


שלהביתהזכייה

           במבצע

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(

*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 
רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

מוצרי חשמל
ההגרלה השבועית מס׳ 3

תתקיים ביום ראשון בתאריך י״ז באדר תשע״ח )4.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י״ג באדר תשע״ח( בשעה 09:00
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שלישי ורביעי 
20-21.2.18 ה'-ו' באדר

קלמנטינה/תפוז/עגבניה/גזר ארוזתפו"א לבן ארוז
מלפפון

לק"ג
190390

לק"ג לק"ג
290

עוגיות סנדוויץהדר/
חצופונים פפושדו/

גליליות 'מעולה' חלבי/פרווה

4 ב-
10

מטבעות שוקולד  
36 גר' חלבי/

שוקולד אגו 35 גר'

4 ב-
10

כרמית

וופל אגו
110-130 גר'
סוגים שונים

כרמית

2 ב-
10

טרופיות
18 יח'

פירורי לחם 'מעולה'
רגיל/מוזהב

200 גר'

5 ב-
10

רולים עלמה 50 גר'/
NAPO ופלים

סוגים שונים
65 גר'

8 ב-
10

10 ב-
10

מקלות חמוצים
ליקלוקים/טעמן 18-20 גר'/

לבבות מרשמלו מצופה 
15 גר' ליקלוקים/שוקולד ממולא    

חלב בקרטון
1.5 ליטר

תנובה

790

זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה

2490

משקאות חלב
סוגים שונים

1 ליטר
תנובה

890

קוטג' 
250 גר'

טרה

2 ב-
10

ביסלי נאשוס 
200 גר' 'מעולה'/

תן צ'אפ 50 גר' מיה

4 ב-
10

קמחרובינפלד 80%/100%/
קמח לחלות 70%

1 ק"ג

890

עוף שלם

כנפיים עוף
1090קהילות/מחפוד

2390

לק"ג

לק"ג

קהילות/
הידורים בד"ץ

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

בני דרום

3 ב-
20

בלדי

בלדי

בלדי

סטייק סלומון

6990
לק"ג

פילה סלומון

4790
לק"ג

5990
לק"ג

מנות סלומון

אפונת גינה/אפונה וגזר/
תירס/חומוס/שעועית ברוטב 

עגבניות/רסק עגבניות 22%

3 ב-
1390

550-580 גר' 'מעולה'/
שימורי מלפפון 7-9 בני דרום

שמן זית
750 מ"ל

2490

במבה/ביסלי/פופקו/
אפרופו/במבה במילוי/

דובונים
45-80 גר'

אסם

מארזי נאשוס 'מעולה'/
ביסלי באגסי 

מיץ ענבים 'מעולה'/
קדם/יין מתוק סגל/

יין שמיים לבן
650 מ"ל-1 ליטר

10
ליח'

עוגיות ברמן/וופל/וופל בלגי
גלילית/קוקילה

שישיית שוקולד 
ורד הגליל/חמישיית

שוקולד פרה עלית
'מעולה'עלמה

200 גר'

במבה שוש/צ'יטוס/
תפוצ'יפס קידס

מארזי עלית

20 יח'
במארז

 180-200 גר'

מיקס שוקולד
390 גר'

עלית

מיקסים
סוגים שונים

55 גר'
כרמית

1790

בסיס פאי לעוגה

10

חפשו את 
 עלון 

המבצעים
המורחב

שעות פתיחה 
ערב פורים:

מוצ"ש ט' באדר 24.2 משעה 
אחרי צאת השבת עד 24:00 

ימים ראשון,שני,שלישי 
י'-י"ב אדר 25.2-27.2 

עד 24:00 בלילה
יום רביעי 28.2 ערב פורים

פתוח עד 17:00
יום חמישי 1.3 יום פורים

פתוח בין: 8:00-12:00

המבצעים 
בתוקף 

מיום ראשון 
ג' אדר 18.2.18 
עד יום שישי 
ט"ו אדר 2.3.18

כולל 
פיקדון

ירושלים: פנים מאירות 10

שלישיית טונה
בשמן קנולה/צמחי

פילטונה

890

קרמיות

אלגרועוגיות 
ממולאות בטעמי פירות

150 גר'
'מעולה'

2 ב-300 גר'
10

3 ב-
10

שלישיית שוקולד
חלב/לבן/מריר/פצפוצי אורז

כרמית

790

יין מוריה/מוריה לייט
כולל פיקדון

750 מ"ל

3 ב-
30

מנטוס

6 ב-
10

רולים 'מעולה'
100 גר'

6 ב-
10

לפתן אננס 'מעולה'/
לפתן אפרסק טעמן

820-900 גר'

2 ב-
10

אוזני המן 450 גר'

מיני חלוה 150/216 גר'
פרג/תמרים/שוקולד

בטעמים/ללא סוכר
אחוה

790

יין סלקטד
סוגים שונים

750 מ"ל

5 ב-
100

יין וינו/קונקורד/
ישראלי/כריזמה
750 מ"ל, כולל פיקדון

יקבי כרמל/טפרברג/ארזה

6 ב-
100

3 ב-
10

7 ב-
20

5 ב-
10

3 ב-
20

9 ב-
20 3 ב-1790

20
2 ב-
10

כולל 
פיקדון
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לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים
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לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים









אל
תתחיל!

מוגש כמידע לחברי מכבי

עישון ללא שאיפת העשן לריאות מזיק פחות
לא נכון!

בכל שאיפה האוויר נכנס גם לריאות. בנוסף, החומרים והרעלים הכימיים 
מעשן הסיגריות נספגים בפה, בשפתיים, בלשון ובחלל האף. כמו כן, 

הצטברות זו גורמת לפגיעה בחושי הטעם והריח של המעשן.

רק מחלה אחת עלולה להיגרם כתוצאה מעישון
לא נכון!

העישון גורם לנזקים בריאותיים רבים כגון: מחלות סרטן, כלי דם, 
מחלות ריאות, פגיעה בראייה, דלדול מאגרי ויטמין C בגוף ועוד. 

העישון מקצר את תוחלת החיים בכ-10 שנים בממוצע.

מתאונות דרכים מתים יותר
לא נכון!

ארגון הבריאות העולמי הכריז כי עישון הינו גורם המוות מספר 1 בעולם 
הניתן למניעה! ואם כבר מדברים על תאונות... נהגים מעשנים מעורבים 

פי 3 בתאונות דרכים מכיוון שהעישון מסיח את דעתם.

רק סיגריה אחת לא תזיק
לא נכון!

בסיגריה חומר פעיל ממכר המגדיל את הסיכוי שבעקבות הסיגריה 
הראשונה תבואנה עוד ועוד

מכבי מזמינה אותך
לשרוף מיתוסים 

על עישון:



25.2-2.3

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

את  להפסיק  או  לשנות  בע"מ  שיווק  מ.א.  לבנא  הזכות  ניתנת  ופיקדון.  מע״מ  כוללים  המחירים  בלבד.  חדשים  ומצטרפים  מועדון  לחברי  *המחירים 
תוקף סניף.  בכל  ומוצג  לסניף  מסניף  שונה  במבצע  המוצר  של  הקודם  המחיר  ו/או  ליח׳  המחיר  יח׳.   25 מוצר  מכל  מינימאלי  מלאי  עת.  בכל   המבצע 
25.2-2.3.18. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. חל איסור על מכירת אלכוהול/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18, ט.ל.ח.

*2229
ועוד עשרות מבצעים שאסור לנו לפרסם מחכים לכם בסניפים

מתנה על כל קנייה מעל 200 ₪ 
למביא מודעה זו )מוגבל לקנייה לאדם(

 הכי גדול באלכוהול

בקניית ג'ין מסטרס 
700 מ"ל / מארז ג'ין 

מסטרס עם כוס 
מקבלים שוופס 

 טוניק 1.5 ליטר 

 ₪84מתנה

 90
₪89 

 90
₪79 

 90

₪9 

 90

₪79 

 90
₪77 

 90
₪89 

 90

ב-ב-ב-

ב-

ב-ב- ב-

יין ברטנורא 
מוסקטו + יין 

ג'רוזלם הריטג' 
גוורצטרמינר 

 וודקה לג'נד 
 אוף קרמלין 

 700 מ"ל 
 ערק אפנדי

 700 מ"ל 

 וויסקי 
 בושמילס

 1 ליטר 

 וודקה סטולי 
 אדום 1 ליטר 

 + 6 פחיות בלו 
250 מ"ל

ליקר בנימינה 
 בטעמים שונים

 700 מ"ל 

2

2

*בקניית וודקה אייס שוט

מבחר יינות 
 ₪84עד לא ידע

 90
3ב-

מבחר וויסקי 
מרהיב

מבחר וויסקי 
יוקרתי ₪239 

 90
₪299 

 90
ב-ב- 22

 מבחר 
90 129 ₪ יינות ענק

 מבחר 3ב-
מתנה3+ 1יינות עצום

שישיית בירה 
קורונה/סטלה/

 קרלסברג
 330 מ"ל 

בס"ד

*שישייה

פורים גדווווווול! משתה 

אור מגה  קניון   ,6 הבנאי  אריאל   | סנטר  פרץ  קניון  דימונה   | סנטר  סטאר  מתחם   ,45 ז׳בוטינסקי  אשדוד   | סיטי  סינמה   G מתחם  סבא  כפר  סניף  חדש! 

 6 הרצל  יבנה  גן   | מרכז   קסטינה   |  MALL 7 קניות  מרכז  בגין,  מנחם  שדרות   |  2 המלאכה  בעלי  נתיבות   |  21 חברון  דרך  מרכז   שבע   באר 
 12 שבזי  שלום  הרב  העין  ראש  ׀  קונים  חונים  מתחם   ,9 לישנסקי  לציון  ראשון   |  8 המנוף  רחובות   |  3 ג׳ורג׳  סנט  בוסי  ביל״ו   צומת 
13 השוק  סיטי,  דה  אין  מרכז   עפולה  ׀  חנן  תל  מבנה   ,147 יהודה  בר  נשר  ׀  ביאליק  ק.   192 עכו  דרך  קריון  חיפה    9 אשר  מסעוד  פינטו  הרב  סגולה  צומת  תקוה  פתח 

27 א.ת. תלפיות   ירושלים האומן 
חדש! סניף בית שמש מרכז   צומת גוש עציון קניון הרים | 



המבצע בתוקף בין התאריכים כ״ג בשבט - כ׳ באדר תשע"ח )8.2-7.3.18( * הקוד 
נמצא בחלק הפנימי של גב האריזה, מתחת ללוגו טיטולים פרימיום * כלל אריזות 
בלבד  אחד  בקוד  מזכים  האריזות  סוגי  כל  במבצע,  משתתפות  פרימיום   טיטולים 
* למימוש הזכאות לפרס יש לשמור את האריזות ולהציגן * המבצע בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

רוכשים
5 אריזות

ויכולים לזכות
בשובר מתנה!

מתקשרים 
03-3738080

ומחלקים לכם 300 ₪ מתנה לרכישה ברשת 
טיטולים מזמינים אתכם לשופינג

בכל שבוע

זוכים!!!

