
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי  י"א בניסן תשע"ז  7/4/17 גיליון מס' 1213

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:27
18:44
18:24

19:40
19:42
19:41

פרשת צו

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

אסון כבד: מרת יפה 
שוחט ע"ה

שלשה ימים לפני שאמורה הייתה להוביל 
את בנה לחופה, הכריעה המחלה את גופה  

/ עמ' 18

עושר תרבותי: אטרקציות,
מוזיקה ושיעורים

מגוון כל כך גדול של פעילויות לציבור התורני, לא נראה בפתח 
תקווה זמן רב  הילדים נהנו מפעילויות, הופעות וחוויות, 
המשפחות זכו למכירות אטרקטיביות, ובני התורה התעלו 

בשיעורי הכנה לחג וקומזיץ עשיר  וגם: התכנייה המלאה 
לחול המועד  / עמ' 18

תרומת חג 
תירמו למען 
ילדים רעבים 

*8635

"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 26-34

ש 90
צילום: יונתן זינדל, פלא

השר דרעי בראיון חג נטול כפפות 

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

 / עמ' 24

/ עמ' 42

האם לשהות בפסח במלון או בבית?

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

צילום: תומר נויברג, פלאש 90

מחזירים עטרה ליושנה:
טלטלה פוליטית בעירייה
תנועת יש"י בראשות בני זהבי מתמזגת לתוך תנועת ש"ס 
בראשות מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו  המשמעות: 
תנועת ש"ס הופכת לסיעה הגדולה בקואליציה עם 4 

מנדטים / עמ'12 

אלפים צפויים להשתתף 
בטיש 'שירת הים' אצל מרן 

האדמו"ר 
ממישקולץ 
- מנהיגה 

הרוחני של 
העיר 

 / עמ' 16

0

חוויה משפחתית

הן
 ד

בל
אר

ת 
יל

 א
ל |

רמ
 כ

מי
נע

בפסח פתוח ב 2-18.4.17 | למעט ערב חג ראשון החל מהשעה 
10:00 כניסה אחרונה ב-16:00 | בשאר הימים- בתאום מראש. 

חוויה משפחתית

הן
 ד

בל
אר

ת 
יל

 א
ל |

רמ
 כ

מי
נע

בפסח פתוח ב 2-18.4.17 | למעט ערב חג ראשון החל מהשעה 
כפר ברוך, עמק יזרעאל טל. 04-6540882 נייד. 052-6577591 10:00 כניסה אחרונה ב-16:00 | בשאר הימים- בתאום מראש. 

www.barvazimbakfar.co.il

בפסח פתוח ב- 2-18.4.17 | למעט ערב חג ראשון החל מהשעה 10:00 
כניסה אחרונה ב-16:00 | בשאר הימים- בתאום מראש

הרבנות
הראשית

המועצה
הדתית

בר כוכבא 23  אושר משפחתי - קייטרינג 
קניון אבנת  אם אקספרס  
קניון אבנת  אנגליש קייק  

צלח שלום 30  אראמבם - איטליז 
זאב ליפקיס  בוטיק הדגים של איתן 

שחם 12  בוקריה   
קניון אבנת  בורגר ראנץ  

קניון סירקין  בורגר ראנץ  
ללא חשש קטניות חיים עוזר 7  בוריטו   

גיסין 7  בישולים  - קייטרינג 
הסיבים 18  בישולים אקספרס 

ללא חשש קטניות קניון אבנת  בית קפה ג'ו  
ללא חשש קטניות קניון אבנת  בלאק   
ללא חשש קטניות הסיבים 18  בלאק בר בורגר  

דרך יצחק רבין 17  בליקר בייקרי  
ברקת 9  בר תרלח  

ללא חשש קטניות קניון כפר גנים  ברלוסקוני  
חפץ חיים 9  בשר איכות חסון  
סטרומה 4  בשר עטרה  

שחם 17  גלידות אלדו  
קניון אבנת  גלידות באר שבע 

קניון סירקין  קפה גרג  
בן ציון גליס 30  גרעיני עפולה חממה 

משה שוולב  האופה מבגדד  
קניון כפר גנים  - תבלינים   הבוסטן 

אלכסנדר ינאי 31 ללא חשש קטניות הדר הפודים  
פיינשטיין 3   ללא חשש קטניות - קייטרינג   היצירה 

קניון אבנת  המטבח של סימה 
חיה פינשטיין 1  הקולה - אם המושבות 
לוחמי הגטו 32  הקצביה של מאיר 
בן ציון גליס 4  השיפוד והמנגל  

גיסין 7  חממה בעיר  
ללא חשש קטניות בזל 16   - קייטרינג   טימין 

קניון אבנת  יוגורטיה   
חיים עוזר 32  יוסלה - איטליז  

קניון אבנת  מאפה וקפה שומשום 
ברון הירש 16  מאפיית אריאל  

המכבים 3  מיטב הבשרים אנאגוס 
ברון הירש 8  מישל - פיצוחים ותבלינים 

ללא חשש קטניות מוטה גור 4  מלון פרימה לינק 
אבשלום גיסין 9  מסעדת אחלה  

יצחק בן דוד 7  מעדני מלך - איטליז 
ללא חשש קטניות קניון כפר גנים  מעדניית דאלי  

רשימת עסקים כשרים לפסח תשע"ז
בכשרות רבנות פתח תקוה

הערהכתובתשם העסקהערהכתובתשם העסק

הרשימה מעודכנת ליום חמישי י' בניסן.
לעדכונים אחרונים ניתן להתקשר למפקח תורן יוסי דהאן - 052-7054500

רוטשילד 180  מקדונלדס  
קניון אבנת  מקדונלדס  

אבא אחימאיר 22  ניחוח התבלין  
הרב פינטו 19  נתח קצבים - איטליז 
חיים עוזר 15  סודוך   
שטמפפר 37  סופר קופיקס  

קניון אבנת  סופר קופיקס  
רוטשילד 182  סופר קופיקס  
הירקונים 43  סושי מרקט  
קניון אבנת  סחוט   
קניון אבנת  סחוט מזנון  

שחם 30  עגבניה   
חפץ חיים 6  עוף ועוד - איטליז 
חפץ חיים 9  עוף ליין  - איטליז 
ברון הירש 8  עופלה   
זאב ליפקיס  עקיבא ראובן - דגים 

נחשון 1  פיצוחי הטיב  
ברון הירש 6  פיצוחי הטיב  
ברון הירש 7  פיצוחי הטיב  
רוטשילד 79  פיצוחי הקולה   
קניון אבנת  פרסקו   
קניון אבנת  צ'וקה   

ללא חשש קטניות שוהם 7   קדירה חמה  
אלטרמן 7  קוזי - איטליז  

זאב ליפקיס  קוזי - איטליז  
חיים עוזר 12  קופיקס   

מודיעין 11  קלאסיק מעדנים  
חובבי ציון 21  קליית שפע טבע 
רפאל איתן 3  קנסאי סושי  

קניון אבנת  קפה ארומה בר  
הסיבים 18  קפה נטו  

שוק ליפקיס  קפה סביון - תבלינים 
שחם 36  קפה קפה  

חיים עוזר 16  רדעי - פיצוחים  
צבי הירש קלישר 21  רדעי - פיצוחים  

ברון הירש 9  רובין שפע - איטליז 
קניון אבנת  רולדין   

קניון כפר גנים  רולדין   
רפאל איתן 3  רולדין   

קניון אבנת  ריבאר   
קניון סירקין  ריבאר   
שוק ליפקיס  שאדי - פיצוחים  

שחם 17  שיפודי ציפורה  

www.mpt.org.il

פרטים בעמוד 10

רשימת עסקים כשרים 
לפסח תשע"ז בכשרות 

רבנות פתח תקווה



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



נתיבות משה
בי"ס

ביה"ס נתיבות משה  רח’ איכילוב 21 פתח תקוה
אגף בנות 03-9390793 052-7624557 אגף בנים 03-9305759 054-8484814

הסעות מרחבי העירבפיקוח משרד החינוךאגף בנות אגף בנים

ההרשמה ללא קשר לשיבוץ העירוני

הנתיב להצלחה שלך

רמה לימודית גבוהה

חינוך למצוינות וכבוד הדדי

עיצוב אישיות לערכים ומידות

יום לימודים ארוך

מגוון פעילויות רחב ומאתגר



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





 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



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! 



בכשרות                    באריזה עם פס הזהב

 חדש!
 עמק 600 גרם
 כשר לפסח
למהדרין

שיהיה לכם

 ארוחת עמק טעימה,
לבריאות!



הרבנות
הראשית

המועצה
הדתית

בר כוכבא 23  אושר משפחתי - קייטרינג 
קניון אבנת  אם אקספרס  
קניון אבנת  אנגליש קייק  

צלח שלום 30  אראמבם - איטליז 
זאב ליפקיס  בוטיק הדגים של איתן 

שחם 12  בוקריה   
קניון אבנת  בורגר ראנץ  

קניון סירקין  בורגר ראנץ  
ללא חשש קטניות חיים עוזר 7  בוריטו   

גיסין 7  בישולים  - קייטרינג 
הסיבים 18  בישולים אקספרס 

ללא חשש קטניות קניון אבנת  בית קפה ג'ו  
ללא חשש קטניות קניון אבנת  בלאק   
ללא חשש קטניות הסיבים 18  בלאק בר בורגר  

דרך יצחק רבין 17  בליקר בייקרי  
ברקת 9  בר תרלח  

ללא חשש קטניות קניון כפר גנים  ברלוסקוני  
חפץ חיים 9  בשר איכות חסון  
סטרומה 4  בשר עטרה  

שחם 17  גלידות אלדו  
קניון אבנת  גלידות באר שבע 

קניון סירקין  קפה גרג  
בן ציון גליס 30  גרעיני עפולה חממה 

משה שוולב  האופה מבגדד  
קניון כפר גנים  - תבלינים   הבוסטן 

אלכסנדר ינאי 31 ללא חשש קטניות הדר הפודים  
פיינשטיין 3   ללא חשש קטניות - קייטרינג   היצירה 

קניון אבנת  המטבח של סימה 
חיה פינשטיין 1  הקולה - אם המושבות 
לוחמי הגטו 32  הקצביה של מאיר 
בן ציון גליס 4  השיפוד והמנגל  

גיסין 7  חממה בעיר  
ללא חשש קטניות בזל 16   - קייטרינג   טימין 

קניון אבנת  יוגורטיה   
חיים עוזר 32  יוסלה - איטליז  

קניון אבנת  מאפה וקפה שומשום 
ברון הירש 16  מאפיית אריאל  

המכבים 3  מיטב הבשרים אנאגוס 
ברון הירש 8  מישל - פיצוחים ותבלינים 

ללא חשש קטניות מוטה גור 4  מלון פרימה לינק 
אבשלום גיסין 9  מסעדת אחלה  

יצחק בן דוד 7  מעדני מלך - איטליז 
ללא חשש קטניות קניון כפר גנים  מעדניית דאלי  

רשימת עסקים כשרים לפסח תשע"ז
בכשרות רבנות פתח תקוה

הערהכתובתשם העסקהערהכתובתשם העסק

הרשימה מעודכנת ליום חמישי י' בניסן.
לעדכונים אחרונים ניתן להתקשר למפקח תורן יוסי דהאן - 052-7054500

רוטשילד 180  מקדונלדס  
קניון אבנת  מקדונלדס  

אבא אחימאיר 22  ניחוח התבלין  
הרב פינטו 19  נתח קצבים - איטליז 
חיים עוזר 15  סודוך   
שטמפפר 37  סופר קופיקס  

קניון אבנת  סופר קופיקס  
רוטשילד 182  סופר קופיקס  
הירקונים 43  סושי מרקט  
קניון אבנת  סחוט   
קניון אבנת  סחוט מזנון  

שחם 30  עגבניה   
חפץ חיים 6  עוף ועוד - איטליז 
חפץ חיים 9  עוף ליין  - איטליז 
ברון הירש 8  עופלה   
זאב ליפקיס  עקיבא ראובן - דגים 

נחשון 1  פיצוחי הטיב  
ברון הירש 6  פיצוחי הטיב  
ברון הירש 7  פיצוחי הטיב  
רוטשילד 79  פיצוחי הקולה   
קניון אבנת  פרסקו   
קניון אבנת  צ'וקה   

ללא חשש קטניות שוהם 7   קדירה חמה  
אלטרמן 7  קוזי - איטליז  

זאב ליפקיס  קוזי - איטליז  
חיים עוזר 12  קופיקס   

מודיעין 11  קלאסיק מעדנים  
חובבי ציון 21  קליית שפע טבע 
רפאל איתן 3  קנסאי סושי  

קניון אבנת  קפה ארומה בר  
הסיבים 18  קפה נטו  

שוק ליפקיס  קפה סביון - תבלינים 
שחם 36  קפה קפה  

חיים עוזר 16  רדעי - פיצוחים  
צבי הירש קלישר 21  רדעי - פיצוחים  

ברון הירש 9  רובין שפע - איטליז 
קניון אבנת  רולדין   

קניון כפר גנים  רולדין   
רפאל איתן 3  רולדין   

קניון אבנת  ריבאר   
קניון סירקין  ריבאר   
שוק ליפקיס  שאדי - פיצוחים  

שחם 17  שיפודי ציפורה  

www.mpt.org.il



בשעה 16:00 מופע ענק של גדולי הזמר:

שלמה
כהן

משה
לוק

משה
דואק

מוטי
שטיינמץ

ישי
ריבו

איציק ברוורמן
 ראש העיר

אוריאל בוסו
מ"מ ראש העיר

אליהו גינת
יו”ר האגף

חג כשר ושמח ונסיעה טובה

אגף השכונות

תושבי העיר פ"ת מוזמנים להשתתף
במצוות עליה לרגל והקבלת פני רבו

בהשתתפות מרנן ורבנן מועצת חברי התורה וגדולי הדור שליט"א
בראשות מרן רה"י הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א

