייתה החלטה כמעט 
במשרד הפנים להעביר את זה לקריית גת. כל אחד מבין ששם 

"
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ראש  אף  כי  דיור,  יחידות  אלף  מקבלים  היינו  הטוב  במקרה 
עיר לא מוכן שייכנסו אלפי משפחות חרדיות, לכן עצרתי את 
שזה  הדיור  ומטה  האוצר  עם  להסכמה  שהגעתי  עד  התהליך, 
הפתרון לציבור החרדי. ואני מייעד את כל ה-10 אלף לחרדים 

עם הסכמי גג".
החברים מיהדות התורה עזרו לך בעניין הזה, או שכל אחד 

פועל עצמאית?
"אף אחד לא היה בסוד העניין. ידעתי שאם זה ייצא החוצה 
הלך על זה, דברים כאלה צריך לגמור בשקט. זה לא עניין של 
תקציב, אומר לך שר האוצר אני נותן 'מחיר למשתכן' לכל עם 
ישראל, זה לא לפיד שעשה רק ליוצאי צבא, לך כחרדי ותגיש 
בראש העין או עפולה ותזכה, אבל זה לא פתרון לציבור החרדי, 

לכן היינו צריכים למצוא מקום".
הקדנציה?  של  השני  בחלק  מדי,  מאוחר  נזכרתם  לא 

כשבמערכת כבר מריחים בחירות?
"אני לא חושב, סיירתם בשני מקומות שיחד הם כ-25 אלף 
יחידות דיור די זמינות, בשפיר ובאלעד. שני המקומות האלה 
שזה תלוי בהחלטה שלי להרחיב את תחום הרשות. בעז"ה אם 
ושיווק  עבודות  נראה  הזו,  הממשלה  עם  שנתיים  עוד  נמשיך 
בהכפלה של אלעד ועיר חדשה למעשה בשפיר בסדר גודל של 
כ-25 אלף דירות יחד, ואני לא מדבר כבר על ביתר ורכסים ועוד 
מקומות שאפשר. יכולתי להגיד שזה לא תחום שלי, לקחו לי 

את מנהל התכנון, אני לא בשיכון, אבל זה הגיע לפתחי".
ידעתם לשבת ולתאם עמדות בנוגע לתקציבי עולם התורה 
ולחוק הגיוס. איך זה שבכל מה שנוגע למצוקת הדיור, אתם 
לא יודעים לשבת סביב שולחן אחד ולהציג לראש-הממשלה 

עמדה אחידה?
"אתם שואלים על תיאום עם המפלגות האחרות? לא הייתי 
אצל  ישיבות,  ראשי  עם  שישבתי  בלי  שפיר  של  לעניין  יוצא 
ואצל  רוזן,  והגר"י  כהן  הגר"ד  הירש,  הגרמ"ה  עם  הליטאים 
ועוד,  התורה שלנו  עם חכמי  וכמובן  אדמו"רים  עם  החסידים 
וכולם ממש בכו בדמעות, לא האמינו שהפתרונות האלה יכולים 
להיות מציאותיים, שאפשר לקבל את כל מערב קרית גת. היה 
סיור בשבוע שעבר עם ראש מטה הדיור וראש המועצה ואנחנו 

כבר יוצאים לדרך ומתכוונים לשווק בזמן הקרוב".
כדי  הגבולות  של  בכלי  שתשתמש  הצעה  עלתה  בזמנו 
והסכסוך  יהב על הפגיעה בחרדים בחיפה  יונה  להעניש את 
עם דגל התורה, והשאלה היא   באופן כללי, איך אתה מתכוון 
נגדם  תשתמש  חרדים,  שמדירים  ערים  ראשי  עם  להתמודד 

בסנקציות שיש לך?
"אני משתמש בכלי הזה לא בשביל עונשים, התחלתי כשר 
להכניס  ממנו  וביקשתי  גת  קריית  העיר  לראש  קראתי  פנים, 
חרדים. אחר כך ראיתי שנבזבז ככה שנים ולא נצא עם כלום, 
אז החלטתי להתעסק עם מה שיש לנו, נתמקד בשלושה ארבעה 
מקומות גדולים והשוק יעשה את שלו, לא רוצה סתם מלחמות 