50

מזינים את הקודים שבתוך האריזות* 
ועונים נכון ומהר על 2 שאלות 



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

הכל בריזורט אחד
פסח 2018

שינפלד על המרינה ביוון

לקבלת החוברת המהודרת 
התקשרו 03-6189999

צביקה בן ישר גבי מור יוסף
עורך סדר

אבי לנקריאריה שגב

המדריכים

בן קלה

אמן החושים

ישראל רנד
חזן ועורך סדר

שמואל גרוס
מרצה ועורך סדר

חיים אדלר
חזן ועורך סדר

אהרל'ה נחשוני
המאסטרו

ישי לפידות
זמר ומפיק מוסיקלי

האמנים

ישראל שינפלדצבי שינפלד

ההנהלה

השפים

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
Www.shainfeld.com/clip76 
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מקומות אחרונים במטוס החמישי

מטוס נוסף 
לבאים אחרי 

ליל הסדר

אודל חבני - תואר ראשון בחינוך ובפסיכולוגיה

חיה פריד - תואר ראשון בחינוך מיוחד ומאמנת כושר ותזונה

אדל חנה מויאל - תואר ראשון וניסיון רב בתחום החינוך אורית ארקוס

הפעלות למשפחות וילדים





כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:
המשרה בשעות הבוקר

ובואו להרוויח יותר!הביאו אתכם שמחת חיים

זמינים כעת077-9966-058
- סניף בני ברק -בשבילך...





ו' באדר תשע"ח 1221/2/18 בירושלים16 121//1 ד באדר תש"ע" בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי 

כהן,פישל רוזנפלד,  יעקב אמסלם, יענקי 
קצבורג, יוסי גיטלר, ארי קלמן, חיים בנשק, 

שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

 אסון: נקבר למוות בקריסת חניון
תת  חניון  בקריסת  פצועים  ושני  הרוג  טרגדיה: 
בקעה  בשכונת  דן  ברחוב  מגורים  בניין  של  קרקעי 
לזירה  נהרו  וכיבוי  הצלה  צוותי  עשרות  בעיר. 
המורכבת, בניסיון למנוע את קריסת המבנה ולסייע 

בחילוץ הלכודים, אך כאמור, התוצאה – קשה.
מבדיקה ראשונית עולה 
כתוצאה  נגרם  הפיצוץ  כי 
נציג  גז.  בלון  של  מפיצוץ 
העריך  והצלה  כבאות 
לא  הגז  שמתקיני  בזירה 
כנדרש.  הגז  ברז  את  סגרו 
קרס  הפיצוץ,  מעוצמת 

החניון ונגרם נזק לדירות סמוכות.
ההרוג, גבר בשנות הארבעים לחייו, עבד כפועל 
בשנות  ואשה  גבר  בזירה.  נקבע  ומותו  במקום 
החולים  לבית  פונו  לחייהם,  והשבעים  השישים 
ושוחררו  חיצוניות,  פגיעות  וללא  בהכרה  כשהם 

לאחר מספר שעות.

 השר וחבר המועצה נרתמים
המאבק להצלת העסקים הקטנים בירושלים עולה 
מדרגה: השבוע נפגשו יזם האיגוד לעסקים קטנים 
בירושלים רמי פירו עם שר הכלכלה אלי כהן וחבר 
מועצת העיר פיני עזרא. בפגישה, הציג פירו נתונים 
בין היתר בשל  על קריסת העסקים הקטנים בבירה 

המעבר לקניונים ומתחמי קניות.
ותכנית  מרץ  בזריקת  צורך  יש  כי  הסביר  פירו 

במטרה  העסקים,  להצלת 
כוח  לקבוצת  אותם  לאגד 
הטבות  אמצעים,  שתייצר 
את  שיחזירו  ופעילויות 
בסיום  הלקוחות.  קהל 
כי  השר  אמר  הפגישה, 
להפנות  מתכוון  הוא 

משאבים ממשרדו לטובת העניין.
מצידו  התחייב  עזרא,  פיני  העיר  מועצת  חבר 
לפעול  מתכוון  "אני  העירוני.  המנגנון  את  לרתום 
על מנת להקל את ההתנהלות שלכם בתוך העירייה 
ולהריץ את כל ההליכים שלכם מול העירייה במטרה 

להקל על העסקים הקטנים".

 קול חתן וקול כלב
השבוע התקיימה חתונת בנו של ר' בנצי אוירינג, 
באמצע  טובה.  בשעה  ירושלים,  זק"א  קמב"ץ 
הלא  שגרתי,  לא  אורח  לרחבה  נכנס  הריקודים, 
'טדי', כלב רועה גרמני, שמשתתף בחיפושים  הוא 
יחידת הכלבנים של  נעדרים במסגרת פעילות  אחר 

הארגון.
בחמימות  התקבל  טדי 
יתרה על ידי בעל השמחה, 
הפתיעו  הנוכחים  וגם 
כמקובל  נרתעו,  ולא 
העל  ממראה  במחוזותינו, 
לשמח  "טדי שמח  החיים. 
ולאכול  והכלה,  החתן  את 

קצת שניצל גלאט", אמר משה, מפעילו של הכלב.

 האירוע הנוצץ של ישיבת הקיבוץ
בוגרי, תלמידי ואוהדי ישיבת 'אורייתא' החסידית 
לרגל  'חביבין',  בוועידת  השתתפו  בירושלים, 
שבע שנים להקמת הישיבה, שנערכה באולמי בית 
עילית  ביתר  העיר  ראש  היה  הערב  מנחה  ישראל. 
הופקדו  המוזיקאלי  הפרק  ועל  רובינשטיין,  מאיר 
הזמר  מנגנים',  'בעלי  מקהלת  'המנגנים',  תזמורת 

ישראל אדלר והחזן בנימין 
הלפגוט.

הערב שולב בדברי תורה 
הישיבה  מראשי  וברכה 
מרגשת  ובמצגת  ונכבדיה, 
של  סיפורו  את  שהביאה 
לפני  וכאוב  בוגר  בחור 

באושר  התמלאו  חייו  וכיצד  לישיבה,  שנכנס 
ובשמחה לאחר שזוכה להיות חלק מתלמידיה.

יענקי קצבורג

מסוגו  ראשון  בפרויקט  עיתונות'  'קו 
קרנות  מנהלי  שמאחורי  השמות  את  חושף 
שמכונים  מי  הישיבות,  בהיכלי  נישואין  עזר 
את  ומנהלים  ת"תניקים  הישיבתית  בהגיה 
כולל  המלא,  הפרויקט  השונים.  הת"תים 
יפורסם  נוספות,  וישיבות  מרתקים  ראיונות 
'קו  מבית  ישראל'  ב'כל  השבוע  בסוף 

עיתונות'.
"תפקיד הת"תניק הוא תפקיד מאוד ייחודי, 
מצד אחד הנבחרים לתפקידים הם התוססים 
ביותר, מצד שני ראש הישיבה בוחרים דווקא 
ולימוד  בשטייגען  גם  ביותר  הטובים  את 
כדי שיהוו דוגמא טובה לשאר בני הישיבה. 
ת"ת  ראש  הישרות.  היא  השלישית  התכונה 
מחזיק בידיו גישה למאות אלפי שקלים ולא 
כל בחור ישיבה מתאים לתפקיד", מציין אחד 

הת"תניקים בשיחה עם 'קו עיתונות'.
הוא  הת"תניק   - בתפרח  תושיה  ישיבת 

נפתלי ונדרולדה. 
ישיבת נתיב הדעת - הת"תניק הוא הבחור 
פנחס ברון, אך בהוראת המשגיח רבי נפתלי 
אלו  בימים  התורה  בלימוד  מתחזקים  קפלן 
השנה  ובמשך  כסף,  לאיסוף  יוצאים  ולא 

הישיבה תומכת בחתנים ובחורים נזקקים.
הת"תניקים   - פרידמן'  'מיר  ישיבת 
ובצלאל  קרלינסקי  שלמה  הבחורים  הם 
שטראובר. השנה קיימו בשבת פרשת תרומה 
מטעם  מיוחד  אחים  בשבת  שבת"  "עונג 
הת"ת, שם נשאו דברים רבני הישיבה במעלת 
אסיפת הכספים. הצפי הוא שכל בחור יאסוף 

לפחות 1500 ש"ח.
הם  הת"תניקים   - שאול  גבעת  ישיבת 
וגשל.  וישראל מאיר  הבחורים שמואל מינץ 
לראשונה המשגיח רבי יהודה מנדלסון דיבר 
בשבח ומעלת אסיפת הכספים בימי הפורים 

והצטרף לקמפיין.
ישיבת אש התלמוד - הת"תניק הוא הבחור 
יצחק צ'אפל. היעד השנה להגיע ל- 350 אלף 
לפני  מברכים  התחיל משבת  הקמפיין  ש"ח, 
לחזור  התבקשו  הבחורים  כאשר  אדר,  ר"ח 
כתובות  עם  חופשה  שבת  אחרי  במוצ"ש 

נוספות מבני המשפחה.
הבחור  הוא  הת"תניק   - סלבודקה  ישיבת 
לא  עדיין  עתה  לעת  סולבייצ'יק.  בערלה 
ימים בודדים  יתחיל  והוא  התחילו בקמפיין, 

בלבד קודם הפורים.
הת"תניק   - יעקב  באר  גרודנא  ישיבת 
אגף  פתחו  השנה  קרליץ.  צבי  הבחור  הוא 
וידידי  בוגרים  בהורים,  התמקדו  שבו  חו"ל 

שליחת  ידי  על  מתבצעת  ההתרמה  הישיבה, 
הישיבה  על  פרוספקט  עם  דוא"ל  הודעות 
והמלצות מראשי הישיבה ורבני חו"ל במעלת 

הזכות בהשתתפות הכספית במגבית פורים.
- הת"תניק הוא הבחור  תורה  קול  ישיבת 
של  חדשה  תכנית  יש  השנה  פרידמן,  חנוך 
בקשה מהתורמים לתרום שקל יומי באשראי, 
נוסף הוא שראשי כל קבוצה במהלך  שדרוג 
פלוס'  'נדרים  של  טאבלט  יקבלו  האיסוף 
לתרומות באשראי, וכן מכשיר 'וויז' מתקדם 
על  זמן  בזבוז  למנוע  שיסייע  'הדרן'  של 

חיפוש כתובות ביום הפורים.
- הת"תניק  באלעד  יחזקאל  כנסת  ישיבת 
להגיע  השנה  היעד  שלוש,  יוסי  הבחור  הוא 
ל-400 אלף ש"ח. הקמפיין יחל ביום ראשון 

הקרוב.
נויברט, הת"תניק   - שלמה  חכמת  ישיבת 
הוא  היעד  השנה  גולדמן.  אריה  הבחור  הוא 

180 אלף שקל.
מעולם  בשונה   - חסידים  כפר  ישיבת 
הפורים  ימי  מגבית  על  האחראי  הישיבות 
היעד  הישיבה.  מרבני  שווב  יעקב  הרב  הוא 
של  השיר  אלף,  ל-170  השנה  להגיע  הוא 
דיקמן  רולי  של  הלהיט  על  מבוסס  הקמפיין 

'כח הרצון'. 
 - ביתר עילית של הגר"ח אקרמן  ישיבת 
היעד  שטארק,  שלמה  הבחור  הוא  הת"תניק 

השנה להגיע ל-180 אלף ש"ח.
הוא  הת"תניק   - בתפארתה  תורה  ישיבת 
השנה  להגיע  מקוים  דאוק,  אברהם  הבחור 