אצטדיון טדי ירושלים
חוה"מ פסח ביום חמישי י"ז בניסן תשע"ז  )13.4.17( 

פתיחת הפארק בשעה 12:00
יציאת אוטובוסים בשעה 10:00 

 חובה להירשם אצל הרכזים:
כפר גנים-שלומי דיין 054-7586038

כפר אברהם-דוד צוברי 054-6114187
מרכז העיר-בנימין כהן-054-2283663

הדר גנים- משה בנאים-052-7662166
נווה גן- אייל שגיב 052-2844883

האגף לחינוך ותרבות תורניים
03-9112031 בין השעות 10:00-14:00

יום כיף והפניניג
  לכל המשפחה 

מתחם מתנפחים ענק בחינם
--------------------------

מתחם אוכל מוזל מהדרין

עד 50& למשפחה10& לאדם 
 )יותר מ-6 נפשות( 
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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

 הכנה רוחנית 

וחטיבות  תלמידים רבים מקרב החינוך היסודי 
מיוחדת,  לחוויה  זכו  עמישב  בשכונת  הביניים 
בית  ברחבת  החג.  לקראת  מצות  אפיית  בצורת 
מים  קמח,חדר  חדר  מעין  הוקמו  עמישב,  הנוער 
בצורה  להמחיש  מנת  זאת,על  כל  לישה  וחדר 

מיטבית את הדרך לאפיית מצות עבודת יד.
הסברים  שמעו  כך  ובתוך  מאוד  נהנו  הילדים 
הטמונות  המשמעויות  כל  ועל  החג  על  נפלאים 
בחג החרות המשמש ובא. כל משתתף קיבל בסוף 
הרגישו  וכולם  ידיו.  מעשה  פרי  מצה  התהליך 

התרוממות רוח והכנה משמעותית לקראת החג. 
ע״י  התקיימה  והמבורכת  המוצלחת  הפעילות 
אתיופיה  עולי  וקליטת  יהודית  לזהות   המחלקה 
במינהל החינוך בשיתוף כולל אור בראשות הרב 
וכל  עמישב  הנוער  ובית  אנגלמן  יהודה  אריה 
בירכו  הנוער.  מאגף  אביאל  בניהולו שלא  הצוות 
והרב  תמנו  ישעיהו  הרבים:  המשתתפים  את 

אנגלמן. 

 'נותנים כח' בשבת הגדול

ישהו  הכוח',  לגיבורי  כוח  'נותנים  בסימן 
בשבת הגדול למעלה ממאתיים ילדים - זו השנה 
מרתקת  ייחודית,  במסגרת   - ברציפות  החמישית 
שבתות  במסגרת  תקווה,  פתח  בעיר  ומרגשת 
הנופשונים שעורך ארגון "נותנים כוח" מדי שבת 

מברכים.
כח'  'נותנים  מנכ"ל  ישראלוביץ',  מרדכי  ר' 
התודה  ותשואות  העצומה  "ההקלה  כי  מציין 
המניע  העיקרי  הדלק  הם  ההורים  מן  המתקבלים 
ע"ע.  שלקחנו  החשובה  במשימה  לעמוד  אותנו 
שבוע  מידי  לשולחננו  המגיעים  התודה  מכתבי 
בקיום  כך  כל  הנחוץ  הצורך  על  המה  מעידים 
שבתות נופשונים ומרגוע שכאלה לציבור ההורים. 
וליטול  להשתתף  המרבים  ישראל  עמך  לצד  זאת 
על  כולה  הבנויה  הענפה  הפעילות  במימון  חלק 

בסיס התנדבותי, באופן טהור ומלא". 
מלאות  פעילויות  מתקיימות  החופשות  בימי 
מקורים,  בפארקים  הערב,  עד  מבוקר  לילדים 
נפש  ותעצומות  חיה  רוח  המכניסים  טיולים 
שבת  הינו  הכותרת  גולת  לעיל  וכאמור  לילדים, 
ילדים   220 מארחים  בהם  הגדול  שבת   - נופשון 
המסור  הצוות  בראשות  כאשר  מתנדבות,   220  +
עומדת הרבנית שטרנבוך שתחי' המתמסרת בלב 

ונפש לילדים אלו. 

 מתקני גניזה חדשים

מתקני  העיר  רחבי  בכל  מוחלפים  אלו  פבימים 
הגניזה הישנים והותיקים, שמלבד היותם מוזנחים, 
המתקן  שדלתות  משום  בטיחותי  מפגע  גם  היוו 
שכאשר  כך  חוץ,  כלפי  שנפתח  באופן  מוקמו 
נתקלו  פניהם  על  החולפים  פתוחים,  הושארו 
בהם. במתקנים החדשים הדלתות ממוקמות בחלק 
העליון ונפתחות כלפי מעלה ובכך נמנע מפגע זה. 
בנוסף, הפתיחה מלמעלה מקלה על הכנסת הגניזה 

ה  מ י נ פ
ת  ר ש פ א מ ו
הכנסת כמות 
יותר  גדולה 
של גניזה בלי 
 " ע ק ת ת " ש

את הדלת.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

תנועת יש"י בראשות בני זהבי מתמזגת לתוך תנועת ש"ס בראשות מ"מ 
רה"ע הרב אוריאל בוסו  המשמעות: תנועת ש"ס הופכת לסיעה הגדולה 

בקואליציה עם 4 מנדטים

מחזירים עטרה ליושנה:
טלטלה פוליטית בעירייה

ישראל פריי

תקוה:  פתח  בעיריית  פוליטית  מהפכה 
תנועת ש"ס מצרפת לשורותיה את תנועת 
הגדולה  הסיעה  להיות  והופכת  יש"י 

בקואליציה עם ארבעה מנדטים.
יו"ר  זהבי,  בני  שעבר,  השבוע  בסוף 
תנועת יש"י, שיגר מכתב לראש העיר עו"ד 
התפטרותו  על  הודיע  בו  ברוורמן,  איציק 
סבג,  אברהם  הרב  לטובת  העיר  ממועצת 
מקום שני ברשימת יש"י. הרב סבג, החליט 
אף הוא לוותר על חברותו במועצת העיר, 
על  הודיע  העיר  לראש  ששיגר  ובמכתב 
אחריו  לבא  הסמכות  והעברת  ויתורו 

ברשימה, הרב משה צאלח.
הגעתי  והתייעצות,  חשיבה  "לאחר 
על  מוותר  אני  עתה  שלעת  למסקנה 
להיות חבר מועצה,  דהיינו  זאת,  אפשרות 
ומעדיף להמשיך את פעילותי כראש בית-
מדרש וגם להתמקד בפעילות החסד למען 
משפחות  ולמען  ילדים  ברוכות  משפחות 

נזקקות", כתב הרב סבג.
שלא  סבג  הרב  של  לבקשתו  בהמשך 
להיכנס לעת עתה למועצה, חברי התנועה 
הסיעה  בהנהגת  חלק  לו  לייעד  יבקשו 

ויעניקו לו מגוון תפקידים בתנועה. 

חבר המועצה החדש: 
פעיל חברתי מוכר

לאחר שרבני ומנהיגי תנועת יש"י הבינו 
מספקת  ש"ס  תנועת  של  הפעילות  כי 
בעיר,  המגזרים  לכלל  ואיכותי  רחב  מענה 
החליטו לאחד כוחות ולהשתלב שוב בתוך 

תנועת ש"ס.
חבר המועצה הנכנס, הרב משה צאלח, 
כפר  בשכונת  מוכר  חברתי  פעיל  הינו 
השכונה.   ועד  כיו"ר  שימש  ואף  אברהם 
ש"ס,  סיעת  מטעם  הרביעי  מועצה  כחבר 
עתה  לעת  זהבי  את  יחליף  צאלח  הרב 
ונוף,  גנים  אגף  יו"ר  השונים:  בתפקידיו 
מתנ"ס  יו"ר  לתברואה,  ערים  איגוד  יו"ר 
שערים, יו"ר הועדה החקלאית וחבר ועדה 

לתכנון ובנייה.
ש"ס  לתנועת  צאלח  הרב  של  כניסתו 
הגאונים  הרבנים  ובברכת  בליווי  נעשתה 
אברהם,  כפר  שכונת  רב  כהן,  ששון  הרב 
ברכת  ישיבת  ראש  עוקשי,  זוהר  והרב 
אברהם והרוח הדומיננטית בתנועת יש"י. 
שכן  ש"ס  תנועת  עם  מיטיב  זה  מהלך 
הופכת להיות הסיעה הגדולה בקואליציה 

של מועצת העיר פתח תקוה.

התגובות

"אני  מסר:  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
מברך את הנציגים בפתח תקווה שהשכילו 
להתחבר ולהתאחד תחת תנועת ש"ס ובכך 
לתועלת  התנועה  של  כוחה  את  הגדילו 
את  כשמאחדים  כי  ספק  אין  הציבור. 
הכוחות מצליחים להביא להישגים גדולים. 
המשיכו לפעול כסיעה הגדולה בקואליציה 

למען כלל תושבי העיר פתח תקווה".
בוסו,  אוריאל  בעיר,  ש"ס  תנועת  יו"ר 
הגיב: "אנחנו שמחים שאנשי תנועת יש"י 
של  המרובה  העשייה  הביתה.  חוזרים 
מכל  העיר  תושבי  כלל  למען  ש"ס  תנועת 

שיש  מוכיחה  והעדות,  והחוגים  הזרמים 
מקום לכולם בתוך הסיעה. אנחנו שמחים 
התורנית-חברתית  התנועה  את  להוביל 
הגדולה, המובילה והמשפיעה בפתח תקוה, 
והאינטרסים  ההשקפות  למען  הפועלת 
בעיר  האוכלוסיות  כלל  של  המשותפים 
ההשקפות  ומסורתיים.  דתיים  חרדים,   –
מירב  של  לצרכים  ותואמות  זהות  שלנו 

האוכלוסייה בעיר וידינו פתוחה לכולם".
תורניים,  ותרבות  לחינוך  האגף  יו"ר 
מבחינתנו  "האחדות  מסר:  גינת,  אליהו 
שהעשייה  שמח  אני  עליון.  ערך  הוא 
ובשנים  עצמה  את  מוכיחה  שלנו  הברוכה 
מצטרפות  קהילות  ויותר  יותר  האחרונות 
הרב  בראשות  המעטירה  ש"ס  לתנועת 
ונצורות  רבות  הפועלת  בוסו,  אוריאל 
דוגמה  ומהווה  העיר  תושבי  כלל  לרווחת 
בכל  והחרדיות  הדתיות  לסיעות  ומופת 
באמצעות  בישראל,  המקומיות  הרשויות 
ומסורת  נשמה  שלנו:  העיקרי  המאפיין 

יהודית".
צאלח,  משה  הנכנס,  המועצה  חבר 
ש"ס  תנועת  של  הברוכה  "העשייה  ציין: 
אותותיה  את  נותנת  והחברתי  התורני  בפן 
הסיבה  זו  הקהילות.  כלל  בקרב  בעיר 
יש"י להצטרף  בגינה החליטו רבני תנועת 
לתנועת ש"ס ולאחד כוחות למען המטרות 
היא  באיחוד  המטרה  שלנו.  המשותפות 
הקהילות,  איחוד  של  ברור  מסר  להעביר 
לעתיד  תקווה  ויצירת  הפעילות  מינוף 
הרבה יותר טוב. בעזרת ה' נעשה ונצליח".

 תתחדשו 



עד
דואגים לכם במו

גם בפסח מכבי כאן בשבילכם!

לפרטים וברורים: מוקד מכבי ללא הפסקה 3555*

לשירותכם, מתאם קשרי קהילה
הרב שמעון ברגמן טל: 054-8483775

* כרוך בהשתתפות עצמית של 87 ₪

שעות פעילות מוקד רפואה דחופה* - שפיגל 3

ערב חג
י"ד ניסן

17:00-21:00

חג הפסח
ט"ו ניסן

10:00-14:00

ערב שביעי 
של פסח

כ׳ ניסן
17:00-21:00

שביעי 
של פסח
 כ"א ניסן

10:00-14:00

שעות פעילות מרפאת שבת בימי החג - מנחם בגין 94

ערב חג
י"ד ניסן

14:00-21:30

חג הפסח
ט"ו ניסן

09:00-22:00

א׳ - ב׳ 
חוה״מ פסח
ט״ז-י״ז ניסן
19:00-22:30

ערב שבת חוה״מ
 י״ח ניסן

09:00-21:30

ערב שביעי 
של פסח

כ׳ ניסן
14:00-21:30

שביעי של 
פסח

כ״א ניסן
09:00-22:00

ערב שבת 
חוה״מ:

י״ח ניסן 
17:00-21:00

שבת חוה״מ:
י״ט ניסן

 10:00-14:00

שבת חוה״מ
 י״ט ניסן

09:00-22:00

גם בירושלים
מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בפתח תקוה,
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10 יח'
כוסות קידוש

מוכספות
&1290

צלחות קשיחות 
במגוון דוגמאות 

במחירי מבצע

תבנית נייר 
צבעוני

כשר לפסח
החל מ-0.80&

תבניות 
אלומיניום

עוגה 
20 ב-10&

סכו"ם מוכסף

3 ב-10&

כל הכלים לשולחן ערוך, מושלם ומרהיב לפסח כשר וקל

פתוח רצוף 10 - 10 | מוצ"ש הגדול פתוח | חוה"מ: 10-13

מגש ליל הסדר
&10

צלחות מרובעות
2 ב-10&

קערת
קריסטל קשיח

3 ב-10&
כוסות
יהלום

 2 ב-1490&

מבצעים לדוגמא:

בשבוע שעבר 

נפלה טעות 

במודעה, להלן 

המודעה הנכונה.