מיותרות".
דיברת על אלעד וראינו אותך מסייר בעיר ומפרגן לישראל 
פרוש על העשייה וקידום העיר. כולנו זוכרים מה עבר ביניכם. 
אתה לא חושש שבזה שתסייע לו כעת, תחליש את ש"ס בעיר 

בבחירות הבאות?
כזה, אם כדאי עכשיו לקבל החלטה  "אני לא עושה שיקול 
עיר שעובד  ראש  רואה  וכשאני  הציבור,  טובת  זה  לחכות,  או 
ועושה, אני מסייע לו ועובד מולו. כשאני נותן סכומים גדולים 
לא  אני  והחלשות,  החרדיות  לערים  הפנים  משרד  דרך  מאוד 
עושה חשבון אם זה ראש עיר שלנו או לא, אם כדאי לחזק אותו 
לבחירות הבאות. אני יודע שהאוכלוסייה זקוקה לזה, פוליטיקה 

היא רק כלי - לא המטרה".

אלי אלי
לפני  יתקיימו  המקומיות  הבחירות  הנוכחי  הסדר  לפי 
הארציות, וכפי שזה נראה אלי ישי ירוץ וישיג לעצמו 'מאחזים' 
שיבססו אותו לקראת ריצה ארצית חוזרת. בירושלים, אלעד, 
ברשימות  להתבסס  צפוי  הוא  מקומות,  ועוד  עילית  ביתר 
מקומיות. זה יחזק אותו מן הסתם לקראת הבחירות הכלליות. 

לא עדיף לך אם כך להקדים את הבחירות הארציות?
"אנחנו צריכים לשאוף שהבחירות הארציות יהיו כמה שיותר 
מאוחר, בזמנן, לא תהיה לנו ממשלה יותר טובה מזו ולא יהיה 

לנו יותר כוח פוליטי וכלים ממה שיש לנו היום".
ואיך תתמודד עם ההתבססות של רשימות אלי ישי?

"לא מתכוון להתמודד עם זה. למה בכלל לדבר על זה?"
והשאלה  אחדות,  לראות  רוצה  היה  הספרדי  הציבור  כי 
מופנית דווקא אליך, כמי שניצח בסבב האחרון של הבחירות 
לפעול  עדיין,  נכון  ואולי  היה,  נכון  לא  האם   - הכלליות 

לאחדות השורות מתוך נדיבות של מנצחים?
לא  אני  היא המפלגה שמייצגת את הציבור הספרדי,  "ש"ס 

מתיימרים  יש  אולי  אותו,  שמייצגת  אחרת  מסגרת  שום  מכיר 
לייצג את הציבור בחברון או הדתי לאומי או החרד"לים, זה לא 
הציבור שלנו ולכן אין לנו שום נקודת חיבור. מי שמקבל על 
עצמו מרות של מועצת חכמי התורה ושל נשיא המועצת שהם 
ההמשך של מרן - הדלת פתוחה, ומי שמנסה לבוא עם תנאים 
או עם הנהגה רוחנית או פוליטית אחרת - אנחנו לא אוסף של 
נאמנים  קולות. אנחנו  או פחות  יותר  נותן  זה  גם אם  קבוצות, 
על הוראותיו של מרן ושל מועצת החכמים נאמנות טוטאלית 

מוחלטת, אין אבל".
קול  רדיו  נגד  שלכם  החרם  את  להזכיר  שלא  אפשר  אי 
רק  שלכם,  היעד  לקהל  שפונה  ערוץ  להחרים  למה  ברמה. 

בגלל שנותנים שם במה גם לקולות אחרים?
שאמר,  מה  אמר  שלום  חכם  התורה  חכמי  מועצת  "נשיא 
בצורה  לאסור  למה  הזו  ההוראה  את  אז  הבנו  לא  עלינו,  אסר 
מוחלטת, היום אנחנו מבינים. אנחנו מקיימים את הוראתו ולא 

מתראיינים שם". 
יש איזה ערוץ - מחוץ לשעות השידור כמובן - בנושא הזה, 
ניסיון כלשהו להגיע להבנות, הרי בכל זאת, זה הרדיו הטבעי 