ל-450 אלף שקל.
- הת"תניק הוא  עליון  בית מדרש  ישיבת 
הפורים  בימי  אוספים  השנה  רוטנברג.  שוקי 
להשלמת  כבתחילה'  ביתך  'בנה  הבנין  לקרן 
להיכנס  אמורים  אליו  החדש  הבניין  וגימור 
בשנה  הבעל"ט.  הנוראים  הימים  לקראת 
בסיס  על  היה  הישיבה  של  הג'ינגל  שעברה 
השיר "ר' שמעון" של בערי וובר, הפך ללהיט 
הת"תים  של  המוביל  הג'ינגל  בתחרות  וזכה 

במצעדים של רדיו קול חי ורדיו קול ברמה.
הגר"ב  בראשות  זאב  תורת  ישיבת 
בנצי  הבחור  הוא  הת"תניק   - סולבייצ'יק 
אין  הישיבות  מעולם  בשונה  אך  אקרמן, 
מגבית פורים לא בימי הפורים ולא לפניהם. 
בלימוד  בחיזוק  דוגל  סולבייצ'יק  הגר"ב 

התורה בימים אלה.
הגרד"ק  בראשות  חכמה  נתיבות  ישיבת 
וולפסון - הת"תניק הוא הבחור יצחק שינקר, 
לפני  הנהוגה  המגבית  בוטלה  מהשנה  החל 
'הקש  של  הישיבות  בעולם  הפורים  ימי 
החרדיות,  בשכונות  מזדמנים  בבתים  בדלת' 

הישיבה,  וידידים של  בוגרים  בבתי  רק  אלא 
וזאת בגלל הסכום המועט שאיסוף זה הניב, 
הישיבה  וידידים של  בוגרים  ריבוי  בשל  וכן 

עצמה.
הוא  הת"תניק   - עוזר  חיים  רבינו  ישיבת 
הבחור שלמה ברגשטיין והיעד הוא 200 אלף 

שקל.
הם  הת"ת  ראשי   - התורה  באר  ישיבת 
במשך  קלמן.  וישראל  לוי  נתנאל  הבחורים 
השנה מתקיימות מכירות ללא רווח לתלמידי 

הישיבה.
ישיבת חברון בגבעת מרדכי - הת"תניקים 
הם הבחורים שילה קצבורג ויהושע יעקובי. 
תלמידי  נהגו  בהן  עברו  משנים  בשונה 
הישיבה בעצמם ברכב לעבר בתי התורמים, 
השנה ייצאו 'סיירות' מטעם הת"ת, וזאת עקב 

האיסור על הנפקת רישיון נהיגה.
ישיבת בית שמואל - הת"תניק הוא הבחור 
אלו,  בימים  דיון  ישנו  בישיבה  הנאו,  מאיר 
שהכסף  מעוניינים  הישיבה  רבני  כאשר 
שמעוניינים  הבחורים  לעומת  לישיבה  יגיע 
לא  זה  בשלב  הת"ת,  בידי  יישאר  שהכסף 

הוכרע הויכוח.
הגרש"ב  בראשות  שלמה  עטרת  ישיבת 
דוד  הבחור  הוא  הת"ת  ראש   - סורוצקין 
וייספיש, אך בהוראת הגרש"ב סורוצקין אין 
כלל מגבית כספים לא לפני פורים ולא בפורים 
עצמו, מחמת ביטול תורה. הת"ת ממומן ע"י 
ראש הישיבה, כאשר כל חתן שמתחתן מקבל 

מלגה של 8,500 ש"ח לחתונה.
הם  הת"תניקים   - ישראל  עטרת  ישיבת 
היעד:  ועקיבא בלאט.  אוזן  נתנאל  הבחורים 

להגיע לחצי מיליון ש"ח.
ישיבת קרית מלך - הת"תניק הוא הבחור 
חתנים  עבור  בעיקר  המגבית  קרויזר,  דוד 

והכסף הנותר הולך לישיבה.
ישיבת הגר"ח מן ההר בביתר - הת"תניקים 
פרסר  שילה  הימלפרב  מאיר  הבחורים  הם 
במיוחד  עמלו  עליו  החידוש  זינגר.  ושימי 
השנה: בניה של תוכנה חדשה שנבנתה ע"י 
ושמירת  האיסוף  על  ותקל  הישיבה  הנהלת 
כתובות  הוספת  על  עבדו  השנה  הנתונים, 

חדשות והצפי הוא להגיע ל 300,000 ₪.
הוא  הת"ת  ראש   - ברכפלד  מיר  ישיבת 
יוסף חיים רואש, היעד השנה להגיע ל-600 

אלף שקל.
הוא  הת"ת  ראש   - ישראל  באר  ישיבת 
הבחור אליעזר טאפ, בהוראת הרה"ג ר' נחום 
הפורים,  ימי  בערב  כספים  אין מגבית  שטרן 
תלמידי  יאספו  עצמם  הפורים  בימי  רק 

הישיבה ל'קרן הנביאים'.

הפרויקט המלא יפורסם בסוף השבוע  ב-

רויקט 
פ

מיוחד

לקראת פורים: הת"תניקים נחשפים
מי הבחורים שעומדים מאחורי ארגוני הת"ת שיפקדו כל בית בשבוע הקרוב, כמה כסף הם 

מתכננים לאסוף ואלו מאפיינים ייחודיים יש לכל ישיבה ⋅ פרשת הכסף

 צילום: דוברות מד"א 

 צילום: משה גולדשטיין 
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מאוחדת ממשיכה להרחיב עבורכם את השירותים הרפואיים...
  הכירו את הרופאים המומחים החדשים 

המצטרפים למרפאת קריית הרצוג:

וברפואת משפחה

ד”ר דישי גליצקי מיכל
מומחית ברפואת נשים

מבי”ח איכילוב

ד”ר סמואלוב ליאת
מומחית ברפואת עור ילדים

מבי”ח איכילוב

ד”ר ווקסלר אפרת 
ד”ר שמש ארז

 ד”ר מפרע עבד 
ד”ר שני אמיל

ד”ר פומנקו מקסים
מומחה באורתופדיה

מבי”ח איכילוב

ברפואה מקצועית

 ברפואת ילדים

 במרפאת קריית הרצוג 
יותר ויותר מומחים!
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אלי רובין

במוצש"ק  יד,  בהישג  מעשיים  דיור  פתרונות  להציג  במטרה 
הקהילות  "התאגדות  של  ראשון  כינוס  התקיים  תרומה  פרשת 
בארץ הקודש", בבית הכנסת 'שערי שמעון', שבשכונת רמות א' 

בירושלים.
הוקמה  אשר  הדיור,  וועדת  פעילות  עמל של  פרי  הינו  הכינוס 
בעקבות מצוקת הדיור שלא פוסחת על שום בית חרדי. לפני מספר 
חודשים התכנסו חברי הוועדה יחד עם נציגי הקהילות בבית הגאון 
רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, ע"מ 
לדון ולנסות להציע פתרונות מעשיים בנושא. הגר"ד התבטא בכאב 
על הקושי של ההורים להשיא את ילדיהם בכבוד, כשלעיתים מגיע 

הדבר לפיקוח נפש של ממש. בעקבות כך 
תפקידה  אשר  דעתו,  על  וועדה  הוקמה 

יהיה לרכז נושא זה.
מי שעומד בראשות הוועדה הוא יצחק 
ירושלים,  פינדרוס סגן ומ"מ ראש עירית 
מנהל  ברנר  יצחק  הם:  בה  כשהחברים 
סניף דגל התורה י-ם, שלום קולדצקי יו"ר 
ארגון "איגוד בני הישיבות", צבי רבינסקי 
בבית  "תורת הבית"  מנהל רשת הת"תים 
שמש, משה חזונוביץ' יו"ר קופת הצדקה 
מועצת  חבר  קורלנסקי  ראובן  ג',  רמות 
עירית בני ברק ומאיר מורגנווסר ממנהלי 

רשת הת"תים דרכי יושר. 
חברי הוועדה סיירו בקהילות החרדיות 
ירוחם,  באופקים,  ומתפתחות  ההולכות 
בעיר   - עילית  נצרת  מעלות,  כרמיאל, 

הוותיקה ובהר יונה ג', נתיבות, עפולה, צפת וקריית אתא, ונפגשו 
עם רבני הקהילות ומנהלי המוסדות בערים אלו, כשהם מקבלים 
סקירה מקיפה על המוסדות, שירותי הקהילה, צרכי דת, תעסוקה 
לנשים, תחבורה לערי המרכז ולריכוזים החרדיים, מחירי הדירות 

הגר"ד  אל  הנתונים  את  שהביאו  לאחר  עתידית.  לבניה  והצפי 
כהן, הוחלט לערוך שורה של כינוסים ברחבי הארץ, כאשר נציגי 
שיוכלו  בכדי  לנוכחים,  הנתונים  את  יציגו  מהפריפריה  הקהילות 

להתרשם מקרוב.
ישראל  הרב  הגאון  בראשות  שבת  במוצאי  שנערך  בכינוס 
גואלמן רב קהילת שערי תבונה ברמות א', השתתפו מאות איש. 
תוך שהוא מעיד מקרוב  היוזמה הברוכה,  על  בירך  גואלמן  הרב 
שאינם  לקשיים  ונקלעים  צאצאיהם  את  המחתנים  אברכים  על 
הנוכחים בהיכרותו מקרוב חלק  בנוסף, שיתף את  עומדים בהם. 
מהקהילות בפריפריה, בהן ביקר מס' פעמים והתרשם שניתן לגדל 
ויר"ש מתוך ישוב הדעת. הגאון רבי מאיר  בהן משפחות לתורה 
שהוא  תוך  היוזמה,  על  הוא  אף  בירך  רמות,  שכונת  מו"צ  גרוס 
מרחיב בקושי שנוצר עקב סוגיית חיתון הצאצאים. כמו כן במהלך 
הכינוס הובאה ברכתו של רב שכונת רמות הגאון 
מנדל  רבי מנחם  הגאון  וברכת  ניימן  רבי שלמה 

פוקס רב שכונת "שומרי החומות" רמות ד'.
את  הנוכחים  בפני  פרש  קולדצקי,  שלום 
את  מציין  שהוא  תוך  לעתיד,  הוועדה  תכניות 
המרכזי',  'הגמ"ח  עם  הוועדה  שמנהלת  המו"מ 
על אפשרות להעמדת הלוואה משמעותית לאלו 
שיצטרפו לתכנית ע"פ התנאים שיקבעו, וכן על 
ע"מ  עיר,  בכל  שיקומו  הוועדה  של  השלוחות 
ריכוזים  במספר  כמקובל  המחירים  את  לשמר 
העיר יצחק  ראש  ו"מ  סגן  בפריפריה.  חרדיים 
פינדרוס, הרחיב על הרשמים מהסיורים בקהילות 
בפני  העומדות  הרבות  והאפשרויות  המרוחקות 
ציבור ההורים, הן בקניה באזורים מיושבים והן 

בבניה חדשה.
חיי  על  שסיפרו  הפריפריה  ערי  נציגי  דברי  נשמעו  מכן  לאחר 
על  הדירות,  מחירי  על  המוסדות,  על  יותר,  המרוחקות  הקהילות 
התחבורה ועל התכניות לעתיד. משה ויספיש שיתף את הנוכחים 
בחוויות מסיוריו בקהילות ועל אפשרויות הרבות העומדות בפני 