אתכם הסליחה

פסח כשר ושמח!

י"א בניסן תשע"ז 127/4/17 בפתח-תקוה14

לפעילויות השגרתיות של האחראים לשירותי הדת בעיר, 
נוסף פרויקט שנתי רחב היקף  הכשרת עסקים, הגעלות 
כלים ציבוריות, מכירת חמץ, רבנים זמינים ועלייה לרגל

בזמן שניקיתם: המועצה 
הדתית נערכה לפסח

"כולנו צריכים 
להרגיש בני חורין"

מאות סלי מזון בשווי 1500 ₪, חולקו למשפחות ברוכות 
ילדים מכל רחבי העיר  שילבו ידיים: מפלגה, עמותות, 

יוזמות פרטיות ותורמים מקומיים

מאת: משה אברהמי

אנשי  את  מעמיד  ובא,  הקרב  הפסח  חג 
במלוא  תקווה  בפתח  הדתית  המועצה 
תפארתם. במסגרת היערכות מיוחדת, שוקדים 
אנשיה להעניק את מלוא השירותים הנדרשים 
לתושבים, על מנת שיוכלו להיכנס לחג כראוי, 
כל זאת תוך שהם עושים הכול לשפר ולייעל 
בשקיפות   בפתיחות  לציבור  השירות  את 

וברמה הנדרשת. 
מילאה  אותם  מרכזיים,  אתגרים  כמה  הנה 
בכל  האחרונים,  בימים  הדתית  המועצה 

הקשור לחג פסח:
כל העסקים המבקשים  - הכשרת  הכשרות 
הכלים  ולהכשיר  פסח  המועד  בחול  לפתוח 
הלכתית  מבחינה  ראויים  שיהיו  והמקום 

לפסח. 
מוקדים  העמדת   - ציבורית  כלים  הגעלת 
הרחב  לציבור  כלים  להגעלת  העיר  ברחבי 

לפסח. השירות לתושב ללא תשלום.
ללא  הרחב  לציבור  שירות   - חמץ  מכירת 
הציבור  לגוי.  חמץ  למכירת  לדאוג  תשלום. 
כדי  הדתית  המועצה  למשרדי  בהמוניו  מגיע 
שליח  להיות  הדתית  המועצה  את  למנות 
ולמכור את החמץ לגוי. שירות זה נעשה בכל 
שנה החל מראש חודש ניסן ובשיאו - ערב חג 
הפסח שנעשה טקס מכירת החמץ לגוי. הטקס 
נעשה במשרדו של המרא דאתרא הרב מיכה 

הלוי בסביבות השעה 10:00.
מוציאה  הרבנות   - הלכתיות  הנחיות  מתן 
באמצעות הרבנים הראשיים הנחיות הלכתיות 
המועצה  ע"י  המופקת  חוברת   באמצעות  הן 
קובץ  באמצעות  הן  הרחב,  לציבור  ומופצת 
ותשובות  הדרכה  במתן  והן  דיגיטאלי 
הראשיים  הרבנים  ידי  על  הציבור  לשאלות 
כמו  הגדול.  שבת  ובדרשות  השכונות.  ורבני 
הלכתי  מענה  הקימה  הדתית  המועצה  כן 
בכל שעות היום שרבנים ודיינים משיבים על 
03- ליצור קשר  ניתן  שאלות בכל התחומים. 

9051555 )שלוחה 8(.
המועצה  המועד  בחול   - לרגל  עלייה 
מעמידה לציבור אוטובוסים עליה לרגל וזאת 

ע"י פרסום באתר המועצה ורישום מוקדם. 
בחג  בשנה,  פעמיים   - רבו  פני  הקבלת 
המועצה  שנה  בכל  הפסח,  ובחג  הסוכות 
הרבנים  , של  רבו  פני  עורכת הקבלת  הדתית 
הראשיים. השנה, אי"ה, יעשה בביתו של מרא 
בדברי  נתבשם  הלוי,  מיכה  הרה"ג   דאתרא, 

הרב ונתכבד בברכתו. 
הקימה  הדתית  המועצה   - האינטרנט  אתר 
אתר אינטרנט שבו תוכלו למצוא את כל המידע 
רשימת  ואפילו  הדת  שירותי  בעניין  הדרוש 
בתי כנסת ודרכי התקשרות לגבאים. אין ספק 
שהמועצה הדתית בפעילותה משמשת דוגמא 

למועצות דתיות ברחבי הארץ.

מאת: משה אברהמי

השבוע התקיימה חלוקת ענק של מאות סלי 
מזון ומוצרים נוספים בשווי 1,500 למשפחות 
מה  כל  את  המספקים  בעיר,  ילדים  מרובות 
שמשפחה ממוצעת צריכה לחג הפסח: חומרי 
וירקות, קופסאות  ניקוי, מצות, עופות, פירות 
שימורים, מיץ ענבים וממתקים לרוב. החלוקה 
ידי הרב אורשלימי, בחסות תנועת  נערכה על 
ש"ס בפתח תקוה, בראשות הרב אוריאל בוסו.
פעילי תנועת ש"ס בעיריית פתח תקוה עמלו 
החלוקה  את  לארגן  כדי  האחרונים  בשבועות 
על הצד הטוב ביותר, מתוך כבוד גדול והערכה 
יו"ר תנועת ש"ס ומ"מ  למשפחות המקבלות. 
לחינוך  האגף  ויו"ר  בוסו,  אוריאל  הרב  רה"ע 
הגיעו  גינת,  אליהו  הרב  תורניים  ותרבות 
החסד,  בפעילות  לסייע  כדי  החלוקה  למתחם 

מקרוב  ולעקוב  במלאכה  העוסקים  את  לברך 
אחר החלוקה הגדולה. 

אנו  שנה,  "כמדי  בוסו:  אוריאל  הרב 
נוספים  ומוצרים  מזון  סלי  בחלוקת  מסייעים 
למאות משפחות בעיר. אנו רואים זכות גדולה 
החסד  בפעילויות  חלק  ליטול  ומשתדלים 
כלל המשפחות  לרווחת  לפני פסח,  המיוחדת 

בעיר".
צריך  מאתנו  אחד  "כל  גינת:  אליהו  הרב 
להרגיש בין חורין בחג הפסח, ואנו משתדלים 
מזון  סלי  מחלקים  אנו  האפשר.  ככל  לסייע 
באמצעות  הן  למשפחות  נוספים  ומוצרים 
שיתופי פעולה עם עמותות חסד מקומיות והן 
תנועת  פעילי  של  אישיות  יוזמות  באמצעות 
ש"ס בעיר, באמצעות תורמים פרטיים הרואים 

חשיבות נעלה בחלוקה הזאת".



בס"ד
ערב חג הפסח תשע"ז

ידידי היקרים, 

בפרוס חג הפסח היו ברוכים כלכם ממרומו 

 וכל אחד מכם יזכה לשמחת הסדר במקומו

בסופה של אכילה - מצות אפיקומן ישאר טעמו 

 ונוסיף להודות ולהלל בשיר מזמור להנעימו

וממחרת השבת נחל ספירת העומר דבר יום ביומו 

ובמוצש"ק הנכם מוזמנים לבתינו להודות לשמו

ובליל שירת הים נאמר יחדיו בביתנו תבאמו ותטעמו 

 ונברך כל אחד את רעהו ברכה מיוחדת לשלומו

חזק ונתחזק בעד ערי אלקינו ובעד עמו 

ובתקוה לקידוש השם מתוך כל ישראל בכל עולמו

חג כשר ושמח לכל הטורחים לקראת החג בעבודה על שכמו

הרב מיכה הלוי

אשמח לראותכם ברגל
במוצש"ק י”ט ניסן

בביתנו רח' מקליס 3, פ"ת
החל מהשעה 21:30

במוצאי שבת חול המועד
י“ט בניסן תשע“ז 15.04.17 בשעה 21:00

בבית הרב ברחוב מקליס 3 קומה ג‘
כפר גנים פ“ת

הרה“ג מיכה הלוישליט“א

הננו שמחים להודיע לציבור הרחב על
קבלת הפנים של מורנו ורבנו הרב הראשי

מרא דאתרא פ“ת

הקבלת פני רבו ברגל

שתתקיים אי”ה

הרבנות
הראשית

המועצה
הדתית

שירת הים
ליל שביעי של פסח יום ראשון כ‘ בניסן
בבית הרב, רחוב מקליס 3 קומה ג‘ בשעה 22:00

של מורנו ורבנו מרא דאתרא

דרשת שבת הגדול
שליט“אמיכה הלוי 

הרה“ג 

בנושא: 

תוקף שטר מכירת חמץ למשתמש בחמץ בפסח

מקורות לדרשת שבת הגדול:

תתקיים אי"ה 
בשבת קדש פרשת צו י“ב ניסן תשע“ז

בבית הכנסת הגדול "בית יעקב"
רחוב חובבי ציון 37 

תפילת מנחה בשעה 17:15 ולאחריה הדרשה

שו"ע או"ח סי' תמח, 
מ"ב שם סקי"ב

שו"ת חת"ס או"ח סי' קיג ד"ה ועפי"ז
שו"ע או"ח סי' תלו סע' ג מ"ב סקל"ב

דברי חיים או"ח סי' מו, 
שדי חמד חלק ז סי' ט סקל"ה

ב"ב מז ע"ב - מח ע"א
ב"ב מח ע"ב

רשב"ם שם מז ע"ב ד"ה כל דמזבין
שו"ע חו"מ סי' רה סע' א

סמ"ע שם סק"ג

רמב"ם פ"ב מהל' גירושין ה"כ
משניות מעשר שני פ"ה משנה א

רמב"ם פהמ"ש שם ד"ה "ואומר רשב"ג"
ב"ק סט ע"א ותוס' שם ד"ה והצנועין

תוס' רע"א שם על המשניות
משניות דמאי פ"ג משניות ה,ו

תוי"ט שם ד"ה אין אנו אחראים
רמב"ם פ"ט ממע"ש הל' ז

רמב"ם פי"א ממעשר הל' יב
שם דרך אמונה אות עב וציון הלכה שם אות צג

דרך אמונה על הרמב"ם במעש' פ"ט ה"ז אות ע, עא

הציבור מוזמן

פתח תקוה

המועצה הדתיתהרבנות הראשית

שבת הגדול

בברכת פסח כשר ושמח!

19:30 רח‘ סוקולוב 6   ביה“כ ”בית ישראל“   ערבית של שבת  
22:00 רח‘ טולידנו 14   ביה“כ ”אהבת חיים“   עונג שבת    
9:00 רח‘ ליברכט 8   ביה“כ ”אחוות אחים“   שחרית שבת   

14:00 רח‘ הרצל 87   ביה“כ ”נוה קדשך“    מנחת שבת    
16:00 רח‘ המעפילים 3  ביה“כ ”שערי תפילה“         
16:30 רח‘ וולפסון 4   ביה“כ ”אלי כהן“    סעודה שלישית  
21:00 רח‘ המלכים 11   ביה“כ ”אהבת ישראל“   מוצאי שבת   

של מורנו ורבנו

רב מרכז העיר פ“ת
”וראש המרכז הרוחני ”אור אברהם אוהבי

הרב יהונתן אדואר שליט“א

שבת קדש פרשת ”צו“ - י“ב ניסן תשע“ז (8.4.17)

”בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל“

הדרשה תתקיים אי“ה
ביום השבת פרשת ”צו“ בשעה 17:30 אחה”צ

בביה“כ ”משכן כדורי“ רח‘ יעקב קרול 20
שע“י ישיבת ”פאר משה“

בהלכות ליל הסדר

משה
שליט“אפינטו

הגאון רבי

מפי מו“ר רב שכונות צפון פ“ת

הננו שמחים להזמין את הציבור
להשתתף בדרשה המרכזית לכבוד

האגף לחינוך ותרבות תורני

תפילת מנחה גדולה תתקיים אי“ה בשעה 13:00 בדיוק





ראשון-  ביום  להשתתף  צפויים  המונים 
במעמד   (16.4.17) פסח,  של  שביעי  ליל 
הים"  "שירת  אמירת  של  בעיר  המרכזי 
פסח, של  שביעי  לרגל  מיוחד  ו'טיש'  
כבוד  - העיר  של  הרוחני  מנהיגה  שיערוך 
שליט"א ממישקולץ  האדמו"ר  קדושת 
חסידות מרכז  של  הכינוסים  בהיכל 
העיר שבמרכז   8 סלנט  ברחוב  מישקולץ, 

פתח תקוה, בשעה 10:00 בלילה.
האחדות את  לראות  הוא  מרגש  מחזה 
שנה, מידי  במקום  השוררת  הנפלאה 
העדות מכל  משתתפים  כשהמוני 
חלק נוטלים  וטף  נשים  אנשים,  והחוגים, 

במעמד קדוש ומיוחד זה.
האדמו"ר של  המרתק  נאומו  לאחר 
רגליו,  על  הקהל  נעמד  ממישקולץ, 
'שירת אמירת  מתחילה  רבה  ובהתרגשות 
השמורה ועריבה  מיוחדת  בנעימה  הים'  

המקהלה. בליווי  מישקולץ  חסידות  בחצר 
מקהלת חסידי מישקולץ מפתיעה מידי שנה 
בלחנים חדשים שיוצאים לקראת חג הפסח, 

ומושמעים במהלך ה 'טיש'.
מסורת, קיימת  מישקולץ  חסידות  בחצר 
אמירת בזמן  פסח,  של  שביעי  שבליל 
רואים האדמו"ר,  עם  יחד  הים'  'שירת 

ישועות וניסים גלויים.
העיר תושבי  יודעים  השנה  בכל  אם 
ופסק עצה  ישועה,  לכל  שהכתובת 
האדמו"ר של  דלתו  במפתן  עובר  הלכה, 
אנשים פסח  של  שביעי  בליל  ממישקולץ, 
לזכות לעיר,  מחוץ  אף  בהמוניהם  מגיעים 
של בצילו  החג  של  האחרון  ביום  להיות 
האדמו"ר, ולקיים אף בכך מצוות "הקבלת

פני רבו ברגל".
הקהל כל  עוברים  המעמד  בסיום 
האדמו"ר מפי  אישי  באופן  להתברך 
ברכותיו שכידוע  שליט"א,  ממישקולץ 
במלואן. ומתקיימות  ריקם  שבות  אינן 

טיש 'שירת הים' במישקולץ
בראשות האדמו”ר שליט”א

מנהיגה הרוחני של העיר





מלגת
לימודים

לבחורי ישבות-תשע"ז

רשאי להגיש בקשה תושב פתח תקוה בלבד הלומד 45 שעות שבועיות תושב”ע  

חובה! מילוי כל פרטי הבקשה והגשת המסמכים,

צירוף אישור לימודים ותשלום  שכר הלימוד.