שלכם?
שמרן  רדיו  שזה  שלום,  חכם  של  הטענה  הייתה  בדיוק  "זו 
הקים, שמעתם גם את הרב בעדני לפני כמה שבועות, שזה רדיו 
שמרן הקים והוא קם בסוף ופועל נגד מפעלים של מרן, ולכן 
חכם שלום הכריע. אם הוא ישנה את דעתו ויגיד שהוכשר הרדיו 
להתראיין  אינטרס  יש  שלנו  מבין  אתה  בשמחה,  אז  ואפשר, 

שם".
יש סיכוי לרדיו חרדי במסגרת התאגיד שמוקם כעת? הרי 

גם זו הבטחה שקיבלתם בשעתו - ולא מומשה.
שיוקם  התקשורת  כשר  בתפקידו  רה"מ  של  התחייבות  "יש 
במסגרת ממלכתית של קול ישראל רדיו חרדי, על כל המשתמע 
מכך. רדיו שלם ולא איזו תרכובת של כמה שעות, רדיו שיפעל 
שום  ובלי  החרדי  לציבור  לחלוטין  שיתאים  באופן  שעות   24
השפעה פוליטית, שירות לציבור החרדי. הולכים להשקיע 700 
גם  דבר,  אין שם שום  ולחרדים  מיליון שקל בשידור הציבורי 
אם יכניסו שם הרבה חרדים וזה טוב, להשפיע על דעת הקהל 
הכללית, עדיין, אברך יכול להכניס רדיו כזה לבית? לא, ולכן 
כספי  שזה  הציבורי,  מהשידור  לגמרי  מודר  החרדי  הציבור 
רק  ליהנות  צריך  למה  שאפשר.  צודקת  הכי  דרישה  זו  ציבור. 
מממנת  ישראל  כשמדינת  בעלים,  של  במימון  פרטי  מרדיו 

שידור ציבורי".

 כולה שלי
המקומיות  בבחירות  לנו  שצפוי  מה  על  קצת  נדבר  בוא 
הקרובות. נכשלתם בבחירות הקודמות בירושלים, כשהרצתם 
את ליאון מול ברקת. ניר ברקת הצהיר לאחרונה שירוץ שוב 
בבית  יקרה  ומה  מולו?  מועמד  שוב  תריצו  האם  בירושלים, 
בלבד  מנדטים  עם שני  תיקחו שוב את הראשות  איך  שמש, 

לש"ס?
"עד אז אני בטוח שאתראיין שוב ל'קו עיתונות' ואתייחס לזה 

אז... זה מוקדם מדי יש עוד שנה וחצי".
בוא נדבר על הבחירות להסתדרות, איזה מסר אתה מעביר 
כשאתה מחליט לתמוך בשלי יחימוביץ' שתקפה אותך תמיד 
בצורה חריפה, כולל בעת המינוי המחודש שלך לשר הפנים?

"ההיפך, המסר שעובר הוא שאני מסתכל על טובת התנועה 
והציבור שאנחנו מייצגים".

ביחימוביץ'  התמיכה  בדיוק  איך  בבקשה,  לנו  תסביר  רק 
הפכה לטובת התנועה? 

לנו  הציעה  לצערי  ההסתדרות  של  כיום  הקיימת  "ההנהגה 
מאליו,  כמובן  אותנו  שלקחו  למסקנה  שהגעתי  כאלה  הצעות 
אתנו  התייעצו  לא  אפילו  אחרות.  אפשרויות  לנו  אין  כאילו 

אחוז,  המאה  את  ביניהם  וחילקו  בחירות  יהיו  שלא  כשחשבו 
השאירו לנו ממש שיריים בלי לשאול אותנו. 

שנהיה  שלנו  מהנציגים  וביקשה  לרוץ  החליטה  "כששלי 
שותפים להסכם שהוא שקוף וגלוי לכולם, שם יש לנו שותפות 
מוחלטת ומכובדת. שלי, עם כל המטען של העבר, מעולם לא 
דיברה נגד הציבור הדתי או נגד דברים דתיים, מבחינה חברתית 
יש לנו כמעט הסכמה מלאה על הכול, היא הכי חברתית שש"ס 
יכולים להזדהות איתה. כשאנחנו מדברים על העובד הדתי או 
החלש, אין לנו מישהו שיכול לייצג יותר טוב ממנה ולכן הלכנו 
על זה. קיימתי על זה שלוש פעמים ישיבות סיעה, ואני הייתי 
הכי מהסס בעניין, החברים רובם ככולם היו להוטים מאוד, ראו 