החרדי,  למגזר  דירות  ביזום  המתמחה  להב  אברהם  הציבור. 
בבניה  הממשלתיים  המשרדים  מול  הבירוקרטי  הקושי  על  סיפר 
מעל  תעלה  הדירה  מצליח,  זה  אם  כשגם  הארץ  במרכז  חדשה 
זאת  לדמי השכירות של שנות ההמתנה,  בנוסף  למיליון שקלים, 
בנוסף לסיכונים הכרוכים בכך, כשהפתרון הוא להתמזג בקהילות 

שבפריפריה.
את  הנוכחים  בפני  שפרש  רבינסקי,  צבי  נשא  סיום  דברי 
העמידה  אי אפשרויות  או  ואפשרויות  ההורים  ההתחייבויות של 
קרה.   שכבר  כפי  כלכלית,  להתמוטטות  להביא  יכול  שאף  בהם, 
כמו כן שיתף את הנוכחים בסיורים של הוועדה בקהילות השונות 
הספר,  בתי  הת"תים,  הגדולים,  הכוללים  על  הפריפריה,  בערי 

הישיבות וחיי הקהילה בכלל. 
בסיום הכינוס מילאו המשתתפים טפסי הצטרפות ע"מ שהוועדה 
תוכל לגבש מעין 'קבוצות רכישה' גדולות דרך מתווכים מקומיים, 
ללא שייווצר במקומות ביקוש שרק יביא לעליות מחירים וכן ע"מ 
בהן  הפריפריה,  בערי  חדשה  בבניה  מרוכזות  לרכישות  להביא 

המחירים מסתכמים במאות אלפי שקלים פחות מערי המרכז.
בני  קהילות  בקרב  רבה  התעניינות  קיימת  האחרונים  בימים 
התורה בערים החרדיות, בדבר כינוס דומה להצגת פתרונות דיור 

ע"י וועדת הדיור של "התאגדות הקהילות", בקרב בני קהילתם.

צילום:חייםטויטו

בהשתתפותמאותאברכים,נערךבמוצאישבתכינוסלהצגתפתרונותדיורלציבורהחרדיבקהילותהחרדיותבערי
הפריפריהבכינוסהשתתפונציגיהקהילותמעריהפריפריה

כינוס ראשון להצגת פתרונות דיור בהישג יד

בחופשת הפסח הקרובה, בין התאריכים ו׳-יב׳ בניסן 22-28.3
(לא כולל יום ו׳), מפעילה תכנית ניצנים קייטנה עבור ילדי הגנים 

ותלמידי כיתות א׳-ג׳ בין השעות 8:00-13:00.
התכנית תופעל בכל הגנים ובתי הספר של ׳החינוך העצמאי׳ 

ו׳מעיין החינוך׳ ללא עלות כספית.

לבתי הספר בחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש״ר), עלות התכנית 
70 ₪, לבתי הספר בחינוך ה׳פטור׳ עלות התכנית 126 ₪, עבור 

ילד לכל התקופה.
הרישום בגנים יתבצע דרך הרשת המפעילה את הגן.
בגני ת״ת הרישום יתבצע דרך זכייני חברת משכ״ל.

בכיתות א׳-ג׳ הרישום דרך אגודת רנה קאסן, בטל׳ 02-3012050.

הרישום יתקיים בין התאריכים: ה׳-י״ז באדר 20.2-4.3.
* פתיחת הקייטנה מותנית במינימום 22 משתתפים בקבוצה.

** הרישום לקייטנה על בסיס כל התקופה.

 

WWW.IMPLANTSANDLASERS-R-US.COM    GMSDENTAL@GMAIL.COM
ארה"ב: 718-305-5480 , 02-6-258-258

”שיניים“ באותו יום? תוך שעה? אפשרי?
השתלות שיניים

לשאלות הכי נפוצות בנושא
ביצוע שתלים בצורה אחראית

לקבלת העלון

”20 תשובות“

ד"ר גדליה מרדכי שטרן
מנהל השתלות שיניים ושיקום הפה, ברחביה, 

ירושלים וכן בברוקלין, ניו יורק. בתחום יותר מ-35 
שנה, בארץ ובחו"ל ומוכר ברמה בינלאומית. 

'דיפלומט' וחבר בארגוני השתלות השיניים, שיקום פה וחניכיים 
האמריקניות והבינלאומיות. חבר באקדמיה האמריקנית ללייזרים 

ברפואת שיניים. (אין בארץ 'מומחיות' מוכרת בהשתלות שיניים).

אוצרו קשר    בקרו באתר

ישראל: רח' אוסישקין 57, ירושלים 1315-53 St.  Brooklyn, N.Y 11219



 העוגייה הטעימה והמוכרת
עכשיו בכשרות מהודרת!
להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות

פרווה

חדש! 
אריזה אישית



בירושלים1220



מיוחד  בטקס  הוסמכו  חדשים  רבנים   372
רבנים  בנוכחותם   כיבדו   אותו  בירושלים 
מ-2,500  למעלה  ובהשתתפות  ונכבדים, 
'מלחה'  באצטדיון  נערך  האירוע  אורחים. 
בירושלים, ביוזמת בית המדרש 'דרכי הוראה 
אליהו,  יוסף  רבי  הגאון  בראשות  לרבנים' 
הגדול,  אביו  של  התורניים  מפעליו  ממשיך 

הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל.
באירוע השתתפו ראש ישיבת כסא רחמים 
ירושלים  של  רבה  מאזוז,  מאיר  רבי  הגאון 
ראש  עמאר,  שלמה  רבי  הגאון  הראשל"צ 
ברוך  רבי  הגאון  ישראל"  "עטרת  ישיבת 
יוסף"  "פורת  ישיבת  ראש  אזרחי,  מרדכי 

"קול  ישיבת  ראש  צדקה,  משה  רבי  הגאון 
תורה" הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, האד 

הבבא  של  בנו  אבוחצירא  ברוך  רבי  ר  מו" 
סאלי, רבה של צפת הגאון רבי שמואל אליהו 

והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו.
רגע השיא של הערב נרשם כאשר הרבנים 
לקבלת  המיוחד  למתחם  ירדו  החדשים 
בית  רבני  עם  יחד  יורה',   ה'יורה  תעודות 
רבות  שנים  של  עמל  השקיעו  אשר  המדרש  

ופצחו בריקוד ספונטני שסחף את ההמונים.
כבוד  להגדיל  נערך  שהטקס  לציין  ראוי   
נשות  את  ולייקר  לכבד  ולהאדירה,  תורה 
את  מוסרות  אשר  החייל  נשות  האברכים 
נפשם על מנת שבעליהם יוכלו לשבת ללמוד 

ולהגיע להישגים המרשימים . 



ראש ישיבת חברון, הגאון רבי משה מרדכי 
שיעור  האחרון  שישי  בליל  מסר  פרבשטיין, 
כללי בישיבת מרכז הרב בנושא 'דרכי פסיקה'.
הקדושים'  'משמר  במסגרת  ניתן  השיעור 
הלילה,  בחצות  חמישי  יום  מידי  שמתקיים 

נשמת  לעילוי 
תלמידי  שמונת 
שנרצחו  הישיבה 
המחריד  בפיגוע 
ש  ח ר ת ה ש
בראש  בישיבה, 
לפני  אדר,  חדש 

עשור.
כי  לציין  יש 
הביקור  זהו 
הראשון של ראש 
חברון  ישיבת 
חמישים  מזה 
בישיבת  שנה 

מרכז הרב.

בפעם הקודמת, היה זה הגאון רבי יחזקאל 

הבניין  לחנוכת  זצ"ל, שהגיע בתשכ"ד  סרנא 

משה,  בקריית  הרב  מרכז  ישיבת  של  החדש 

הגאון  דאז,  הישיבה  ראשי  של  לצידו  והיה 

רבי צבי יהודה הכהן קוק והגאון רבי אברהם 

שפירא, זכר צדיקים לברכה. 





כבוד התורה ב'מלחה': 
372 רבנים קיבלו סמיכה




ראש ישיבת חברון במעוז 
הציונות הדתית

       




דעת
מרכז לימודים חרדי לבנות

לימודי קודש
מטובי הרבנים והמורות

התלמידות בוגרות
סמינרים חרדים

לימודים
באוירה חרדית

השמה
במקומות עבודה

מזמין אותך לממש את היכולות שלך
ברכישת מקצוע מבוקש באוירה תורנית

לפרנס בכבוד
בית של תורה

דעת

יום פתוח
יתקיים אי“ה ביום שני י“א באדר

26.02.18 בשעה 16:00

הרשמי עכשיו לתואר ראשון בחוגים הבאים:
הנדסת תוכנה   מדעי המחשב

השלמה להנדסאיות במדעי המחשב
חשבונאות ומערכות מידע   מנהל עסקים

93%

שמה
ה רח‘ בית הדפוס 9, ירושלים

בס“ד

www.jct.ac.il I  02-654-7219
רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול, ירושליםשל המרכז האקדמי לב

משלי י"ח, ט"ו
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מאת: יענקי קצבורג

השבוע )שני( נערכה שמחת החתונה לבתו 
הנודע  הפייטן  של 
חבושה.  משה  רבי 
יהודה  הוא  החתן 
תלמיד  נ"י,  אליהו 
יעקב'.  'קול  ישיבת 
חופה  סידר  בשמחה 
הראשון  וקידושין 
הראשי  והרב  לציון 
רבי  הגאון  לישראל 
השמחה  יוסף.  יצחק 
"נוף  באולמי  נערכה 

ירושלים".
הקלעים  מאחרי 
דרמה,  התחוללה 

קול  ישיבת  תקנות  לפי  כי  שהתברר  לאחר 
רק  יתקיימו  הישיבה  בני  חתונות  יעקב, 
באולמות שבכשרות 'העדה החרדית'. כאשר 
נודע לראש הישיבה הגר"י עדס כי הקייטרינג 
ולא  רובין'  הרב  'מהדרין  בכשרות  בחתונה 
בכשרות העדה החרדית, אסר הגר"י עדס על 

תלמידי ישיבת קול יעקב להשתתף בשמחה 
ואף הודיע לחתן כי לא יגיע לסדר לו חופה.

יוסף  הגר"י  לציון  לראשון  פנה  החתן 
יגיע  כי  שהודיע 
רבה  בשמחה 
בשמחה  להשתתף 
חופה  ולסדר 
במיוחד  כהלכתה, 
בבתו  מדובר  כאשר 
הנודע  הפייטן  של 

רבי משה חבושה.
האירוע  בהמשך 
כשמונים  הגיעו 
מישיבת  בחורים 
לשמח  חיים'  'דעת 
במקום  החתן  את 
'קול  לישיבת  חבריו 

יעקב' שנבצר מהם להשתתף.
שבע  תערוך  יעקב'  'קול  ישיבת  כי  יצוין 
ברכות מיוחד לזוג הנישא, כדי לתת הזדמנות 
חברם,  בשמחת  חלק  לקחת  לתלמידים 
וכסוג של "פיצוי" והבהרה שאין דבר אישי 

בהחלטה שהתקבלה.