הוועדה באגף לשירותים חברתיים תדון בבקשה עפי’ קריטריונים.

על מלגת לימודי הוראה בישיבה תורנית גבוהה 
אנו שמחים להודיעכם 

לקבלת טפסים ניתן לפנות :
מרכז העיר: נחמה בשעות הבוקר וביום ג’...............................................16:00-18:00 
טל:..........................................................03-9052258  233 חדר  ג’  קומה  העיריה  בנין 
ב’:...................................................03-9053060 קומה   30 עוזר  חיים  שפרה/מוריה- 
shifra@ptikva.org.il :או מייל..............................................................................................
אלחנן- בר כוכבא 70 'נתיבים' בין 10:00 ל-12:00 טל:..........................0542855258

בשעות הערב בתיאום בלבד:  
כפר אברהם: מוריה פרחי, הגר”א 9 .......................................................050-7577668 
גני הדר: משפחת שפס- הרב משורר 3.................................................052-7175765
הדר גנים: משפחת שובל......................................................יהודה הנשיא 51 דירה 10

לבירורים ופרטים נוספים: 

שפרה:

 03-9053060
054-3214242

בברכת הצלחה איציק ברוורמן 
ראש העיר 

אשר שוקר
ראש האגף

האגף לשירותים חברתיים ובריאות

בס"ד



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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מאת: משה אברהמי

עם התקרב חג הפסח וימי בין-
הזמנים, נערכו בפתח תקווה ע"י 
בניהולו  חרדי  לחינוך  היחידה 
לפעילות  שורץ  מנחם  הרב  של 
התורה  בני  ציבור  למען  גדושה 
בני-תורה  משפחות  מאות  בעיר. 
את  גדשו  פתח-תקווה  תושבי 
במרכז  הביגוד  מכירות  מוקדי 
הפסח  לקראת  שנערכו  העיר, 

במחירי עלות לרווחת הציבור.

פעילויות לחופש
האגף  מטעם  נערכים  הפסח  חופשת  בימי 
פועלות  במסגרתן  לילדים,  פעילויות  שלל 
לילדי  לבנך'  'והגדת  בין-הזמנים  ישיבות 
תלמודי התורה, מטעם ארגון 'עמלנו', באולם 
שע"י תיכון בית יעקב עבור ילדי מרכז העיר, 
גני-הדר,  בשכונת  מיכל  שמחת  באולם  וכן 

ובקריית בעש"ט,
ילדי  לכל  פעילות  יום  נערך  ראשון  ביום 
עמלינו המשתתפים בכל שבוע ללימוד משותף 
של אבות ובנים ובסוף החורף לאחר 6 חודשים 
של לימוד יצאו הילדים בליווי המדריכים ליום 
כרטיסי  קבלו  הילדים  כשכל  מיוחד,  פעילות 
הצמודה  בגינה  ובמקביל  החי  לגן  כניסה 
ובכל  הילדים,  לכלל  ענק  פארק  לונה  הועמד 

שעה נערך מופע מיוחד.
בלימודי  שהשתתפו  הילדים  כל  כן,  כמו 
יכלו  עמם  דינרים  שבוע  בכל  קבלו  עמלינו 
לרכוש בדוכני המכירה פופקורן סוכר וכדומה. 
והילדים  להורים  בדבריו  שורץ  מנחם  הרב 
היא  היחידה  פעילות  שכל  הנושא  את  הדגיש 
להגביר את קול התורה והוא שמח שעם תחילת 

המבצע התווספו עוד ילדים ללימוד עמלינו.
ימי פעילות למאות בנות  במקביל התקיימו 
בית הספר 'בית-יעקב' בשכונת גני-הדר, כולל 
נוספות  והפעלות  מצגות  להטוטן,  הופעת 

במחיר מסובסד.
פעלו  יותר  הצעירים  הילדים  לרווחת 
חרדי,  לחינוך  האגף  שמטעם  המשחקיות 
לאורך  העיר,  ובמרכז  גני-הדר  בשכונות  הן 
ומערכת  צוות המדריכות  בתגבור  היום  שעות 
כן  כמו  הגילאים.  לכלל  מגוונות  הפעילויות 
ישיבות  לתלמידי  מיוחדת  פעילות  נערכה 
בין  ישיבת  מסגרת  נפתח  וכאמור  הזמנים  בין 
הזמנים לבחורי ישיבות גדולות וישיבות קטנות 

בנפרד בכדי לייקר את כבודם של הבחורים. 

שיעורים, קומזיץ ומשא קודש

לקראת פסח נערך שיעור הכנה לליל הסדר 
והרב  רוזנבלום  ברוך  הרב  של  בהשתתפותם 
מנחם שורץ שהסבירו בטוב טעם את המהות 
של ליל הסדר והשפעתו לכלל ימי החג והשנה 
זיץ מיוחד בהשתתפותם של  נערך  לאחר מכן 
מאות בחורי הישיבות עם הרב הלל פלאי עד 

שעות המאוחרות של הלילה 
תלמידי  לכבוד  תתקיים  מיוחדת  חג  שמחת 
הזמנים,  בין  בישיבת  הלומדים  הישיבות 
בהשתתפות  התרבות   בהיכל  ייערך  האירוע 
ותזמורתו  שטיינמץ   מרדכי  הרב  מנגן  הבעל 
של רובי בנט, עם החזן הרב מאיר גפני ובעל 
ישתתפו  באירוע  סאמעט,  אהרון  הרב  המנגן 
מאות תלמידי ישיבות בין הזמנים המתקיימים 
שיגיעו  העיר  מתושבי  ומאות  העיר  ברחבי 
לטיש המיוחד שבמהלכו יישא דברים הרה"צ 

רבי אלימלך בידרמן.
מעמד שירת הים יתקיים  בבית הכנסת צא"י 
כבר  כמסורת  העיר  מבני  מאות  בהשתתפות 
תורה  של  לכבודה  דברים  שנה  מ-30  למעלה 
ישיבת  ראש  רבינוביץ  מרדכי  רבי  הגאון  ע"י 
ראש  סלומון  דוד  רבי  והגאון  ישראל  אור 

ישיבת נחלת דוד.
לילדים,  לונה-פארק  ימי  ייערכו   כן  כמו 
העיר  במרכז  וחדישים,  גדולים  מתקנים  עם 
ילדים  אלפי  בהשתתפות  גני-הדר  ובשכונת 
מכל רחבי העיר שיגיעו להנות משלל המתקנים 
בהפרדה  ייערך  והכל  והמפוארים  החדישים 

לבנים  ובנות כפי הוראת רבני העיר.
החמה  תודתם  את  הביעו  רבים  תושבים 
מנחם  לרב  ברוורמן,  איציק  מר  העיר  לראש 
והרב  ברוכי  אליהו  ולרב  האגף,  מנהל  שורץ 
שלל  על  העיר,  הנהלת  חברי  פרידמן  ישראל 
התוכניות העשיר והמוצלח, אשר מלווה אותם 

לאורך ימי החג והחופשה.

מגוון כל כך גדול של פעילויות לציבור התורני, לא נראה בפתח 
תקווה זמן רב  הילדים נהנו מפעילויות, הופעות וחוויות, 

המשפחות זכו למכירות אטרקטיביות, ובני התורה התעלו בשיעורי 
הכנה לחג וקומזיץ עשיר  וגם: התכנייה המלאה לחול המועד

שלשה ימים לפני שאמורה הייתה להוביל את בנה לחופה, הכריעה 
המחלה את גופה של מרת יפה שוחט ע"ה  לפני כשנתיים שיכלה 

את בתה נעמה ע"ה 

עושר תרבותי: אטרקציות, מוזיקה ושיעורים

מאת: עזריאל כהן

טרגדיה קשה: בערב שבת הלכה לעולמה 
קשה  מחלה  לאחר  ע"ה,  שוחט  יפה  מרת 
אשה  שוחט,   .56 בת  והיא  בגופה,  שקיננה 
לפני  ויראת שמים, שיכלה  דרך  ישרת  תמה, 
שחלתה  ע"ה,  נחמה  בתה  את  כשנתיים 

במחלה קשה, ממנה לא הצליחה להירפא. 
אנשי  בקרב  התקבלה  הקשה  הבשורה 
לעמוד  ובניסיון  עצום,  בכאב  בעיר  הקהילה 
אברהם,  ר'  הגאון  בעלה,  לצד  האפשר  ככל 
ו-13 הילדים שהותירה אחריה, זרע בירך ה'. 
"משפחת שוחט היא שם דבר ומופת לחינוך, 

יראת שמים, שמחה, ענווה ופשטות", אומר 
להעמיד  זכתה  "המנוחה  המכרים,  אחד 
במסירות,  גידלה  אותם  ישרים  דור  אחריה 
אך לצד זה התמודדה עם מחלת בתה, וכעת, 

סיימה את שירת חייה באופן כה טראגי".
לכתה  לאחר  ימים  שלשה   – שני  ביום 
לחופה,  בנה  את  להוביל  הייתה  אמורה   -
נאלצו  האבל',  לבית  לכת  'טוב  בבחינת  אך 
המשפחות לדחות אותה. לאחר לבטים רבים 
והתייעצות עם רבנים וגדולי תורה, הוחלט כי 
היא תתקיים מיד בסוף השבעה, והיא צפויה 

להתקיים הערב )חמישי( באולמי וגשל.
א ָלְך ם שְִׁבֵרְך ִמי ִיְרפָּ יָּ ָגדֹול כַּ

אסון כבד: מרת יפה שוחט ע"ה

 ילדי פתח תקווה נהנים 

 הרב אליהו גינת

יו”ר האגף
 הרב אוריאל בוסו

מ”מ ראש העיר
 איציק ברוורמן

ראש העיר

הרינו שמחים לבשרכם על עריכת
 ליל סדר ציבורי כהלכתו 

שיתקיים אי”ה ביום שני, י”ד בניסן  תשע”ז, )10.4.2017( 

 “הלילה הזה כולנו מסובין”

ליל סדר ציבורי     

פרטים והרשמה )חובה( במזכירות:
 ראשון- חמישי 19:00-9:30 

 טל':  03-5079545  

רח’ קלויזנר 13, רמת ורבר פתח תקוה

בברכת חג פסח כשר ושמח!

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

אגף 
השכונות

מתנ”ס
 רמת ורבר

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
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שכונת תקומה 
מועדון נוער 
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אגף 
השכונות
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 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

במרכז הקהילתי “מאור יהודה”

ה
קו

ת
ח 

ת
פ

ב



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.



הכנות רוחניות ומוזיקליות לפסח
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היכונו: מימונה עם מקהלה, זמרים ופוליטיקאים

נותנים בחום

פעילות חסרת תקדים של 
הכנות לפסח, בהם שיעורי 
תורה, מפגשים מוזיקליים, 
דרשות שבת הגדול לילדים 
וחגיגת מימונה בלתי נשכחת

מאת: עזריאל כהן

האגף לתרבות יהודית מסכם מגוון אירועים 
ופעילויות שהתקיימו במהלך החודש האחרון, 
הפעילויות  בין  הפסח.  אירועי  ולקראת 
שואלין  ערבי  מפגשים,  עשרות  הברוכות: 
מבנה  הפסח,  משמעות  על  שיעורים  ודורשין, 
רבים  נושאים  ועוד  הפסח  קורבן  ההגדה, 
המועצה  חבר  של  בראשותו  האגף  ומגוונים. 
שמואל  של  המסור  ובניהולו  פלדמר  משה 

זלצר.
המפגשים לקראת החג עסקו לא רק בצדדים 
העיוניים הרעיוניים וההלכתיים, אלא גם בחלק 
המוזיקלי. 2 ערבי הכנה מיוחדים נערכו, ערב 
אחד במסגרת בי"ס המרכזי לחזנות, ערב הגדה 
ושירה עם תלמידי ומורי בי"ס בניהולו של אלי 
יפה. הערב התקיים באולם בי"כ מונקטש עם 

מאות משתתפים.
תפילה"  "בעלי  מגמת  במסגרת  נוסף  ערב 
ערב  קיים  סגל  יותם  של  בריכוזו  ביה"ס  של 
של חוויה מוסיקאלית תוך הדגמות לניגוני ליל 
הסדר, הערב  התקיים במתחם אולפנת ישורון 

גם לערב זה הגיעו משתתפים רבים.
לתלמידים  גם  התקיימו  מיוחדות  תוכניות 

בחופשה בהם ישיבות בין הזמנים, ערבי אבות 
לילדים  מצות  אפיית  לילדים.  והצגות  ובנים 
ובהדר  יוספטל  בשכונות  האגף  יזם  והורים 
שבת  מתקיימת  הגדול  השבת  לקראת  גנים. 
בשכונת  לאברהם"  "זכור  כנסת  בבית  חזנות 
והחזן  פ"ת  "בזמירות"  מקהלת  עם  גנים  הדר 
ליפא גלנץ. מלבד דרשת שבת הגדול המקובלת 
בקהילות תתקיים דרשת השבת הגדול לילדים 
במרכז הקהילתי בית לאה עם הרב ישראל חלה 

מביהמ"ד "אמרי פי".
חבר  לעולי  האגף  יקיים  מרכזי  הסדר  ליל 
העמים, עריכת הסדר הייחודי יתקיים בניהולו 
של הרב חיים בריסק באולם מתנ"ס רמת ורבר. 
עדיאל  הרב  של  בריכוזו  האתיופית  הקהילה 
אליו יקיימו סיורי עליה לרגל בירושלים ובאתר 

המשכן בשילה.
בע"ה  תתקיים  המרכזית  המימונה  חגיגת 
במוצאי שביעי של פסח במתחם קהילת "זכור 
מקהלת  בהשתתפות  גנים,  בהדר  לאברהם" 
הזמר  אביטל  חנן  של  בניצוחו  ירושלים  פרחי 
בנט,  נפתלי  ובהשתתפות השרים  יהודה סעדו 
איילת שקד, סגן השר הרב אלי דהן, ראש העיר 
איציק ברוורמן מ"מ איציק דיעי וחבר המועצה 

משה פלדמר.