בזה הזדמנות גדולה".
ניסנקורן  שנראה,  איך  לפי  כי  תנצח?  שהיא  מאמין  אתה 

מוביל גם אחרי תמיכתכם ביחימוביץ'.
"אתה שואל אם יש סיכוי? כשביקשתי מיגאל גואטה שמרכז 
זה משלי  היחידי שקיבלתי  אז הסקר  תקופה,  לפני  העניין  את 
יחימוביץ', סקר של קמיל פוקס שקובע שהיא מנצחת בהפרש 
גדול, האחרים לא  הציגו לי עד היום סקר. סיכוי יש, לא יודע 

אם גדול, אבל זה קרב שהולכים ביחד".
ייכנס  ומי  בכנסת  ש"ס  מרשימת  שיפרוש  הבא  הח"כ  מי 
במקומו? אנחנו שואלים זאת, כי יש תחושה שפניך להצערת 

הרשימה.
"לא יודע מאיפה הבאתם את זה". 

בגלל  ברובה  נשארה  הקודמת  שהרשימה  סוד  לא  הרי  זה 
אילוצים. אם זה היה תלוי בך כמעט כולם היו מוחלפים.

"זה לא נכון. אני כל הזמן אומר שצריך לשלב את הניסיון של 
הוותיקים יותר עם המרץ והכישרון וההתלהבות של הצעירים, 
רוח  מכניסים  הצעירים  מהכלל.  יוצא  שילוב  בסוף  יוצר  זה 
רעננה ועשייה ומעוררים קצת את מי שצריך לעורר, ומצד שני 
הניסיון של הוותיקים גם נותן קצת יישוב הדעת להתלהבות הזו. 
ומיכאל  גואטה  יגאל  חדשים,  כנסת  חברי  שני  נכנסו  בינתיים 

מלכיאלי, שעושים עבודה יוצאת מהכלל והשילוב מצוין".
ועקנין כבר הודיע שלא ימשיך. לא הופתעת מן הסתם ולכן 

השאלה שלנו, מי הבא בתור?
"ראיתי את ההודעה שלו, אני מעריך כל אחד מחברי הכנסת 
שנמצאים היום, אנחנו בידידות, גם אם תנסו אתם לא תשמעו 
שום אוף דה רקורד או מאחורי הגב, כולם עובדים בהרמוניה, 
בלי הדלפות. לקראת הבחירות הבאות נראה מה שנעשה, אבל 
יהיה  דבר  כל  להחליף,  החלטה  או  מגמה  או  כוונה  איזו  אין 
לגופו של עניין, נשוחח עם החברים ונראה מי רוצה להמשיך 

ואז נחליט".
בקדנציה הנוכחית עבר סופסוף חוק העדפה מתקנת לחרדים 
עדיין  רואים  לא  שני  מצד  אבל  יפה,  וזה  ממשלה  במשרדי 
השפעות, הנה אצלך במשרד יש מינוי אחד - שמוליק ליטוב, 
לא רואים עדיין מהפכה, יש מישהו שעוקב אחרי זה ורואה 

שהחקיקה מיושמת בפועל?
"קודם כל זה קשה מאוד, בכלל להכניס אנשים מחוץ לעובדי 
המדינה לתפקידים בכירים זה קשה. יש עוד תפקידים שנכנסו, 
לאט לאט. אבל זו ברכה גדולה ביותר, כל אדם חרדי בן תורה 
שאני יכול להכניס אותו היום ועומד בתנאי הסף - אתה רואה 

את השינוי בגישה וזו גם ערובה להמשך".
כשחזרת לתפקיד ממשלתי אחרי זמן רב כל כך שהיית בחוץ 
דיברת על חובשי הכיפות הסרוגות שכבשו את הדרג הפקידותי 
במשרד הממשלה. יש סיכוי שגם אנחנו נצליח לעשות את מה 

שהדתיים לאומיים עשו ולהכניס אנשים משלנו?
"זה ייקח תהליך, גם להם זה לקח תהליך ארוך, אבל אחר כך 
זה הלך מהר, אין לי ספק שזה ילך ויגדל ואז תראו את זה גם".