הפייטן חיתן, חברי 
החתן נעדרו

חתונה בלב סערה: ראש ישיבת 'קול יעקב' אסר על בחורי הישיבה 
להגיע לחתונת חבר, בשל הכשרות באולם • הפיצוי: הראשל"צ 

הגר"י יוסף סידר קידושין

אלי רובין

בשבוע שעבר איבדה העיר ירושלים שניים 
הרב  פתאומי,  באופן  שנפטרו  בניה,  מטובי 
שלמה מאיר אנידז'ר והרב יוסף צבי בלוי ז"ל, 

שנפטרו בטרם עת.
נפטר  תרומה  פרשת  בבוקר  ראשון  ביום 
לאחר  אנידז'ר,  מאיר  שלמה  הרב  האברך 
בטוב,  שלא  חש  האחרונה  שבת  שבערב 
משה,  גבעת  שבשכונת  בביתו  שהותו  בעת 
לבית החולים שערי צדק, שם התאשפז  פונה 
הכרתו  את  איבד  השבת  במהלך  לבדיקות. 

נשמתו  השיב  בבוקר  ולמחרת 
ליוצרו, כשהוא בן 32 בלבד.

יום  בצהרי  יצאה  הלווייתו 
'גבעת  ישיבת  מהיכל  ראשון 
שאול' בגוש שמונים, אל עבר הר 
הספידוהו  נטמן.  שם  המנוחות, 
אליקים  הרב  הישיבה  ראש 
יהודה  הרב  המשגיח  פאשקעס, 
'יששכר  כולל  ראש  מנדלסון, 
שלוסברג,  ראובן  הרב  באוהליך' 
בישיבת  ר"מ  לנדאו  משה  הרב 
גיסו  מויאל,  הרב  וולפסון, 
זלטס.  יוסי  וחברו  מזרחי  יעקב 
שקידתו  את  ציינו  המספידים 

גבעת  בישיבת  בחרותו  בשנות  הן  בתורה, 
ברמת  באוהליך'  'יששכר  בכולל  והן  שאול' 

שלמה - שם למד עד ימיו האחרונים.
בשכונת  שהתגוררו   להוריו  נולד  המנוח 
שעשו  לאחר  לציון,  בראשון  קאליב'  'קריית 

בישיבת  למד  בחרותו  בשנות  מצרפת.  עלייה 
לרעייתו  נישא  לפרקו  בהגיעו  שאול',  'גבעת 
'יששכר  בכולל  בתורה  לשקוד  והמשיך 

באוהליך' בשכונת רמת שלמה בעיר.
הוריו  את  אחריו  הותיר  בפטירתו, 
שיבדלט"א, רעייתו, ושלושת בנותיו, הגדולה 
שבהם בת 7 ושתי בנותיו הקטנות – תאומות 

בנות.

הרב יוסף צבי בלוי ז"ל
הרב  נפטר  יום  אותו  של  הצהריים  בשעות 
יבלט"א,  אורי  משה  בן  ז"ל  בלוי  צבי  יוסף 
ומכאובים  ייסורים  רצוף  שהיה 

כל ימיו, כשהוא בן 48 בלבד.
 5 בשעה  יצאה  הלווייתו 
"אהל  הכנסת  מבית  אחה"צ 
ירושלים,  רמות  יוסף" שבשכונת 
רבות.  פעמים  המנוח  פקד  אותו 
הספידוהו: דודו - הרה"ג בן ציון 
שלמה  יצחק  הרה"ג  גוטפרב, 
השכונה  ורב  שליט"א,  בלוי 
המספידים  שוב.  זבולון  הרה"ג 
שמים  יראת  ליבו,  טוב  את  ציינו 
המופלגת ואהבת התורה שלו, על 

אף ייסוריו הרבים.
מאמו   7 בגיל  התייתם  המנוח 
בחרותו  בשנות  אחותו.  לידת  בעת  שנפטרה 
מכן  ולאחר  תורדא  המתמידים  בישיבת  למד 
בכולל קרלין סטולין שברמות עד לפני מספר 

שנים. 
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

בני ציון היקרים: הרב 
אנידז'ר והרב בלוי ז"ל

מתושבי  שניים  נפטרו  האחרון  בשבוע 
ז"ל  אנידז'ר  מאיר  שלמה  הרב   - העיר 

והרב יוסף צבי בלוי ז"ל 

 צילום: איתמר א.

 בחופה 

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

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.
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מאת: ישראל פריי

וועדה שעלולה  בעקבות הצבעת  המשבר שפרץ 
ללא  רמות  משכונת  חרדים  ילדים  מאות  להותיר 
המועצה  שחברי  לאחר  מפתרון.  רחוק  מבנה, 
החרדים הציגו בתחילה חזית אחידה וקשיחה מול 
ראש  עם  המועצה  חברי  נפגשו  ברקת,  העיר  ראש 
העיר  הנהלת  ישיבת  את  החרימו  זאת,  לצד  העיר, 
ובינתיים,  מחאה.  כצעד  ראשון,  ביום  שהתקיימה 

הורי הילדים לא ממתינים ויוצאים להפגנות.
כזכור, המשבר הנוכחי בין החרדים לברקת, פרץ 
מהצבעה בוועדת תכנון ובנייה בראשות מ"מ ראש 
העיר מאיר תורג'מן, שדחתה אישור לשימוש חורג 
במבנה המאכלס גני ילדים בשכונת רמות ב'. זירת 
ברקת,  של  למגרשו  במהירות  עברה  ההתכתשות 
בדמות  חלופי  פתרון  למצוא  הנציגים  ציפו  ממנו 

הקצאה חדשה.
במרכזם  ראשוניים,  מחאה  צעדי  מספר  לאחר 
כינוס חירום של רבני 'דגל התורה' בירושלים, סירב 
הוא  לטעמו,  החרדים.  הנציגים  עם  להיפגש  ברקת 
ובכוונתו  הציתו,  שאחרים  שריפות  לכבות  נדרש 
צורך  מבלי  לפתרון,  ולהביא  הקורה  לעבי  להיכנס 
להצמיד את גבו לקיר ולהציב מולו אולטימטומים.

מועצת  הנהלת  ישיבת  התכנסה  ראשון,  ביום 

'בני  נציג  למעט   – החרדים  הנציגים  כשכל  העיר, 
החברים  ממנה.  נעדרו   – אפשטיין  חיים  תורה' 
החרדים הציגו זאת כהחרמה אך בהמשך התברר כי 
עסוקים  או  בחו"ל  בכלל  היו  ה"מחרימים"  מרבית 

בשמחה משפחתית ובאירוע תרבות.
עם  החרדים  המועצה  חברי  נפגשו  שני,  ביום 
הלהבות,  גובה  הנמכת  על  סוכם  בפגישה  ברקת, 
טווח.  ארוך  ופתרון  זמני  פתרון  למציאת  במקביל 
מובילים  חלקם  בגישתם,  נחלקים  המועצה  חברי 

טון מיליטנטי וחלקם דורשים התנהלות פרגמטית.
ובאותו יום, התכנסה מליאת מועצת העיר לישיבת 
בישיבה,  המתיחות.  בצל  שעמדה  כספים,  וועדת 
הקואליציה  הצעות  נגד  החרדים  הנציגים  פעלו 
העירונית, והפילו הצעות של העברות כספים ושל 
הקצאות. היום )חמישי(, תיערך ישיבת מועצת עיר, 

והצדדים נערכים לקראתה בחשש.
ועד שההתכתשויות בצמרת יוכרעו, הורי הילדים 
נדרשו  להפגנות. השבוע  יוצאים  הסערה,  שבמרכז 
ההורים לחתום על טופס המאשר את יציאת בניהם 
לכיכר  בהמוננו  להגיע  עיר,  של  ב"רחובה  להפגנה 
ספרא כדי להראות לראש העיר שהילדים בשכונה 
בפועל  לדאוג  ממנו  ולדרוש  קיימת,  מציאות  הינם 

למציאת מקום לימודים".

מאת: ישראל פריי

ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, אירח 
בירושלים  והדתות  העדות  מנהיגי  את 

הסגל  נציגי  ואת 
בעיר  הדיפלומטי 
השנה  לרגל 
החדשה  האזרחית 
"בדיקה"   .2018
אזרחי  שנה  בלוח 
הטקס  כי  מעלה 
חודש  התקיים 
וחצי לאחר פתיחת 

השנה.
נושאי  בין 
נמנו  הדברים, 
הראשי  הרב 
הגאון  לירושלים, 
שטרן;  אריה  רבי 
השגרירות  נשיא 
ת  י ר צ ו נ ה

בולר  יורגן  ד"ר  ירושלים,  הבינלאומית 
ויושב ראש המנהל הקהילתי בית חנינא, 

חאג' מחמד מצרי.
ארה"ב  שגריר  גם  השתתף  באירוע 

בפני  שחזר  פרידמן,  דייוויד  בישראל, 
האמריקאית  ההכרה  על  הנוכחים 

בירושלים כבירת ישראל.
פרידמן:  השגריר  אמר  בדבריו, 
היא  "ירושלים 
מגוון  של  עיר 
ואני  נפלא,  דתי 
לראש  מודה 
ולממשלת  העיר 
כך  על  ישראל 
את  שומרים  שהם 
פתוחה  ירושלים 
כפי  הדתות.  לכל 
יודעים,  שכולנו 
היא  ירושלים 
ישראל,  בירת 
גדול  כבוד  וזה 
להיות  עבורי 
הראשון  השגריר 
של  הכרזתו  לאחר  בישראל  שמשרת 
להעביר  פועלים  אנחנו  טראמפ.  הנשיא 
עד  לירושלים  את השגרירות האמריקנית 
סוף השנה הבאה, אם לא לפני כן. לשנה 

הבאה בירושלים".

בטקס מאוחר: רב, 
שגריר ואנשי דת

חודש וחצי אחרי, אירח ראש העיר ברקת טקס חגיגי "לרגל השנה 
באירוע  שהשתתפותו  האמריקאי,  השגריר   • החדשה"  האזרחית 
מהווה הכרה ראשונה של ארה"ב בירושלים כבירת ישראל: "ירושלים 

היא עיר של מגוון דתי נפלא"

 ראש העיר והשגריר. צילום: אתר העירייה 

 ישיבת וועדת הכספים, השבוע 

משבר רמות: הנציגים לא 
מגובשים, המאבק מחריף

ילדי רמות בסכנת פינוי, והנציגים החרדים לא מצליחים לגבש חזית אחידה   180
ישיבה,  איום בהחרמת  טונים,  • מתלאות השבוע: החרפת  פעולה  דרכי  ולהתוות 

פגישה עם ברקת ופתקי הפגנה

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר naomi.org.ilמ

לתרומת מתנות לאביונים שיחולקו בו ביום התקשרו:
תורמים לחסדי נעמי ומשמחים יתומים ואלמנות בפורים!