מאת: עזריאל כהן

ביום שני האחרון התקיימה ברוב פאר והדר 
תורה'  'מרבה  למוסדות  תורה  ספר  הכנסת 
המוסדות  ונשיא  כהן  ישראל  הרה"ג  בראשות 
שנה   13 חגיגות  לרגל  כהן,  אליהו  הרה"צ 

למוסדות.
'התקווה'  כנסת  לבית  נכנס  התורה  ספר 
ברחוב האר"י הקדוש, ששוקם לאחר 50 שנה 
בהכוונת והדרכת ראש הכולל הרב ישראל כהן. 
רבי  הנכבד  הנדיב  נשמת  לעילוי  נתרם  הספר 
הנכבדה  הגברת  אשתו  ע"י  ז"ל  רביבו  נפתלי 

רבקה רביבו מלונדון.
הרבנים  דברים  ונשאו  השתתפו  במעמד 
בנימין  והראב"ד  הראשיים הרה"ג מיכה הלוי 
ראש  מ"מ  האירוע  את  כיבד  כן  כמו  אטיאס. 
נציג ש"ס הרב אוריאל בוסו אשר כובד  העיר 

גם בכתיבת אות בספר התורה.
אברכים,  כולל  כוללים:  היום  המוסדות 
שיעורים במשך כל שעות היום עם האברכים, 
ערב  כולל  נשים,  מדרשית  ערב,  שיעורי 
וחונכות נערים מידי יום, אותו מנהל ביד רמה 

הרב אבישי חנינה חתן המנוח.

מ-2700  פחות  לא 
קיבלו  נזקקות,  משפחות 
ארגזי מזון עשירים, במסגרת 
של  דפסחא'  'קמחא  מבצע 
עמותת חום. החבילות נארזו 
בידי  בעיר,  מוקדים  בכמה 
משמר  מאלעל,  מתנדבים 
לשכת  קאל,  ויזה  הגבול, 
בני  בישראל,  הדין  עורכי 
שחילקו  העיר  ותושבי  נוער 
לבתי  עד  הפרטי  ברכבם  גם 

הנזקקים.

 מגויסים לעזרה

סט שרשרת ועגילי זהב 
14k ופנינים

רק 999 ₪

תליון משובץ יהלומים עם 
14k שרשרת זהב

רק 999 ₪

תליון משובץ יהלומים עם 
14k שרשרת זהב

רק 999 ₪

מבצע
מבצע

מחליפים זהב ישן בחדשמבצע
מבצעים מטורפים

תיקונים במקום
תכשיטים בהזמנה אישית

ניקוי ותיקון כלי כסף

יהלומי קוראייב מזמינים אותך לבחור את התכשיט 
שלך לחג ממבחר ענק של תכשיטי זהב ויהלומים

מוהליבר 3, פתח תקווה | 03-6040800
שעות פתיחה: א',ב', ד', ה', 10:00-19:30 | ג', ו' 10:00-13:30

סט שרשרת ועגילי זהב 
14k ופנינים

רק 999 ₪

תליון משובץ יהלומים עם 
14k שרשרת זהב

רק 999 ₪

תליון משובץ יהלומים עם 
14k שרשרת זהב

רק 999 ₪

מבצע
מבצע

מחליפים זהב ישן בחדשמבצע
מבצעים מטורפים

תיקונים במקום
תכשיטים בהזמנה אישית

ניקוי ותיקון כלי כסף

יהלומי קוראייב מזמינים אותך לבחור את התכשיט 
שלך לחג ממבחר ענק של תכשיטי זהב ויהלומים

מוהליבר 3, פתח תקווה | 03-6040800
שעות פתיחה: א',ב', ד', ה', 10:00-19:30 | ג', ו' 10:00-13:30

סט שרשרת ועגילי זהב 
14k ופנינים

רק 999 ₪

תליון משובץ יהלומים עם 
14k שרשרת זהב

רק 999 ₪

תליון משובץ יהלומים עם 
14k שרשרת זהב

רק 999 ₪

מבצע
מבצע

מחליפים זהב ישן בחדשמבצע
מבצעים מטורפים

תיקונים במקום
תכשיטים בהזמנה אישית

ניקוי ותיקון כלי כסף

יהלומי קוראייב מזמינים אותך לבחור את התכשיט 
שלך לחג ממבחר ענק של תכשיטי זהב ויהלומים

מוהליבר 3, פתח תקווה | 03-6040800
שעות פתיחה: א',ב', ד', ה', 10:00-19:30 | ג', ו' 10:00-13:30

מחליפים זהב ישן בחדש

מבצעים מטורפים

תיקונים במקום

תכשיטים בהזמנה אישית

ניקוי ותיקון כלי כסף

יהלומי קוראייב מזמינים אותך לבחור את התכשיט

שלך לחג ממבחר ענק של תכשיטי זהב ויהלומים

ברוב פאר והדר, התקיימה הכנסת 
ספר תורה, ששולבה בציון 13 

שנה למוסדות 'מרבה תורה'  את 
המעמד כיבדו בנוכחותם רבני העיר

ספר תורה לבית הכנסת המשוקם

"ותנו כבוד לתורה"
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תעודת זהות: 
לגבש  שניסתה  הקהילות',  'איחוד  רשימת  כנציג  נכנסתי  אליה  בעירייה,  שלי  ראשונה  קדנציה  זו 
כמה שיותר חוגים תורניים בעיר. הספקתי להיות שבועיים ראשונים בקואליציה, אחרי זה כשנתיים 

באופוזיציה, שנה בקואליציה, ולפני כחודש חזרתי שוב לאופוזיציה. 

רקע אישי: 
למדתי  חיון,  שאול  המפורסם  האח  ביניהם  ילדים,  ברוכת  למשפחה  ברק,  בבני  ו'  בשיכון  נולדתי 
בישיבות כסא רחמים ואהל משה. אחרי החתונה ביקשו ממני לכהן כחזן וגבאי בבית כנסת של יוצאי 
לוב באור יהודה, שם למדתי בכוללים ברכת יצחק ואצל הרב קרלנשטיין. חמי, ר' אלי דוד, היה חבר 

מועצת עיריית אור יהודה כ-25 שנה מטעם 'אגודת ישראל'.

המסלול הציבורי: 
לב הפעילות שלי היה קירוב. פתחתי ישיבה לבעלי תשובה בעיר יחד עם הרב דניאל זר, אח"כ הייתי 
במשך 5 שנים ר"מ של 'לב לאחים' ומשגיח בישיבה לנוער. 8 שנים הייתי רכז של קרן וולפסון, ואז 
לרוץ  והחלטתי  הנכונים,  במקומות  נמצא  לא  אתה  אם  להתרומם,  המוסדות מתקשים  הבנתי שכל 

לעירייה.
הישג עיקרי:  

הרב שלי פעם אמר לי: 'אם תצליח למנוע חילול שבת אפילו פעם אחת – והיה זה שכרך'. הצלחנו 
ומוסדות  ובנים,  אבות  של  הפעילות  גם  מתנ"סים.  ועדת  כחבר  בתפקידי  בעיקר  מפעם,  יותר  ב"ה 

חב"ד שלקחתי חלק בהקמתם, בנוסף לפעילות הקירוב ולהכנסת תכנים דתיים למוסדות חינוך.

ההתחייבות שלי:
לא למכור את הציבור בנזיד עדשים, זה יישמע אולי הצהרה חלולה, אבל כן, לשמור על טוהר של 
שליחות ציבורית ולתת לציבור החרדי את מה שמגיע לו. כיום, בגלל חוסר שיתוף פעולה, אנחנו לא 
מצליחים, ובשעה שמיליונים מוזרמים למגוון פעילויות לציבור הכללי, אנחנו מסתפקים בפירורים.

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

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

נקודת שפל: 
הוגנת  לא  מאד  כאן  הפוליטיקה  בקואליציה,  שהייתי  בשנה  גם  בגדול,  אבל  אצבע,  להניח  קשה 

וברמות הכי נמוכות. אתה נותן את כולך, ומגלה שסגרו דברים מאחורי הגב שלך.

שליהנציג
דוד חיון, חבר מועצת עיריית אור יהודה.

אין כמו כוחה של האמת.
דבר הנציג:

בן 39, אב ל-7

הביא לדפוס: ישראל פריי

הילה פלאח

של  הגדולה  ההתפתחות  במסגרת 
הפסח,  חג  ולרגל  תקוה  בפתח  מכבי 
הגיעה ראש מחוז השרון במכבי שירותי 
להתברך  לוי  דדון  סיגל  הגב'  בריאות 
רוזן  יגאל  הרב  הגאון  העיר,  רבני  אצל 
הראשי  והרב  ישראל,  אור  ישיבת  ראש 

הרב מיכה הלוי. 
שיווק  מנהל  גם  השתתפו  בביקור 

למגזר החרדי הרב משה שלזינגר, חבר מועצת 
מכבי ועוזרו של הרב פירר הרב אבישי באגד, 
מנהל מרחב פתח תקוה מר אורן שגב, סגניתו 
הדר  הרפואי  מרכז  ומנהלת  גבע,  נורית  הגב' 
הקהילה  קשרי  ומתאם  רגב,  מורן  הגב'  גנים  

הרב שמעון ברגמן. 
בחום  הרבנים  אצל  התקבלה  מכבי  הנהלת 
לעזרת  הענפה  פעילותה  על  הערכה  וברוב 
הפעולה  שיתוף  את  הדגישו  כאשר  החברים, 
הרבנים  העיר.  לרבני  מכבי  הנהלת  בין  הקיים 
מתאם  של  המסורה  פעילותו  את  גם  שיבחו 
שמתמסר  ברגמן  שמעון  הרב  הקהילה  קשרי 

בכל לבו למען תושבי העיר.
כלפי  הערכתה  את  הביעה  מכבי  הנהלת 
הגאון הרב יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל, 
ולרב הראשי הרב מיכה הלוי, העומדים בקשר 
מתמיד ורצוף עם הנהלת מכבי ומסייעים בכל 
השירותים  והתאמת  והלכה  רפואה  ענייני 

לקהילה.
שיתפה  הרבנים  בבתי  הביקורים  במהלך 
מכבי  הנהלת  של  התוכנית  על  המחוז  ראש 
גדול  למתחם  שפיגל  הרפואי  מרכז  להעברת 
מהשירותים  חלק  להשארת  במקביל  ומרווח, 
הרפואיים במרכז בשפיגל. ראש המחוז סיפרה 

על העברת מרפאת השיניים מכבי דנט לקניון 
יורחבו שירותי מכבי  הגדול אבנת בפ"ת, שם 
דנט, כאשר יתווספו עוד חדרי טיפול בהשקעה 

של מליוני שקלים.
החדש  הרפואי  המרכז  על  סיפרה  בנוסף 
מכך  כתוצאה  להיפתח  העומד  גנים  בהדר 
רפואה  הן  בשכונה  השרותים  כלל  יורחבו 

ראשונית ומקצועית. 
בביקור אצל ראש הישיבה הגאון הרב יגאל 
בשכונה  לפיזיותרפיסט  הצורך  הועלה  רוזן 
לבקשת  נענתה  המחוז  ראש  רפואי,   לשיקום 

ראש הישיבה וסיכמה לקדם את העניין.
מיכה  הרב  הראשי  הרב  בבית  בביקור  גם 
הלוי הועלה רעיון לשיתוף פעולה בין הרבנים 
לרופאים בשאלות גורליות הקשורות לרפואה 
הבנה  גילתה  המחוז  ראש  כאן  וגם  והלכה, 
מתוך היכרותה עם המגזר, ובירכה על הרעיון 

תוך אמירה שבקשת הרב תיושם.
הגב' סיגל דדון לוי ציינה בדבריה כי אחוז 
מכבי.  חברי  הם  העיר  מתושבי  מאד  גבוה 
ומכבי משקיעה משאבים רבים על מנת להביא 
שירות  לחברים,  ביותר  הטובה  הרפואה  את 

מותאם ומונגש.
חג  ברכת  הרבנים  איחלו  הפגישה  בסיום 

פסח כשר ושמח בבריאות שלימה.