ומה עם שופט חרדי?
חרדים  הלכתיות. האם שופטים  בעיה של שאלות  כבר  "זה 
יכולים לשבת בבתי משפט ולשפוט שלא בדיני תורה? זה לא 

פשוט ולכן מעולם ש"ס לא הייתה בועדה למינוי שופטים".
אתה מתראיין כאן לקו עיתונות, ואי אפשר בלי לסיים עם 
של  ביטאונים  שלושה  מול  חדש.  ספרדי  לעיתון  ההבטחות 
הקמת  קולות של  רק  לעשות  אתם ממשיכים  התורה,  יהדות 

עיתון. האם הפעם זה רציני יותר מאשר בעבר?
בעז"ה  ההקמה,  צוות  בשלבי  כבר  ההחלטה,  אחרי  "אנחנו 
מקווים. השאיפה היא להגיע לעיתון יומי מהר, אבל נתחיל בדו 
שבועי במתכונת של סופ"ש ובאמצע השבוע חינמון. אני חושב 
כי לכל  גדול,  יש פוטנציאל  כי  רווחי עסקית  עיתון  יהיה  שזה 
הציבור הספרדי אין עיתון. אנחנו לא הולכים להתחרות בתוך 
יהיה  זה  מאוד.  צפוף  באמת  הליטאי, שם  או  החסידי  הציבור 
עיתון שמיועד לבני תורה, לא ביטאון של ש"ס אלא של עולם 
התורה הספרדי. תהיה שם ועדת רבנים שהם לא דווקא מזוהים 

או פעילים בתנועה".


מישהו לוקח אחריות מה 
עובר על בחורים שיושבים 
בבתי כלא אחרי חודש או 

חודשיים? איזה משבר 
רוחני הם עוברים? גם זה 

צריך לקחת בחשבון

"
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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!



 
 

 

                              
 

 

במסגרת ”מבצע ניקיון פסח“ יוצבו גם השנה מכולות מיוחדות 
לצורך שריפת חמץ בפריסה רחבה בשכונות העיר

רמה בית שמש ג:

אחיה השילוני פינת יחזקאל    
חבקוק פינת יואל

ירמיהו הנביא פינת משה רבינו                       
חגי הנביא פינת משה רבינו

יונה בן אמיתי 7

בעלזא – קרית חסידים:
 תכלת מרדכי פינת האדמור מבעלזא
דובר שלום (מול מתחם בתי הכנסת)

אוהל יהושע 16

הקריה החרדית – ממזרח שמש: 
רבינו חיים הלוי 1

הרב מבריסק 22 (בחנייה)
בית ישראל 7-9

אור שמח (ליד מוסדות אור לישרים)
חזון איש פינת שפת אמת

יוסי בן קיסמא 15

קנה בושם – גבעת ירושלים: 
בן איש חי 5
בן איש חי 40
בן איש חי 68

חיד"א 61 בכיכר

גבעת שרת – הוותיקה:
רבי ינאי 20

מעפילי אגוז פינת ראובן
ראובן ליד מרכז המסחרי

בר אילן 6-8 ליד ביה"כ אחדות ישראל
הרקפת 24 ליד קופ"ח מאוחדת

הנרקיס פינת היסמין
יהודה המכבי פינת בן לולו
מרכז מסחרי (כיכר נוימן)

רחוב דרך רבין ליד קניון נעימי

רמת בית שמש א: 

צומת נחל שורק/נחל ערוגות (ליד הפארק)
נחל קישון לפני בנין 12 (ליד התחנה)
נחל שורק פינת נחל משמר (ליד בני 

הישיבות)
נחל איילון פינת נחל נועם ברחבה

נחל לוז ליד ת"ת תורת שלום )
נחל נחשון (בסוף הרחוב)

נחל דולב (בין תמנע למטע) ברחבה ממול
נחל רפאים פינת נחל רזיאל (ליד ביה"כ 

זכרון משה)

רמת בית שמש ב: 

רבי יהושע פינת יהודה הנשיא
הלל 21 (בסוף הרחוב)

רבי אלעזר ליד מעלות הרמ"א
רבי צדוק פינת רבי טרפון

ריב"ל פינת ריב"ז



רשת 

מאחלת לקוראיה 
ולכל בית ישראל

פסח כשר 
ושמח

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

שנה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה
אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו
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מנהל ישיבה? מארגן קעמפ? 
מרכזת סמינר? יוצאים לקייטנה?