1-800-677-777
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ארי קלמן

חודש לסיום מושב החורף והלחץ להעברת 
ישיבת  במהלך  מתגבר.  הגיוס  לחוק  התיקון 
סיעת 'יהדות התורה' השבוע, דנו חברי הכנסת 

של הסיעה באפשרויות שעל הפרק. 
בהמשך לחשיפת 'קו עיתונות' לפני שלושה 
שבועות, המשיכו לטעון חברי הסיעה כי קיים 
יעבור,  חשש שאחרי התקציב חוק הגיוס לא 
בהן,  השולחן,  על  אופציות  כמה  העלו  לכן 
בקריאה  הגיוס  חוק  את  להעביר  אפשרות 
התקציב  העברת  טרם  עוד  בלבד  ראשונה 
שניה  אפשרות  ושלישית,  שניה  בקריאה 
בשלוש  תורה'  לימוד  'ערך  חוק  את  להעביר 
קריאת בחקיקת בזק עד לסיום מושב החורף, 
מחברי  כמה  שהעלו  שלישית  אופציה  או 
הכנסת בליכוד, שטענו שאם חוק הגיוס יעלה 
לליכוד  כבד  תדמיתי  נזק  יגרום  הוא  כעת 
ולחרדים ויחזק את לפיד, ולפיכך הם מציעים 

לדחות את הגיוס עם התקציב לקיץ. 
ל'קו  מסביר  בליכוד  גורמים  מאותם  אחד 
עיתונות' כי "אם תהיה שוב חקיקה דתית לפיד 
יקפוץ על הנושא מיד. בכל מקרה התקציב לא 
לדחות  ואפשר  כלכלית  מבחינה  כרגע  דחוף 
ואז להעביר את חוק הגיוס טרם  אותו לקיץ, 
העברת התקציב". אלא שלדעת חברים בתוך 
קרובות  מבחירות  החשש  התורה,  יהדות 
כפול  חשש  גם  קיים  ולכן  גדל,  ופתאומיות 
בתוך  החרדיות  המפלגות  הישגי  את  לאבד   -
וכמו גם לא להספיק את תיקון חוק  התקציב 

הגיוס.
י  ק ו ל י ת ח ו ע ד ה
נעוצים בין המרכזיים 

מידע  לפי  ליצמן.  למחנה  בסיעה  גפני  מחנה 
שהגיע ל'קו עיתונות' סגן השר ליצמן מעוניין 
זה  תלויים  והתקציב  חוק  כי  לליכוד  להבהיר 
בזה, "אם להם לא דחוף חוק הגיוס אז לנו לא 

דחוף התקציב", אמר בישיבת הסיעה.
מנגד, בסביבת גפני חוששים שאם התקציב 
ההישגים  על  מחדש  להיאבק  ייאלצו  יידחה 
תקרוס  הקואליציה  אם  בפרט  בו,  הכלולים 
בשל חקירות נתניהו או מסיבות אחרות. לדעת 
בגיוס,  התקציב  את  לתלות  צורך  אין  גפני, 
היא  קיימת  הממשלה  עוד  כל  מקרה  ובכל 
תהיה מחויבת להעברת חוק הגיוס במתכונת 

שידרשו החרדים.
על  ידונו  כי  הכנסת  חברי  סיכמו  לבסוף 
לאחר  זאת  הבא,  בשבוע  בשנית  האפשרויות 
החסידית  התורה  גדולי  מועצת  התכנסות 
ביהדות  ההערכה  בירושלים,  חמישי  ביום 
התורה היא כי יציבו אולטימטום בפני ראה"מ 
ההעברה  לפני  הגיוס  מחוק  חלק  להעביר 
הפחות  לכל  או  התקציב  חוק  של  הסופית 
לראש  שחשוב  הלאום  בחוק  להשתמש 
הממשלה וליתר מרכיבי הקואליציה, ולהציב 
אחרי  רק  יעבור  הלאום  שחוק  אולטימטום 

העברת חוק הגיוס או חלקו.
חוק  יכלול  מה  ברור  לא  עדיין  כי  נציין 
הגיוס והאם הוא יכלול את פסקת ההתגברות 
שנועדה למנוע מבג"ץ להתערב שוב ולפסול 
גם הצעתו של  ישנה  את החוק, כשעל הפרק 
שתמנע  כוללת  התגברות  לפסקת  לוין  השר 
אלא  בכלל,  הכנסת  בחוקי  להתערב  מבג"ץ 

האוצר  מתנגד ששר  כחלון  משה 
בכל  תוקף.לה 

ארי קלמן

האוצר  שר  סגן  הודיע  השבוע  חדש:  ח"כ 
במסגרת  מהכנסת  יפרוש  כי  כהן  יצחק  ח"כ 
החוק הנורבגי, זאת לאור בקשת מועצת גדולי 
ברשימה  שהבא  כדי  יפרוש  כי  שהורו  התורה 

יכהן כח"כ.
הוא  הכנסת  במליאת  היום  שיושבע  הח"כ 
ואשר  לדרעי  כמקורב  הנחשב   )58( סיידה  דני 
אזורית  הדתית  המועצה  כראש  בעבר  שימש 
מרום הגליל, ובעת האחרונה כיועץ השר דרעי 

לענייני התיישבות. 
סיידא:  אומר  עיתונות'  ל'קו  ראשון  בראיון 
בכנסת,  וההתיישבות  הפריפריה  נציג  "אהיה 
ואעזור  השנים  כל  שעסקתי  במה  אסייע 
שניתן,  מה  בכל  הפריפריה  ולאנשי  לחקלאים 
בדברים  לסייע  ממני  יבקש  דרעי  השר  אם 

נוספים כך אעשה". 
סיידא מוסיף: "אני מועמד כבר המון שנים 
אך לא האמנתי שזה קרה, ששמו אותי במקום 
14 לא חשבתי שאהיה חבר כנסת אבל הקב"ה 
ההזדמנות  לי  שניתנה  שמח  ואני  שכן  החליט 

לסייע לעם ישראל". 
סיידה כבר שימש כחבר כנסת בתואר ל-24 
גואטה  יגאל  חה"כ  התפטרות  אחרי  שעות 
ועד לכניסתו של סגן השר משולם נהרי חזרה 
לכנסת, אך בפועל לא הושבע אימונים ושימש 

כח"כ בזמן הפגרה.
במשרד  שר  כסגן  לכהן  ימשיך  כהן  יצחק 
האוצר ובהתאם להוראת מועצת חכמי התורה 
השר  יפרוש  אז  או  לכנסת,  ישוב  שנה  בעוד 
הנורבגי  החוק  במסגרת  מהכנסת  אזולאי  דוד 

במקומו.

חילוקי דעות חריפים 
ביהדות התורה

ח"כ חדש בש"ס: דני סיידא יכנס לכנסת

ביום חמישי תתכנס מועצת גדולי התורה ותכריע האם לדרוש את העברת 
התיקון לחוק הגיוס עוד קודם התקציב  ליצמן הבהיר כי "אם להם לא 
דחוף חוק הגיוס אז לנו לא דחוף התקציב"  מנגד, לדעת גפני, אסור 

להסתכן בדחיית התקציב וההישגים הכרוכים בו  כל האפשרויות

בהמשך לריענון השורות בש"ס, פרש סגן השר יצחק כהן במסגרת החוק 
הנורבגי לטובת דני סיידא, שיושבע היום לחבר כנסת  בעוד שנה יתחלף 

כהן עם שר הדתות אזולאי

לקראת כינוס ה'מועצת' 
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כללית ברמת אשכול

לשירותכם:

הכל לבריאות 
האישה

בקומה אחת!
צוות המומחים של כללית הפך את רמת אשכול למעצמה

ברפואת הנשים המעניקה לך מענה מקצועי ומסור בכל עניין.

ד"ר ש. שמעונוביץ
ד"ר ו. פלוטקין

ד"ר מ. בורשטיין
ד"ר י. צנטנר

ד"ר א. לב שגיא
ד"ר א. צ'חנוביץ )US סקירות(
ד"ר ב. לטינסקי )US סקירות(

פרופ' נ. עמירם )אקו לב עובר(
ד"ר ב. פרבר )אקו לב עובר(

ד"ר א. בן שטרית
ד"ר א. פינליס

ד"ר א. יפה
ד"ר ד. מלאך
ד"ר א. צפריר

ד"ר י. לביא
ד"ר מ. גרנט
ד"ר פ. ברוך
ד"ר ח.ספיר

ד"ר פ. אהרוני
ד"ר מ. גודין

גניקולוגיה כללית
IVF מרפאת

מרפאת צוואר הרחם 
)קולפוסקופיה(

מרפאת היסטרוסקופיה
מרפאה לטרום לידה
מרפאת גיל המעבר

יחידה לסקירה על קולית
אולטרסאונד )כולל סקירת מערכות(

יועצת גנטית
חדר מיון נשים – רפואה דחופה

מרפאת סכרת הריונית
דיאטנית

אונקולוגיה גניקולוגית
אקו לב עובר

קורס טרום לידה
עובדת סוציאלית

ליווי טרום לידה – אחות
שירותי רפואה נוספים

מגוון שירותים:המומחים שלנו לשירותכם:



בני ברק  רח׳ רבי עקיבא 82 | 03-5703498
ירושלים רח' כנפי נשרים 5 | 02-6514026

ירושלים רח' מלכי ישראל 2 )כיכר השבת( | 02-5383853
03-9757081 | C נתב"ג טרמינל 3 מעבר

חנות המפעל כפר דניאל יער בן שמן | 08-9186633

הדבר האמיתי 
לפורים

מגוון מבצעים מיוחדים לפורים

. לח ט  . ם י ש חד ים  צטרפ ומ ן  ו ד ע מו י  לחבר אי.  ל המ גמר  ד  ע או   15/0 3/18 ה-  ד  ע קף  תו  , ע צ המב אי  תנ ל וף  בכפ

מגש הגשה מסתובב סט ליקרמגוון ליצנים בתי מגילת אסתר
רק

רק594 ₪
₪ 680
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בקבוק יין דגם מרטל סט ליקר דגם קמפיליו גביע קובלט רביעית חלקסט גביע וצלחת דגם ארקו
במקום

₪ 522
במקום

₪ 4,644
במקום

₪ 1,293
במקום

₪ 11,347 רק
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₪ 365 ב-40% הנחה





אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6
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1990

3890 1490

119

קרטון עוף

כתף (מס' 4)

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חגיגת פורים באשפר

אשפר! החנות של כוווווולם

�כו�י ע�מא

לכולי עלמא מגיע להנות משירות הקצבים המומחים של אשפר

כנפיים

מחלקת עופות טרי/קפוא
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

990לק"ג טרי/קפוא

החנות של כוווווולם

קרטון עוף

לק"ג 21901990לק"ג
קפואטרי

פקנטי/חריף

המבורגר/קבב
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פישל רוזנפלד

יכול לסכם שר האוצר משה כחלון בחיוך  את השבוע האחרון 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  נתוני הלשכה  פי  על  לפחות  כך  רחב, 
המפרסמת מדי חודש את מדד מחירי הדיור, שמציג זה החודש 
מדובר  למעשה,  הדירות.  במחירי  ירידה  ברציפות  השלישי 
של  וירידה  האחרונים  החודשים  בשלושת   1.2% של  בירידה 
אוגוסט  מאז  ביותר  הגבוהה  הירידה   - האחרון  בחודש   0.7%
עלייה  שנה  מדי  המציגים  השנתיים,  הדירות  מחירי  גם   .2014
'רק'  שנאמד  בגובה  עלייה  של  הישג  השנה  מציגים  מתמדת, 

ב-2%.  שיעור העלייה הנמוך ביותר מאז 2009.
ירושלים בראש עם שיא  אזורים, עומדת  ברמת הפילוח לפי 
של ירידת מחירים בשיעור 4.2%. אחריה נמצא מחוז הצפון עם 
של  בשיעור  ירידה  עם  חיפה   ,2% של  בשיעור  מחירים  ירידת 
0.3%, ותל אביב והדרום שניהם עם ירידה בשיעור של 0.2%. 
מחוז  הוא  מחירים  בעליית  החודש  את  שמסכם  היחיד  המחוז 