הרבנים: "שמחנו לשמוע על ההתפתחות של מכבי בפתח 
תקוה, גם לתושבי פתח תקוה מגיע שירות איכותי ומקצועי"

ראש מחוז השרון במכבי אצל רבני העיר 

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



 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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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

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.
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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
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הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
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ישי בן צבי
שלמה ברונר
בליווי תזמורת מורחבת

ישי ריבוחיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק
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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
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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. 
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"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

90
ש 

לא
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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

30.4.17

30.4.17
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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
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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, 



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

8

לדוגמא ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע תווים:

מגוון נוסף של מוצרים במבצעים מיוחדים לכבוד החג:
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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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עידן טראמפ: האו"ם 
לא ידון על ישראל

לקזז מיליארד 
שקל מהטרור לראשונה מזה שנים, הכינוס הקרוב של מועצת הביטחון 

של האו"ם לא יעסוק בסכסוך הישראלי פלסטיני, כי אם 
בנעשה באיראן ובסוריה, כך החליטה נשיאת הישיבה, 

שגרירת ארה"ב לאו"ם ניקי היילי

קבוצת חברי כנסת ביטחוניסטים לשעבר, גיבשו הצעת 
תמיכתה  בגין  לרשות הפלסטינית  כספים  ל"קיזוז  חוק 
בטרור" ● על פי ההצעה, מדינת ישראל תקזז מתשלומי 
המס שהיא מעבירה לרשות מדי שנה את ה-1.1 מיליארד 

שקלים המועברים למחבלים.

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

 11 ממרכז אסיה, מוסלמי קיצוני, שביצע את הפיגוע בו נרצחו 
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

ארי קלמן

ביטחוני,  עבר  בעלי  כנסת  חברי  קבוצת 
מיש  שטרן  אלעזר  הכנסת  חבר  ובראשם 
ל"קיזוז  חוק  הצעת  לאחרונה  גיבשו  עתיד, 
תמיכתה  בגין  הפלסטינית  לרשות  כספים 
בטרור", כך דיווח העיתון 'ידיעות אחרונות'.

על  שבוע  לפני  שהונחה  ההצעה,  פי  על 
שולחן הכנסת, מדינת ישראל תקזז מתשלומי 
את  שנה  מדי  לרשות  מעבירה  שהיא  המס 
ה-1.1 מיליארד שקלים המועברים למחבלים. 
היוזמים מסבירים כי העילה לקיזוז היא מאחר 
שהעברת הכספים של הרשות למחבלים היא 

הפרה של הסכמי אוסלו.
של  המס  תשלומי  ההצעה,  מגישי  לטענת 
פריז,  הסכם  על  מבוססים  לרשות  ישראל 
הנספח הכלכלי של הסכמי אוסלו, ולכן ניתן 
לקשור בין השניים. מדובר למעשה בתשלומי 
לרשות  מיובא  מוצר  אם  לדוגמה,  כך  מס. 
וישראל  חיפה  לנמל  מגיע  הוא  הים  בדרך 

גובה עליו מכס ומע"מ לפי החוק הישראלי, 
מועבר  אלא  לישראל  שייך  לא  הכסף  אך 

לרשות.
למחבלים  הרשות  שמעבירה  "התשלומים 
לביצוע  תמריץ  גם  אלא  הסתה  רק  לא  הם 
האלוף  ההצעה,  יוזם  אמר  טרור",  פעולות 
פיתוי  "זה  אלעזר שטרן,  הכנסת  חבר  במיל' 
של ממש לרצח יהודים ומוטלת עלינו חובה 
לעצור את הטירוף הזה באופן מיידי". חברו 
לסיעה, ראש השב"כ לשעבר, ח"כ יעקב פרי 
אמר השבוע: "אנו עדים לגל טרור מתמשך, 
הרשות  של  ההסתה  בשל  נוצר  שחלקו 
הפלסטינית ועל כן יש לקדם את הצעת החוק 

במהירות האפשרית".
ח"כ  במיל'  האלוף  גם  חתמו  ההצעה  על 
ועדת  יו"ר  הציוני,  מהמחנה  ראובן  בן  איל 
החוץ והביטחון ח"כ אבי דיכטר, יו"ר סיעת 
כולנו רועי פולקמן, יו"ר סיעת ישראל ביתנו 
חבר  הקואליציה  ויו"ר  אילטוב  רוברט  ח"כ 

הכנסת דוד ביטן.

יוסי קרויזר

שנים:  מזה  לראשונה 
פלסטיני   – הישראלי  הסכסוך 
לא יהיה במוקד הדיון הפתוח 
של  הביטחון  מועצת  של 
התיכון  המזרח  על  האו"ם 
אפריל.  בחודש  שיתקיים 
כי  העובדה  בשל  היא  הסיבה 
נשיאת המועצה תהיה שגרירת 
ניקי  באו"ם,  הברית  ארצות 
בתמיכתה  הידועה  היילי, 
והתבטאויותיה  בישראל 
האו"ם  של  העוינות  בעניין 

כלפי ישראל. 
במקום זאת, השגרירה האמריקנית הבהירה 
כמו  בנושאים  יתמקדו  המועצה  ישיבות  כי 
בסוריה,  המשבר  בטרור,  איראן  תמיכת 
הרבה  כך  "כל  ועוד.  וחמאס  חיזבאללה 
והרשות  לישראל  הוקדשה  לב  תשומת 
הפלסטינית, ולא מספיק לנושאים האחרים", 

אמרה השגרירה.
לדבריה, "זאת המטרה שלנו לדיון הפתוח 
על המזרח התיכון". כאמור, היילי קבלה בזעם 

על ההטיה נגד ישראל של האו"ם אחרי ישיבת 
השתתפה,  בה  הראשונה  הביטחון  מועצת 

ואמרה כי ארה"ב לא תסבול זאת יותר.
לאחרונה  נפגשה  האמריקנית  השגרירה 
באו"ם  הפלסטיני  השגריר  מנצור,  ריאד  עם 
חזרה  של  החשיבות  את  בפניו  והדגישה 
נתמוך  שלא  "אמרתי  ומתן.  המשא  לשולחן 
בפעולות הפלסטיניות באו"ם עד שהם ישובו 
החלטות  לראות  רוצים  לא  אנחנו  למו"מ. 
ברשות  יתמכו  או  בישראל  שיפגעו  נוספות 

הפלסטינית עש שנוכל לחדש את המו"מ".

אבו מאזן במליאת האו"ם. צילום: אמיר לוי, פלאש 90

פיגוע התאבדות ברוסיה:
11 בני אדם נהרגו



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
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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

מיתב
תאגיד אזורי למים וביוב בע“מ 

מייסודה של עיריית פ“ת

מוקד מיתב - להודעות על תקלות מים וביוב במערכת הציבורית- 
יעמוד לשירותכם 24 שעות ביממה, גם בימי החגים.

מוקד מיתב - 24 שעות ביממה - 2039*   

משפחת מיתב מאחלת לכל בית ישראל חג פסח שמח, אביב 
פורח! אנא שמרו על עצמכם בכל אשר תבלו בו..

במיתב עושים בשבילכם סדר... 
הזיכרון וביום העצמאות 2017שעות פעילות מרכזי שירות לקוחות מיתב בחג הפסח, ביום 

חג הפסח 
המשרדים ומרכזי שירות הלקוחות של מיתב בפ“ת ובאלעד יהיו סגורים לקבלת  

קהל במהלך כל ימי החג  וימי חול המועד. נשוב למתכונת פעילות סדירה החל 
מיום שלישי, כ“ב בניסן , תשע“ז , 18.4.17 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה   
 יום שני, כ“ח בניסן, 24.4.17 - מרכזי שירות הלקוחות בפ“ת ובאלעד 

יהיו פתוחים לקבלת קהל במתכונת רגילה

יום הזיכרון לחללי צה“ל וערב יום העצמאות  
יום שני, ה‘ באייר, 1.5.17 - מרכזי שירות הלקוחות בפ“ת ובאלעד יהיו 

פתוחים לקבלת קהל בין השעות: 12:30 – 8:30 

"הכנה לחג הפסח"
אי"ה ביום ראשון י"ג בניסן התשע"ז 9.4.17 למנינם

בהיכל בית מדרשינו "חזון יוסף"
רח' ר' יהודה הנשיא 47, הדר גנים
 בשעה 12:00 לפנה"צ

תפילת מנחה בסיום השיחה בשעה 13:15
בברכה

עו“ד איציק ברוורמן
ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ“מ רה“ע

הרב אליהו גינת 
יו“ר האגף

24 שעות קודם ליל הסדר...

ר׳ ברוך רוזנבלום
הרה"ג מגיד מישרים פה מפיק מרגליות

שליט"א

שמחים אנו לבשר לציבור הקדוש 
כי במסגרת שיעורי התורה בישיבת
בין הזמנים ימסור שיחה מיוחדת



בכל מקום, בכל שעה, 
תמיד אתי!

הדף היומי | הרב בנימין מילצקיעצות מהחיים | חיים ולדרהפוך על הפוך | הרב משה בן לולו

בלימודבחינוךבקהילה

המהדורה המרכזית | אבי מימרןזמן אוויר - מוצ"ש חי | מנחם טוקרמהדורת הבוקר | מרדכי לביא

טובים השניים | אלעד כהן ויהודה שוקרוןהתעוררות | ידידיה מאירערב חי | אריאל ברמן

בשמחהבכותרותבחידודים

במוזיקה באקטואליה

בס"ד

102.5 / 93 / 92.8 FM  

איורים:
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בחדשות
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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

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
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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!



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו
הקדוש,  החג  בערב  אנו  נמצאים 
ישראל  בית  שבו  הפסח,  חג  ימי 
אותה  את  ומקבלים  מתעוררים 
אבותינו  לה  שזכו  והשפעה  הארה 
בימים ההם שיצאו ממצרים מעבדות לחרות, 
ולא עבדי  ה'  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ונהפכו להיות בגדר 
פרעה )מגילה יד ע"א(, כפי שרמזו המפרשים 
בפסוק ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמוֲֹעָדּה ִמָּיִמים 
ָיִמיָמה )שמות יג, י(, מלמד שאותם ימים באים 
ויציאת מצרים מתחדשת בכל שנה  לקראתנו, 
ושנה, ולכן ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ַחָיב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת 

ַעְצמוֹ ְּכִאלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים. 
וכן מובא ברמח"ל )דרך ה' ח"ד פ"ז( שגלגל 
הזמן חוזר, ההשפעות וההארות שהיו באותם 
בסה"כ  ואנחנו  הזמן,  בגלגל  קבועים  ימים 
צועדים בתוך אותו גלגל, ולכן בימים קדושים 
באמונה  להתחזקות  לזכות  אנו  יכולים  אלו 
דור  מדור  לנו  המועברת  יתברך  בה'  הצרופה 
ולזכות  ובצאצאנו,  בנכדנו  בבנינו  ונטיעתה 
וגאולתו השלימה כפי שגאל  לראות בניסי ה' 
לנו  יראה  כך  ממצרים,  והוציאם  אבותינו  את 
ֵצאְתָך  ִּכיֵמי  עולם,  גאולת  ויגאלנו  בישועתו 
טו(,  ז,  )מיכה  ִנְפָלאוֹת  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
האבות  לראות  זכו  שלא  מה  לבנים  אראה 

)ילקוט שמעוני בשלח(.
גולת הכותרת בלילה זה היא מצוות "ְוִהַּגְדָּת 
לא  ח(,  יג,  )שמות  ֵלאמֹר"  ַההּוא  ַּבּיוֹם  ְלִבְנָך 
אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך 
)מכילתא ובהגדה(, ונאמר )שמות י, ב( ּוְלַמַען 
ְּתַסֵּפר 'ְּבָאְזֵני' ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי 
התורה  שדקדקה  המפרשים  וביארו  ְּבִמְצַרִים, 
לומר "באוזני בנך" להורות שיש לספר לילדים 
ושכלם,  הבנתם  כמידת  השומעת,  אוזנם  לפי 
חמץ  מהלכות  ז'  )פרק  הרמב"ם  שפוסק  כפי 
ְלהוִֹדיַע  ִמְצָוה  לשונו:  וזה  ב'(  הלכה  ומצה 
ַלָּבִנים ַוֲאִפּלּו ֹלא ָׁשֲאלּו. וְלִפי ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ֵּבן ָאִביו 
אוֵֹמר  ִטֵּפׁש  אוֹ  ָקָטן  ָהָיה  ִאם  ֵּכיַצד?  ְמַלְּמדוֹ. 
ִׁשְפָחה זוֹ אוֹ  ֲעָבִדים ְּכמוֹ  ָהִיינּו  ֻּכָּלנּו  לוֹ: "ְּבִני, 
ְּכמוֹ ֶעֶבד ֶזה ְּבִמְצַרִים, ּוַבַּלְיָלה ַהֶּזה ָּפָדה אוָֹתנּו 
ָהָיה  ְוִאם  ְלֵחרּות".  ַוּיוִֹציֵאנּו  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדוֹׁש 
ַהֵּבן ָּגדוֹל ְוָחָכם מוִֹדיעוֹ ַמה ֶּׁשֵאַרע ָלנּו ְּבִמְצַרִים 
ְוִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלנּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבנּו, ַהּכל ְלִפי 

ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ֵּבן:
הניסים  את  זוכרים  שישראל  ובזכות 
ומשבחים  עמהם  ועושה  עשה  שהקב"ה 
להם  ועושה  הקב"ה  ממשיך  אותו,  ומקלסים 
)מדרש  רבותינו  כדברי  ונפלאות,  ניסים  עוד 
תהילים יח( כל שעושים לו נס ומהלל ומשבח 
"ָנַתָּתה  שנאמר  נס  עוד  לו  עושים  הקב"ה  את 

ִּליֵרֶאיָך ֵּנס ְלִהְתנוֵֹסס" )תהילים ס, ו(. 