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

להזמנות מקום לקבוצות נפרדות יש לתאם מראש!
אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש

בפתח!בין הזמנים

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 



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!

ה
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ון 

ע
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ד 
מו

ע
ה

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!





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



הנחה
על מגוון המוצרים המשתתפים במבצע

20%

GOLF בתווים של קבוצת
עד3,000וגם

₪
הרשתות המכבדות את התו:

הפסח הזה כולו חשמל
בטרקלין חשמל כהלכה

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

4 יח’ מכל מוצר לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע המופיע בחנויות. המבצע תקף בחנויות בלבד.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

073-7219-219

ימים אחרונים לפני החג - מנקים מדפים!

עד החגאספקות 

יש כפל מבצעים + כפל הנחות

מכבדים שובר הסתדרות המורים

מחיר מבצעמחיר רגילתווי שי בשוויתאור מוצר

549 686₪ 200₪ ₪מיקרוגל LG  23  ליטר  MS2342D  כסוף

B שיטת הקירור, צבע לבן, דירוג אנרגיה NO FROST ,2,190 2,738₪ 500₪ ₪מקפיא בקו 22400, 5 מגירות, קיבולת כללית: 171 ליטר, נפח אחסון: 164 ליטר

 B  בד”צ, נפח כללי: 505 ל’, נפח אחסון תא קירור: 383 ל’, נפח אחסון תא הקפאה: 122 ל’, דירוג אנרגטי , DN156821X  3,990 4,988₪ 750₪ ₪מקרר בקו מ.עליון 519 ליטר

A נירוסטה, נפח תא קירור: 467 ליטר נפח אחסון, נפח תא ההקפאה: 137 ליטר נפח אחסון, דירוג אנרגטי , GM-849RSC  מ.תחתון 604 ליטר   LG  6,490 8,110₪ 750₪ ₪מקרר

A :טיימר דקות מכני, דירוג אנרגיה ,Multifunction נירוסטה, ש.מכני, תנור בנוי בנפח 65 ליטר, 6 תוכניות אפייה  BIE22100X  1,390 1,750₪ 300₪ ₪תנור בקו בנוי טורבו

מחיר מבצעמחיר רגילתאור מוצר

 FP-3010WH  369 469₪ ₪מעבד מזון בראון

199 249₪ ₪טוסטר אובן גרץ 35 ליטר  OT-3570B  שחור

 OT4242/4240  399 499₪ ₪טוסטר אובן 42 ליטר של גרץ

 HB510  99 129₪ ₪בלנדר מוט משולב קנווד

 HM-535  199 249₪ ₪מערבל יד קנווד

1,690 2,150₪ ₪מיקסר קנווד  מייג’ור KMM-770-12/14  נ’ללא אביזרים

 GR629  299 379₪ ₪שואב אבק חבית רטוב/יבש גרץ

 GR-557  249 310₪ ₪שואב אבק מולטי ציקלון גרץ

450 W HM3000  249 315₪ ₪מערבל יד בראון

תנור בקו דו-תאי  KFDM62120DWDSL  לבן, נפח תא אפייה עליון 35 
A 2,590 3,250₪ ₪ליטר, נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר, כשר מהדרין, דירוג אנרגטי

מחיר מבצעמחיר רגילתאור מוצר

6 MOTION ,ק”ג      F81258XM    LG  מ.כביסה
A 1200 סל״ד, דירוג אנרגטי

₪  2,850₪ 2,290

499 699₪ ₪סיר טיגון ללא שמן דלונגי  FH-1130/1  , עודפים

 FP-120  249 299₪ ₪מעבד מזון קנווד

 ST-80  149 229₪ ₪מגהץ קיטור גרץ

700 W  ל’ לבן  MW-223  20 249 299₪ ₪מיקרוגל מכני גרץ

149 199₪ ₪קומקום כרומקס  CH555  נירוסטה

 MG-360  399 499₪ ₪מטחנת בשר קנווד

 GR1320  289 349₪ ₪מסחטת פירות  קשים מקצועית  גרץ

 BC-449  149 199₪ ₪בלנדר כסוף + מטחנת קפה גרץ
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לדוגמא ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע תווים:

מגוון נוסף של מוצרים במבצעים מיוחדים לכבוד החג:
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