המרכז שמציין עליית מחירים בשיעור של 0.5%.
רק  לא  באה  המחירים  ירידת  הנדל"ן,  בשוק  הערכות  פי  על 
כתוצאה מפרויקטים של 'מחיר למשתכן', אלא גם כתוצאה מכך 
שמקשה  מה  יותר.  מוזלים  במחירים  לדירות  מצפה  שהציבור 
מאוד על הקבלנים למכור דירות במחירים יקרים. זו גם כנראה 
הסיבה לכך שהמחיר הממוצע לעסקאות הנדל"ן שעמד ברבעון 
השלישי על 1.495 מיליון שקל ירד ל-1.443 מיליון שקל ברבעון 
לסטטיסטיקה  המרכזית  בלשכה   .3.5% של  ירידה  הרביעי. 
שהשתתפו  ממשלתית,  בתמיכה  העסקאות  שיעור  כי  מציינים 
הדירות החדשות, מהווה 25.7% מכלל העסקות  בחישוב מדד 

בדירות חדשות. זאת, לעומת 21.7% בחודש הקודם.
שסוקרו  הלמ"ס,  בסקרי  החישוב  טעויות  סאגת  אף  על 
לכחלון  יש  אכן  שהפעם  נראה  עיתונות',  ב'קו  כאן  בהרחבה 
הישג להתפאר בו, שכן מדובר בירידה רציפה מזה חודש שלישי 
ירושלים  באזור  למשל,  כך  עצמם.  בעד  מדברים  והנתונים 
והפריפריה, שמובילים את המגמה, ירד המחיר הממוצע לדירה 
בכ-17 אלף שקל. אם לשפוט, מדובר בתוצאה ישירה של המיסוי 
שהטילה הממשלה את המשקיעים, שהדחיק אותם מהשוק, לצד 

גל פרויקטים במסגרת 'מחיר למשתכן.
עם זאת, כשבוחנים את ממוצע העסקאות הגבוהות שנרשמו, 
בחודשים  המחירים  ירידת  את  שמובילה  ירושלים  דווקא 
זו,  בתקופה  ביותר  הגבוהות  העסקאות  את  מסכמת  הראשונים 
שהגיעו ל-1.99 מיליון שקל - עלייה של 4.9% לעומת הרבעון 
השלישי של 2017 ושל 5.8% לעומת הרבעון האחרון של 2016. 
לדירות  בבירה  העסקאות  מחירי  עליית  שכן  הכל,  לא  עוד  וזה 
3.5–4 חדרים מגיעה לממוצע של כ-2.16 מיליון שקל ברבעון 

האחרון של 2017 - עלייה של 5.8% לעומת הרבעון הקודם.
במקביל, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם את מדד 
מחירי השכירות, לפיו המחיר הממוצע לשכירות דירה בישראל 
הוא 3,799 שקל בחודש. נתון, שדווקא מציין עלייה של 2.3% 
עומדת,  הטבלה  בראש   .2016 של  האחרון  הרבעון  לעומת 
כצפוי, תל אביב, עם ממוצע שכירות בגובה 5,581 שקל )עלייה 
נמצא  אחריה  אשתקד(.  המקבילה  התקופה  לעומת   1.8% של 
גובה שכירות ממוצע של 4,433 שקל בחודש  אזור השרון עם 
)עלייה של 0.5%(. ירושלים מדורגת במקום השלישי עם שכר 

דירה ממוצע של 4,181 שקל בחודש )עלייה של 1.7%(. במקום 
הרביעי נמצאים ערי גוש דן עם גובה שכירות ממוצע 3,928 שקל 
בחודש, המציינים עלייה של 2.2% ברבעון האחרון של 2017 - 

לעומת התקופה המקבילה ב-2016.
הדירות  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר  פי  על 
צלילה  רושם   2017 לשנת  האחרון  ברבעון  הקבלנים  שמכרו 
עם   ,2015 לעומת   22.5% ושל   2016 לעומת   18.3% של  חדה 
היקף מכירות של 24,758 דירות. נתונים אלו מאשרים למעשה 
הנתונים שפרסם הכלכלן הראשי בשבוע האחרון במסגרת  את 
השנה  במהלך  כי  עולה  ממנה  ב-2017,  דצמבר  חודש  סקירת 
לכ-93  בישראל  למגורים  הנדל"ן  עסקאות  סך  הגיעו  האחרונה 
אלף. נתון המציין ירידה של 17% לעומת הנתון המדובר בשנת 
במספר  נעוצה  לכך  שהסיבה  סבורים  הנדל"ן  בשוק   .2016
למשתכן',  'מחיר  של  לפרויקטים  המדינה  קרקעות  הקצאות 

הירידות בביקושים והציפייה של הזוגות הצעירים לדיור מוזל.
הגבוהה  הירידה  את  ירושלים  רושמת  ערים,  לפי  בפילוח 
תל  דירות.   1,145 שהם   ,22% שנמכרו,  הדירות  במספר  ביותר 
אביב מדורגת במקום השני, עם ירידה של 7% במספר הדירות 

שנמכרו בשנה האחרונה, שהם 1,267 דירות.
עם זאת, לפי מדד אתר מכירות הנדל"ן ברשת הגדול בארץ 
Yad2, המשווה את נתוני המכירות התקופתיים למספר יחידות 
את  בוחן  זה  ולפי  למשתכן'  'מחיר  במסגרת  שהוגרלו  הדיור 
מציג  למעשה  הוא  ההמונים,  חכמת  המכונה  מדד  לפי  השוק 
ירידה במחירי הדירות בעיקר בתקופות בהן הוגרלו  מגמה של 
דירות במסגרת מחיר למשתכן. אז זיהה מדד Yad2 מספר רב 
גם  כמו  הלקוחות,  מול  במחירים  שהתגמשו  דירות  מוכרי  של 

יותר לקוחות שדרשו תג-מחיר זול משהוצע. 
במסגרת  דירות  פחות  הוגרלו  בהם  בחודשים  זאת,  לעומת 
שנערכה  השלישית  בהגרלה  למשל  כמו  למשתכן',  'מחיר 
כמעט  )לעומת  דיור  יחידות   8,000 רק  וכללה   2017 בדצמבר 
15,000 יחידות דיור בחודש יוני 2017(, או במקרים בהם ויתרו 
פחות  יותר,  יקרות  עסקאות  זוהו  זכייתם,  על  מהזוכים  רבים 
במילים  המוכרים.  מצד  פחותה  וגמישות  הלקוח  מצד  דרישות 
אחרות: אם נתוני המדד אכן משקפים את המציאות, עבודתו של 
ממשרדו  שיצא  לאחר  חודשים  מספר  שכן  מועילה,  לא  כחלון 

בבחירות 2019 יחזור השוק לקו הזינוק.

ומה קורה בעולם?

RentCafé את  נתוני הנדל"ן  כך, השבוע פרסם אתר  בתוך 
מדד שיעור שוכרי הדירות בשלושים מדינות בעולם, והוא מדרג 
אם  הדירות.  שוכרי  במספר  משמעותי  גידול  עם  ישראל  את 

לדייק, מספר התושבים בישראל שאין ברשותם בית משלהם.
מדינות,  שלושים   RentCafé ב-  בחנו  הדו"ח  במסגרת 
ביניהם ישראל, משני היבטים. ההיבט הראשון מתייחס לשיעור 
עם  עשר  השנים  במקום  ישראל  מדורגת  שם  הדירות,  שוכרי 
מתייחס  השני  ההיבט  הקודם.  העשור  לעומת  גידול של 4.6% 
ישראל  של  מצבה  שם  בשכירות,  שגרים  הבית  משקי  למספר 
גרוע בהרבה והיא מדורגת במקום השמונה עשר עם לא פחות 

מ-28.3% ממשקי הבית שגרים בשכירות.
שוכרי  בשיעור  המובילה  המדינה  כי  מהדו"ח,  עולה  עוד 
אחריה   .21.6% של  בשיעור  עלייה  עם  בריטניה,  היא  הדירות 
המקום  את   .12.3% של  עלייה  עם  אירלנד  ניצבה  ברשימה 
השלישי ממלאת דנמרק עם 11.6%. אחריה ברשימה נמצאות: 

ארה"ב )9.3%(, יוון )9.2%(, סלובניה )8.6%( וספרד )7.9%(. 
כך  ירידות.  נרשמו  דווקא  מהמדינות  בחלק  זאת,  לעומת 
למשל, ברוסיה צלל שיעור שוכרי הדירות בלא פחות מ-27.5%. 
המדינות הנוספות שרשמו ירידות בשיעור השוכרים הן: סינגפור 
)13.3%(, פולין )12.8%(, צרפת )5.5%(, קנדה )4%(, איטליה 

)1%( ויפן )0.9%(.
מדינות,  לפי  דירה,  השוכרים  הבית  משקי  למספר  בהתייחס 
שוויץ מובילה את הרשימה עם פער עצום מכולן, ממנו עולה כי 
מרבית מתושבי המדינה משלמים דמי שכירות )56.6%(. מדינות 
נוספות שהציגו עלייה בשיעור משקי הבית השוכרים דירה הן: 
דרום   ,)44.3%( אוסטריה   ,)48.1%( גרמניה   ,)49%( הונג-קונג 
רוסיה   ,)10.7%( סלובקיה   ,)9.7%( סינגפור   ,)44.8%( קוריאה 

)12.9%(, פולין )16.3%( ונורווגיה )17.2%(.

"קיפאון? ממש לא!"

חצי שנה מאז נכנסה לתפקידה כמנכ"לית רשת אנגלו סכסון, 
שוק  על  לעמדותיה  נחמן  ליליה  לראשונה  השבוע  התייחסה 
הנדל"ן, בראיון שהעניקה ל'דה-מרקר'. לדבריה, אין כל קיפאון 
יש  קיפאון.  למלה  חד־משמעית  מתנגדת  "אני  הנדל"ן.  בשוק 
קיפאון  שגוי.  הוא  אבל  הזה,  המונח  סביב  תקשורתית  חגיגה 
הוא מצב שבו לא מוכרים ולא קונים דירות - וזה לא מה שקורה 
האטה,  "זאת  לדבריה,  אמרה.  האחרונה",  בשנה  הדיור  בשוק 
לא קיפאון. יש ביקוש כבוש והוא ללא ספק יתפרץ ונראה את 

הרוכשים חוזרים".
נחמן התייחסה גם להגרלות 'מחיר למשתכן' ואמרה כי בסופו 
נשימה  באותה  אך  פסיכולוגית".  בלוחמה  "מדובר  דבר  של 
"לשר  לדבריה,  פסיכולוגיה".  כל  קודם  זה  ש"נדל"ן  גם  אמרה 
האוצר, משה כחלון, יש כנראה כוונות טובות, אבל כדי לפתור 
מעט  להיום,  ונכון  פתרונות,  של  סל  צריך  הדיור  משבר  את 
מאוד השתנה. אין קרקעות, ההיצע לא באמת גדל ולכחלון אין 

פתרונות קסם לשוק הדיור".
במחירי   4%-6% של  עלייה  צופה  היא  כי  אמרה  אף  נחמן 
גם  היא  שלזה  לשמוח  לנו  אל  זאת,  עם   .2018 בשנת  הדירות 

מצפה. וכן, "נדל"ן זה קודם כל פסיכולוגיה".
האחרון  בשבוע  שאושר  הוגנת  שכירות  לחוק  בהתייחס 
במליאת הכנסת אמרה נחמן כי היא לא צופה כל שינוי מאחר 
הצעירים  שלזוגות  מכיוון  השתנה,  לא  השוכרים  של  ו"מצבם 
עדיין קשה מאוד לרכוש דירה בישראל, ומצד שני הם חייבים 

לגור איפשהו בינתיים".