הקדוש  החיים  האור  הגיע  מנדודיו  באחד 
לעיירה קטנה וחיפש בית יהודי להתאכסן בו. 
משמים הובילוהו לביתה של משפחה פשוטה, 
משנכנס,  אורחים.  בהכנסת  מצטיינים  שהיו 
ראה כי על כל בני הבית שורה קדושה מיוחדת, 
ואף על קירות הבית שורה שכינה, וזאת למרות 
בדלות  בו  שדרים  ניכר  היה  הבית  שמכותלי 

ובהסתפקות במועט.
התפלא רבנו וניסה לדלות מבעל הבית ובני 
בקיום  מהדרים  הם  אולי  הסיבה,  את  ביתו 

המצוות בצורה מיוחדת, או שמא ניסיון גדול 
בא לידם ועמדו בו בגבורה, עד שהסכים בעל 
הבית וסיפר: ביתם היה בכל עת פתוח לרווחה 
היה  ובין הבאים  ולהתארח,  לכל החפץ לבוא 
מופיע,  היה  לפעם  שמפעם  ומכובד  זקן  אדם 
בני  לכל  מתנות  מעניק  ואף  כבוד  בהם  נוהג 

המשפחה. 
עם  יחד  המזון  ברכת  לברך  רגילים  "היינו 
כל הבנים והבנות בשמחה ובקול רעש גדול", 
מספר בעל הבית, אך באחת הפעמים פנה הזקן 
ואמר: "רואה אני שמקפידים אתם לברך ברכת 
המזון בקול רם, הקב"ה שומע גם כשמברכים 
לברך  והפסקנו  דבריו  את  קיבלנו  בלחש". 
סימן  בשו"ע  )יעוי'  רם  בקול  המזון  ברכת 
לעולם  דטוב  סק"ג  שם  ובמשנ"ב  ס"ג  קפ"ה 
לברך בקול רם כי הקול מעורר הכוונה, וע"ע 
בבן איש חי פרשת חקת סעיף ז' שיש אומרים 
שאם לא השמיע לאוזניו את ברכת המזון לא 
ידי  שיצא  נוקטים  להלכה  אך  חובה,  ידי  יצא 
חובה בדיעבד, וכפי שהאריך בזה מרן זצוק"ל 

בהליכות עולם ח"ב עמוד ס'(.
עמו  והביא  הזקן  שוב  הופיע  זמן  לאחר 
מתנות מיוחדות וממתקים לילדים. בליל שבת 
קודש כששבו מבית הכנסת והחלו לשיר 'שלום 
שהקב"ה  והזכיר  בהם  גער  רם,  בקול  עליכם' 
את  שמלווים  המלאכים  שיצעקו.  זקוק  אינו 
הבית  בתוך  נמצאים  קודש  שבת  ביום  האדם 
ולכן אין צורך לצעוק. אף הפעם שמעו בקולו 

וקיבלו את דבריו.
מיוחדות  מתנות  ועמו  שהגיע  הבאה  בפעם 
היה זה בערב פסח, אך הפעם התנה בפני בעל 
ולהתארח  לבוא  הוא  מוכן  כי  ואמר,  הבית 
בביתם אך ורק אם יגידו את ההגדה בשקט ולא 
להסכים,  הבית  בעל  התקשה  הפעם  בצעקות. 
הוא ידע שאשתו הצדקת מחכה ללילה הזה זמן 
להגיע  כדי  בניקיונות  וטורחת חודש שלם  רב 
בני הבית את ההגדה  כל  בו  ללילה שאומרים 

יחד בקול רם ובשמחה.
והתייעץ  הצדקת  לאשתו  הבית  בעל  ניגש 
עמה, השיבה לו אשתו: "שתקתי כשהוא עקר 
מחלתי  ילדנו.  של  מפיהם  המזון'  'ברכת  את 
כשהשתיק את זימרת 'שלום עליכם' ממעוננו. 
את  נוטעים  שבו  הזה  הקדוש  הלילה  את  אך 
האמונה לכל השנה כולה אינני מוכנה לאבד. 
למרות שאני מהדרת אחר אורחים, את הגבול 
הזה לא אעבור, את האמונה שלנו אני לא אתן 
לו בשום פנים ואופן, תחזיר לו את כל המתנות 

שהביא, אין לנו חפץ בהם".
אור  קרא  סיפורו,  את  לספר  האיש  משסיים 
ידעתי  ואמר: עתה  החיים הקדוש בהתרגשות 
לבורא  רוח  נחת  כך  כל  עשיתם  זכיתם.  במה 
ואמרתם  המזון  ברכת  את  כשברכתם  עולם 
את 'שלום עליכם' וההגדה של פסח בקול רם 
ובשמחה, והיה זה היצר הרע בכבודו ובעצמו 
ההנהגות  את  לעקור  וביקש  לזקן  שהתחפש 
התמימות מביתכם ואת יראת השמים מילדיכם, 
בזכות אשתך הצדקת הצלחתם לעמוד בניסיון 

וגרמתם לשכינה שתשרה בביתכם.
יאירו  הקדושים  הפסח  שימי  רצון  יהי 
ישראל  בגאולת  בקרוב  לראות  שנזכה  בעדינו 
ובניסן עתידין להיגאל  נגאלו  השלימה, בניסן 

)ר"ה יא ע"ב(, אמן ואמן.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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.kolhazman.co.il

מקצועי
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מעודכן
מרתק
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  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

ועיצובי  פעמי  חד  מרכז  שהם-  כלי 
שולחן

מי מאתנו לא רוצה לנוח במקצת , לאחר הקרצופים,הניקיונות
והעבודה הרבה,עבדים היינו...

כלי שהם מזמינה אותך להתרשם ממגוון ענק של כלים חד 
פעמיים ברמות שונות ובמחירים מיוחדים. ולקראת הפסח 

יצאנו במבצעים חגיגיים:
חד  סירים  ולקידוש,  ליין  כוסות   , קערות   , מגשים  מבחר 
יפיפה  שולחן  לעיצוב  ואביזרים  סטים  מבחר   , פעמיים 

ומושלם.
כלי שהם עיצבו לכם דוגמאות לשולחן החג , במגוון סגנונות.  

שעות פתיחה לקראת החג: 10-10 רצוף!
פתוח במוצאי שבת הגדול ובחול המועד: 10-13

כתובת: מנחם בגין 96, טלפון: 03-7167444 
ישראל  בית  ולכל  לקוחותיה  קהל  לכל  מאחלת  שהם  כלי 

פסח כשר ושמח.

מבצע מיוחד לחג הפסח 
ניקיונות  לרגל 
החג, נוזלי הרצפות 
 “  Brilliant “סוד 
ולפרקט  לרצפה 
מיוחד  במבצע 
רצפות  נוזל  לחג: 
 !₪  10 ב  מרוכז 
 )₪  17.9 )במקום 
המבצע:  תוקף 
 1 . 3 - 3 0 . 4 . 2 0 1 7
להשיג  ניתן 
השיווק  ברשתות 

ברחבי הארץ.

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

משווק בישראל ע”י שטראוס עלית.

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

ומוסיפה  החג,  לקראת  בהכנות  חלק  לקחת  גאה  פיירי  כי 
כי מפעל פיירי באנגליה הוכשר במיוחד לחג הפסח, בסיוע 
אשר  הרב  בראשות  הרבנים  איגוד  בד”ץ  של  ובפיקוח 
דרמטולוגית  נבדקו  פיירי  מוצרי  שליט”א.  וועסטהיים  יעקב 

ומכילים לפחות 24% חומר פעיל.

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

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

להגעלת כלים.

36 מוזיאונים ואתרים חינם 

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

הינם חצאי ימי פעילות.

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

מספרן  צפוי  ובהמשך  חולבות   150 יחד  הרפתות  ארבע 
עידן  במושב  החדשות  הרפתות  הקמת   .200 ל-  לעלות 
מגיעה לאחר 3 שנים שבהן לא הוקמה רפת חדשה בערבה 
משפחתיות  רפתות  נסגרו  האחרונות  שבשנים  ולאחר 
רבות  ורפתות  כלכלית  כדאיות  אי  בשל  הארץ,  ברחבי 
התאחדו בכדי להתמודד ביעילות עם התייקרות התשומות 
תפעל  רפת  כל  כי  מסרו  המשפחות  נציגי  והמשאבים. 
18 חולבות בכל סבב  באופן עצמאי ומכון החליבה, המכיל 
חליבה, יהיה משותף לכל ארבעת המשקים. ביום חמישי ה- 
30.3.17 נחנך המתחם בטקס חגיגי במעמד מיכל קראוס - 
מנכ”לית מועצת החלב וחה”כ חיים ילין ובהשתתפות מאיר 
צור – מזכ”ל תנועת המושבים, אייל בלום – ראש המועצה 

האזורית הערבה התיכונה, ואביתר דותן – יו”ר ארגון מגדלי 
הבקר. מיכל קראוס, מנכ”לית מועצת החלב: “הרבה שנים 
לא הוקמה רפת בערבה והיום אנחנו חונכים כאן לא פחות 
משותף.  חליבה  מכון  גם  ולצדן  חדשות,  רפתות  מארבע 
העוסקים  כל  עם  יחד  עידן,  במושב  להיות  היום  גאה  אני 
להגיע  הצלחנו  בדרך,  קשיים  מעט  לא  לאחר  במלאכה. 

לרגע הנכסף הזה”.

לעלות על האוטובוס הראשון, ובחינם

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

החנייה.

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

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

בתרסיס ועכשיו חדש סנו אוקסיג’ן גם באבקה.

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

בטעם מעולה למגוון שימושים.

4 כדוריות במבצע פסח
הכדוריות  את  מציגה  סוד 
משופרת  נוסחה  עם  לאסלה 
עד  עם  יותר  עוצמתי  לניחוח 
כל  בליבת  ניחוח  יותר   40%
כדורית!  לניחוח נפלא מההדחה 
הראשונה עד ההדחה האחרונה. 
המורכב  נתלה  האסלה  סבון 
מארבע כדוריות סבון כאשר כל 

עזר המבצעים  ורכיבי  חומרים פעילי שטח  כדורית מכילה 
פעולות אקטיביות בניקוי האסלה בכל הדחה במקביל: קצף 
ניקוי, הסרת אבנית, הגנה מפני לכלוך וניחוח עוצמתי. מחיר 
מבצע לצרכן: 2 יחידות ב- 10 ₪ )במקום: 8.90 ליחידה ₪( 
תוקף המבצע: 1.3-30.4.2017 ניתן להשיג ברשתות השיווק.

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

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

של אחיו הגדול, תרצי שירגיש שהוא מקבל בגד חדש!

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

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

המיוצר עם כל ההקפדות וההידורים לפסח.

מהדרין בחג עם מוצרי אסם 

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

והתאמת המוצרים לצרכי המגזר החרדי”.

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

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

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

‘שהכל’

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

בהשגחת  לפסח 
שדות  הרבנות 
וכשרות  נגב 
הרב  למהדרין 

אפרתי

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

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

בלגיה

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

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

קטניות

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

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

כשרות: בד”צ חתם סופר בני ברק למהדרין 

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

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

 ₪ 14.9
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ופתרונות  ניחוחות  מגוון  מציג  ג’ל  פרסיל  זמן.  לאורך  והייחודי 
לצרכי כביסה מגוונים: לכביסה לבנה, לכביסה צבעונית, בניחוח 
ובעלי עור  לבנדר, בניחוח כחול מרענן, לכביסת בגדי תינוקות 
רגיש ופרסיל בלאק לבגדים שחורים וכהים. טכנולוגיה ייחודית 
הישר  בעוצמה  המתפרקים  פעילים,  כתמים  מסירי  מיליון  של 
לתוך הכביסה המלוכלכת והכתמים. לניקיון בוהק של הבגדים 
תוך נוחות מלאה. ועכשיו במחיר מבצע: 27.90 ₪, לתכולת: 2.7 

ליטר )במקום 34.90 ₪(

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

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

והערכה לכלל הצרכנים שלנו”. 

עוגיות הבריאות לפסח

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

בהשגחת בד”צ העדה החרדית.

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

ועוד.

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

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

בני ברק.

פסח כשר ונקי מקשקשים
שמפו הד אנד שולדרס מציג: כשרות מהודרת לפסח. 9 מתוך 
אנד  הד  ומרכך  שמפו  על  ממליצים  בעולם  העור  מרופאי   10

בהסרת  כיעילים  שולדרס 
בפסח  גם  קשקשים. 
חופפים בהד אנד שולדרס. 
והמרכך  השמפו  מותג 
במגזר  ביותר  הנמכר 
בישראל  והכללי  החרדי 
מהודרת  כשרות  מציג 
בד”ץ  בהשגחת  לפסח, 

אגודת ישראל.

נתפסתם על חם? זכיתם!
החרדי  הקניין  של  הצרכים  בהבנת  הידוע  מהדרין’  ‘שוק  רשת 
דאגה להפתיע את קהל לקוחותיה בערב חג הפסח מחוץ לסניפי 
פעילות  במסגרת  הארץ.  ברחבי  ערים  של  רחב  במגוון  הרשת 

ם  ת ס פ ת נ ‘
חם’,  על 
ם  י ש כ ו ר
ו  ס פ ת נ ’ ש
ע”י  חם’  על 
דיילי הרשת 
ם  ת א צ ב
ת  ח א מ
ת  ו י ו נ ח מ

לקנייתם  שווים  קנייה  בתווי  זכו  מכובד,  קניות  סל  עם  הרשת 
הבאה ברשת. בין הסניפים בהם התרחשה הפעילות החווייתית 
אלעד,  ירושלים,  שמש,  בית  כדוג’  החרדיות  הערים  את  ישנם 

מודיעין עילית ועוד.

עושים סדר בפסח
הבעל”ט.  הפסח  חג  לקראת  אל”ה  בתאגיד  רבה  הערכות 
ברחבי  הפזורות  המיחזוריות  הוכנו  ההערכות  במסגרת 

מיליוני  לקליטת  הארץ 
בהם  שיאספו  בקבוקים 
פסח  וחוה”מ  החג  במשך 
בפארקים  בישובים,  בערים, 
 . והגנים  הטבע  ובשמורות 
צרך  אשתקד  פסח  במהלך 
בקבוקים  מיליון   5 הציבור 
מחודשי  יותר  משפחתיים 
ברובם  אשר  האחרים  השנה 
ומשמשים  למיחזור  חוזרים 
למוצרים  גלם  וחומר  כבסיס 
בקבוקים   25 כ-   : שונים 

משמשים להכנת מעיל פליז, 114 בקבוקי שתיה של 1/2 ליטר 
ניתן  בקבוקים  מ-19  לטיולים,  שינה  שק  לרפד  כדי  נדרשים 
להכין תיק טיולים, מ-3 בקבוקים ניתן לייצר כובע ומבקבוק אחד 
אפשר לייצר3  עטים. בקבוקים לא נופלים בפח רק במיחזורית!

מה לקחת לטיולי חוה”מ? 
פסח, יוצאים לטיול או נופש עם הפעוטות? למשפחות שהצטרפו 
הנושא  חמודים  תינוקת  או  תינוק  האחרונים  בחודשים  אליהם 
דורש לא פעם הכנות מבעוד מועד .לדברי מורלי קרצ’נר, מנהלת 

ה  כ ר ד ה ה
ת  ב ו ל ש ת ב
פישר:  ד”ר 
יוצאים  “כאשר 
ה  ש פ ו ח ל
התינוק  עם 
 , ם י ד ל י ה ו
ת  ו כ ר ע י ה
מראש  ותכנון 
גורם  הם 

הגנה,  בקרם  להצטייד  וממליצה  בתהליך.”  מאוד  משמעותי 
אלכוג’ל ומגבוני ד”ר פישר.

משקפיים אופנתיות חדשות לפסח
‘עינית’,  רשת 
ת  ש ר ה
ת  י ע ו צ ק מ ה
ת  ו י ת נ פ ו א ה ו
 , ם י י פ ק ש מ ל
בימים  מחדשת 
לקראת  אלו 
וימי  הפסח  חג 
הזמנים  בין 
דגמי  מלאי  את 
ת  ו ר ג ס מ ה

החדשות והאופנתיות בקולקציית 2017 של המותגים המובילים 
 Silhouette, הנחשבים  המותגים  של  ובמסגרות  והאופנתיים 
המלאי  הורחב  כן,  כמו   .SWAROVSKI-ו  MONT BLANC
בין  רואים  אתם  אם  ומבוגרים.  לילדים  המשקפיים  במותגי 

השורות – ברור שיש לכם עינית.

הדר גנים:
רח' השופר מאחורי בית כנסת שמש ❖ 
רח׳ מנחם בגין 38 ❖ 
רח׳ יהודה הנשיא 56 ❖ 
רח' יהודה הנשיא פינת דוויטש ❖ 
רח׳ יהודה הנשיא 45 ❖ 
רח׳ מנחם בגין פינת אריה בן אליעזר ❖ 
רח' הרב משורר פינת אריה בן אליעזר ❖ 

בכיכר 
רח׳ הרב משורר צמוד לקהילות יעקב ❖ 
רח׳ מנחם בגין 86 ❖ 
רח׳ קהילות יעקב פינת רוזובסקי❖ 
רח׳ מנחם בגין מול 100 ❖ 
רח׳ מנחם בגין פינת הרז"ה ❖ 
רח׳ טבריה ליד בית כנסת בית אל ❖ 
רח׳ עזרא ונחמיה ליד בית ❖ 
רח' זקן השומרים פינת אלבז בשטח ❖ 

החול 

מחנה יהודה: 
רח׳ הזוהר פינת רח׳ הארי הקדוש ❖ 
רח' בכור שטרית פינת רח׳ הרב מימון ❖ 

שעריה: 
רח׳ השופטים ליד בית-הכנסת ❖ 
רח׳ החמישה פינת רח׳ הנביאים ❖ 
רח' קיש פינת רח׳ החמישה ❖ 
רח' אהבת ציון - ברחבה ליד החנויות ❖ 

כפר אברהם, תקומה, יוספטל, דדו:
רח׳ יונה גרין בין 2 ל-4 ❖ 
רח׳ אונטרמן ליד מס' 4❖ 
רח׳ שלומציון המלכה ליד בית הכנסת❖ 
רח' שמואל הנגיד בסוף הרחוב❖ 
רח׳ תורה ועבודה פינת בר יוחאי ❖ 
רח' בר יוחאי❖ 
רח׳ ריינס פינת אורבך ❖ 
רח׳ עוזיאל פינת ריינס ❖ 
רח׳ פפר פינת אהרונוביץ 1 סמוך לבית ❖ 

הכנסת
רח׳ אגרון פינת רוקח ❖ 
רח׳ שלמה מילר פינת ויסוקר ❖ 
רח׳ הרב פינטו מול מס' 10 במגרש ❖ 
רח' הרב בלוי פינת 47❖ 
רח׳ ברנר 28❖ 
רח׳ יבנה מול 16❖ 
רח' מסריק פינת וייסבורג❖ 
הוותיקים פינת רמז❖ 
רמז 35 פינת גוש עציון❖ 
השומר בסוף הרחוב❖ 
אחוה פינת בדר❖ 
רח' אחווה פינת יקותיאל אדם❖ 

שכונת פרי: 
רח׳ אלתרמן מרכז מסחרי ליד מתקני ❖ 

מיחזור

חביות חמץ מרכז:
רח׳ רוטשילד פינת גרינשטיין 1❖ 
רח׳ רפפורט 7❖ 
רח׳ אורלוב 15❖ 
רח׳ פינסקר מול אולמי חן❖ 
רח׳ ליברכט פינת קהילת רובינא❖ 
רח׳ אורולוב צמוד לחנייה של הברכל❖ 
רח׳ המכבים פינת שטמפפר❖ 
רח׳ פרץ נפתלי 25 פינת אביאל❖ 
רח׳ שטמפפר פינת חיים עוזר❖ 

רח׳ סטרומה פינת גולדנהירש❖ 
רח׳ איכילוב ליד בית הכנסת משכן יוסף❖ 
חובבי ציון בצמוד לבית הכנסת הגדול❖ 
רח׳ רמבם פינת נחלת צבי❖ 
רח׳ אוסישקין 4 פינת הראשונים❖ 
רח׳ סוקולוב פינת טולדנו❖ 
רח׳ עין גנים פינת אחד העם❖ 
רח׳ הרצל 88❖ 
רח׳ עמיאל פינת קלישר❖ 
רח׳ אחד העם פינת חפץ חיים❖ 
רח׳ שפירא פינת אחד העם❖ 
רח׳ סמילנסקי בצמוד לגן הציבורי❖ 
רח׳ קרן קיימת 44 פינת שפירא❖ 
רח׳ ברנדה פינת קרן קיימת❖ 
רח׳ ביאליק 39 ליד בית הכנסת אור ❖ 

מאיר

חביות חמץ מערב:
רח׳ חיים הזז פינת רח׳ ישראל ושרה ❖ 
רח׳ בשביס זינגר פינת רח׳ מנייה שוחט ❖ 
רח׳ העצמאות פינת פינחס חגין ❖ 
רח׳ יוסף נקר 1 ❖ 
רח׳ העצמאות פינת ליפשיץ ❖ 
רח׳ העצמאות פינת מסקין ❖ 
רח׳ העצמאות פינת רח׳ אידלמן ❖ 
רח׳ אבא אחימאיר 32 מרכז מסחרי ❖ 
רח׳ הנשיאים מול בנק מזרחי ❖ 
רח׳ זליג בס פינת רח׳ צוויק ❖ 
רח׳ צוויק פינת רח׳ פלדמן ❖ 
רח׳ יוטקובסקי מול 28 ❖ 
רח׳ ברוורמן פינת רח׳ ניר ❖ 
רח׳ לוחמי הגטו 21 ❖ 
רח׳ לוחמי הגטו פינת פינחס וולף ❖ 
רח׳ דגל ראובן פינת רח׳ קפלן נוה עוז ❖ 
רח׳ האורים 8 ברחבה ❖ 
רח׳ טרומפלדור פינת רח׳ ארלוזרוב ❖ 
רח׳ סעדיה גאון 13 פינת רח׳ האירוסים ❖ 
רח׳ יחבוב מאחורי ביה"ס בית יעקב ❖ 
רח׳ סלומון פינת רח׳ סנדר חדד ❖ 
רח׳ ה 93 פינת רח׳ הרב קוק ❖ 
רח׳ רוטשילד גן הנשיא ❖ 
רח' בן צבי 23❖ 
רח' טבצ'ניק מול 15❖ 
רח' אהרון כצנלסון 5❖ 
רח' אהרון כצנלסון 26❖ 
רח' מזכרת בתיה פינת זיכרון יעקב❖ 
רח׳ מטולה סמוך למגרש - מול בית ❖ 

הכנסת 
רח' ראשון לציון פינת רח׳ות❖ 
רח' אריה בראון 12 פינת בן חור❖ 
רח׳ משה סנה 41 בסמוך לכיכר הגדולה ❖ 
רח' שרגא רפאלי 6❖ 
רח' שרגא רפאלי פינת יוני נתניהו❖ 
רח' שרגא רפאלי ליד המתנס❖ 
רח' בן חור בכיכר❖ 
רח' חיה פינשטיין פינת גיסין❖ 

שכונת נווה גן:
אסירי ציון 16❖ 
מבצע דקל 11❖ 

שכונת מטלון:
רח׳ עין גדי פינת רח׳ עולי הגרדום ❖ 
רח׳ טשרניחובסקי פינת רח׳ יעבץ ❖ 
רח' פקעין פינת מזא"ה❖ 

הבאים: במקומות   18:00 מהשעה:   9.4.17 תשע"ז  בניסן  י"ג  ראשון  ביום  יוצבו 

איסוף החביות יתבצע ביום שני י"ד בניסן 10.4.17 תשע"ז 
החל מהשעה: 11:00

נא לשרוף בחביות אך ורק חמץ 
בברכת חג שמח וכשר

איציק ברוורמן, ראש העיר

חביות 
מיוחדות 

לשריפת חמץ

אגף פיקוח 
רב תכליתי

י"א בניסן תשע"ז 7/4/17       צרכנות 

הארץ”  “מלח 
כל  את  מציעה 
המלחים  מגוון 
ם  י ר כ ו מ ה
ה  ר ו ד ה מ ב
ת  ד ח ו י מ
לפסח,  וכשרה 
בד”צ  בכשרות 
העדה החרדית

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

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

ב”ב

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

לצרכן: 
 –  9.90
 11 .90

₪

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

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

גר’: 18 ₪



לאישה

קניה חכמה לפסח 
ניקיון כפיים

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

לכבס אותן ולייבש היטב".

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

מראה עור צעיר יותר, רך ורענן".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לחירות צרכנית!".

טיפים

טעימה
מרכיבים:

10 תפוחי אדמה קטנים
שמן זית

פסטרמה בדבש של "הוד-לבן" 
כשרה לפסח

מלח ופלפל שחור
אופן ההכנה:

תפוחי  את  לקלף  ניתן  למקפידים: 
האדמה

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

2. שוטפים היטב את תפוחי האדמה, 

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

תפוחי  את  בתבנית  מסדרים   .3
האדמה הפרוסים.

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

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

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

כשר לפסח: תפוחי אדמה אקורדיון 
עם פסטרמה 

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

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

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

לכם סדר בהוצאות
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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תיתדנדסשסנישרשנגא

רשישרבתשאשאתשאנאנ

תגחאנתאגינראפשישא

סניסשישרישאקגזשיר

תדטאשתגשנאאנתגבאפ

אנהתאמאשידלנאדגוג

שדנשיאשתשגיונאתדש

תגשסדנתינתגשחדאתא

ישרשניתדרשיראשהסנ

שקניתדתאנאנתאנאנע

הישראגשדרנאאבתגאצ

תדאנתתבנאמשלסנאמא

תאנתיתדישרחגרפכבא

חומרי בנין מהמקרא

המילים נקראות בכל הכיוונים
אבן, חמר, בכפר, לבנה, גפר, עץ, הטיח, קרש, הקרסים, שיד, ובזפת, תבן, חול, יתד
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6     7 8 
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17     18  

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 

עזרו ליוסי להגיע 
אל המצה

פסח כשר ושמח!
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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



תוקף המבצעים עד 17/4/31 או עד גמר המלאי ט.ל.ח

הכי זולים בלי בלבולים

מבצעי אפיקומן
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בובה + כיסא האכלה

קורקינט נפתח 
4 גלגלים

סט כיבוי אש
הרכבה
392 יח

רכבת חשמלית

מחבת + כלי 
אוכל

4990 שח

משחק הרכבה   רובוט יורה דסקית
224 חלקים

עגלת טיולון

2490 שח

3990 שח1490 שח4990 שח9990 שח

3990 שח

חלומות \ חתחתול

מידות: 
53/47/88

פלימוביל 
פיראטים \ נסיכות

קאטן

3490 שח 11990 שח 14990 שח
רק

9990 שח

3990 שח

לוח ציור דו צדדי גדול
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