צילום: יוסף כהן

במחירי  ביותר  הגבוהה  הירידה  נרשמה  האחרון  בחודש 
הרצופה  השלישית  והירידה   ,2014 אוגוסט  מאז  הדירות 
• במקביל, נתונים בלתי מחמיאים לישראל במדד שוכרי 
• מנכ"לית 'אנגלו-סקסון': "אין קיפאון  הדירות בעולם 

בשוק הנדל"ן, יש האטה"

שינוי מגמה: 
מחירי הדיור בירידה



טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה
www.toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי 

טויוטה זמיר - סוכנות משנה טויוטה, זוכת פרס איצ'יבאן )מקום 1 ביפנית(,
כסוכנות המשנה הטובה ביותר בישראל בשירות ללקוח פעם שניה ברציפות!



ו' באדר תשע"ח 21/2/18בירושלים1234

ארי קלמן ופישל רוזנפלד

 1000 בתיק  המשטרה  המלצות  פרסום  מאז  עבר  בלבד  שבוע 
ו-2000, בהם חשוד ראש הממשלה בנימין נתניהו בשוחד והפרת 
אמונים, והעולם הפוליטי סוער כמרקחה. הפעם לא מדובר באש 
שמופנית לכיוונו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, 

אלא בפרשיה חדשה-ישנה, שכבר זכתה לכינוי תיק 4000. 
את השבוע פתחו בבלפור עם גל מעצרים, שרובם אף הוארכו 

והחשודים טרם שוחררו.
הרשות  ידי  על  תקופה  מזה  המתנהלת  בחקירה  מדובר  הפעם 
לנתניהו,  המקורב  העסקים  איש  של  עסקיו  בעניין  ערך  לניירות 
'יורוקום' ששלטה  שאול אלוביץ', הבעלים של חברת ההחזקות 

בחברות 'בזק' ואתר החדשות 'וואלה'.
על פי רשויות החקירה והאכיפה, מידע דרמטי שהגיע לידיהם 
בעסקיו  בעיקר  שהתמקדה  החקירה  את  והפך  הקלפים  את  טרף 
בראש  ובראשונה  בראש  המתמקדת  לחקירה  אלוביץ'  של 
הממשלה נתניהו. כאשר על פי החשד, פעלו הרגולטורים במשרד 
נוהל  והוא  נתניהו,  אז ראש הממשלה  התקשורת, שבראשו עמד 
על ידי מי שמונה על ידי לתפקיד מנכ"ל המשרד, שלמה פילבר, 
של  עסקיו  עם  להיטיב  נתניהו,  הממשלה  ראש  של  אמונו  איש 
לסיקור  נתניהו  זכה  פי החשד,  על  כך  לכך,  ובתמורה   - אלוביץ' 

אוהד ב'וואלה'.
את  להגדיל  היו  שאמורות  רגולטוריות  בהטבות  מדובר 
רווחיהן של החברות שבבעלותו של אלוביץ' בסכומי עתק, שהיו 
מנת  על  שהשיג  הענק  הלוואות  בפירעון  לעמוד  לו  מאפשרים 
שכללה  שלו,  התקשורת  ובאימפריית  בבזק  השליטה  את  להשיג 
ובזק  פלאפון  יס,  החברות  את  גם  יורוקום  של  המטרייה  תחת 

בינלאומי. 

בפועל, כידוע, לא עמד אלוביץ' בהתחייבויותיו ונאלץ להיפרד 
מהשליטה בחברות המדוברות לאחר שנדרש להשיב לבנקים את 

חובותיה של יורוקום, על סך 1.2 מיליארד שקלים.
עם  יחד  החברה,  בכירי  נעצרו  גל המעצרים השבוע,  במסגרת 
ליום  עד  הוארך  ומעצרם  חפץ,  ניר  נתניהו,  של  לשעבר  יועצו 
חמישי. במערכת הפוליטית יש הטוענים כי חפץ, שעד לאחרונה 
היה יועץ התקשורת של בני הזוג נתניהו, ידע לזהות את הבשורות 

הרעות שבדרך ו"ניתק מגע מוקדם ככל האפשר". 
'עד  לסגירת הסכם  מגעים  מנהלת המשטרה  הדיווחים,  פי  על 
בשליחות  ש"פעל  כמי  במעצר,  נמצא  שעדיין  חפץ,  עם  מדינה' 
מסר  חפץ,  את  המייצג  קוסטליץ,  ירון  עו"ד  זאת,  עם  נתניהו". 

בתגובה, כי "אין שום מגעים באשר להסכם עד מדינה. להד"ם".
עם סגירת הגיליון, נודע כי פילבר עומד לחתום על הסכם 'עד 

מדינה'.
 

צרות בצרורות: פרשה 1207

אמש )ג( בעוד כל כלי התקשורת עמוסים בסיקור הפרשיה שזה 
 ,4000 תיק  נתניהו,  הממשלה  לראש  קשורה  היא  כי  נחשף  עתה 
הפעם,  נתניהו.  ראש הממשלה  לעברו של  הזרקורים  הופנו  שוב 

בדמות פרשיה חדשה - המכונה 1207.
במסגרת הפרשיה החדשה, נחקרת האפשרות לכך שחפץ הציע 
המשפטית  ליועצת  מינויה  את  גרסטל  הילה  בדימוס  לשופטת 
לממשלה, כאשר התמורה לכך תהיה סגירת תיק המעונות בעניינה 
של אשת רה"מ, שרה נתניהו. זאת, על פי הדיווח, מאחר ובסביבת 

נתניהו הבינו כי מנדלבליט אינו מתכוון לסגור את התיק.
ינהג  כיצד  מנדלבליט  נשאל  מינויו  טרם  כי  דווח  אף  בעבר 

דווח  עוד  הממשלה.  ראש  נגד  בחקירה  לפתוח  ויידרש  במידה 
והמשטרה תמליץ  במידה  ינהג  כיצד  גם  נשאל  מנדלבליט  כי  אז 
להעמיד לדין את רה"מ נתניהו או מי ממקורביו. מנדלבליט הגיב 
לאחר  ורק  בחקירה  לפתוח  החוק  אכיפת  לרשויות  יורה  כי  אז 
לפעול. שאלות  כיצד  יחליט  הראיות  וזהירה של  קפדנית  בדיקה 
אלו הן למעשה הסיבה לכך שבמשטרה סבורים שההצעה שניתנה 
'תחליף'  לשופטת בדימוס, הילה גרסטל, הייתה על מנת למצוא 

למנדלבליט שתעביר את תיקים אלו בסגירה שבשתיקה.
בסופו של דבר לא יצאה העסקה לפועל משום שגרסטל סירבה 
שיתפה  לרשויות,  זאת  דיווחה  שלא  אך  על  זאת,  עם  בתוקף. 
בית  כנשיאת  מכהנת  שכיום  מי  עם  ההצעה  דבר  את  גרסטל 
המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, שאז שימשה שופטת מן 

המניין באותה תקופה.
גם  מגרסטל.  עדותה  את  גבו  כבר  במשטרה  הדיווחים,  פי  על 
נשיאת העליון חיות העידה במשטרה, ומסרה כי גרסטל שיתפה 

אותה בדיעבד, אך לא סיפקה לה פרטים משמעותיים.
מטעמו של ראש הממשלה נמסר בתגובה: "ניר חפץ מעולם לא 
הציע את ההצעה ההזויה הזאת בפני ראש הממשלה ורעייתו. הוא 
ואיננו מאמינים  ידם להציע הצעה כזאת,  נתבקש על  מעולם לא 
הזוג  את  יאשימו  תכף  דעתו.  על  כזה  דבר  העלה  אפילו  שחפץ 

נתניהו גם ברצח ארלוזורוב". 
"במסגרת  הפרשה:  פרסום  עם  )ג(  אמש  נמסר  מהמשטרה 
הלחימה הסדורה של משטרת ישראל נגד עבירות הנוגעות לטוהר 
חשדות  העלו  אשר  ראיות  ונוכח  ציבורית,  ושחיתות  המידות 
נוספות, פתחה אתמול היחידה הארצית למאבק  לביצוע עבירות 
של  תקופה  בתום  גלויה  בחקירה   433 בלהב  הכלכלית  בפשיעה 
פעילות סמויה. משטרת ישראל עצרה שני חשודים בתום חקירה 
סמויה ומאומצת, שבמהלכה נבדק חשד לביצוע עבירות פליליות 

אחרי הגשת ההמלצות בתיק 1,000 ו2,000, מתפרסמים פרטי החקירה בתיק 
4,000 ומגלים חשד לשוחד של מאות מיליונים עבור סיקור עיתונאי  וגם: 
פרשה 1207, בה נטען כי הוצע לשופטת גרסטל להתמנות כיועמ"ש לממשלה 

בתמורה לסגירת תיק המעונות נגד שרה נתניהו 

לא נגמר: שתי פרשות חדשות לנתניהו

צילום:אוהד צויגנברג

הילה פלח

בחברת דן החליטו כי גם השנה, חוגגים עשור 
נמשיך בפרויקט המבורך – "אוטובוס החסד". 
האוטובוס  צפוי  הצבעוני,  המיזם  במסגרת 
לנסוע ברחובות העיר כשהוא מקושט בשלטים 
צבעוניים, מערכת הרמקולים תשמיע מוסיקה 
פורימית ותקרא לתושבים לתרום מוצרי מזון 
מתנדבים  וחולים.  לנזקקים  מנות  ומשלוח 
את  יפעילו  פורימיות  בתלבושות  מחופשים 
הילדים התורמים בשמחה ובריקודים ויעניקו 
להם מחוות תודה קטנות, ובלונים צבעוניים, 

באווירה פורימית.
נופך  להוסיף  דן  חברת  החליטה  השנה 
תורמי  נוספת.  שמחה  גם  לו  ולייחס  למבצע 
הברכות  את  שיצרפו  המנות   משלוחי 
ראשון  פרס  בפרסים!  יזכו  ביותר  המקוריות 
– גיטרה קלאסית ופרס שני – מערכת קריוקי 

משוכללת.
הרחב  הציבור  עבור  מצוינת  הזדמנות  "זו 
המעוניין להיות שותף במעשי החסד הגדולים 
מנות  משלוחי  אלפי  עשרות  הענקת  של 
למשפחות מעוטות יכולת. אנו, בחסדי נעמי, 
עוד  לשמח  הזה,  המיזם  בעקבות  מצליחים 
נעמי. בחסדי  אומרים  משפחות",  אלפי   כמה 
הפעם  "זוהי  מסר:  פיקסמן  איתן  דן  דובר 
זוכים  זה,  במיזם  יוצאים  העשירית  שאנו 

בתור  הציבור.  למען  ועשייה  חסד  לשלב 
חברת תחבורה הפועלת רבות במגזר החרדי, 
מצוינת  הזדמנות  זה-  בפרויקט  מוצאים  אנו 
למען מטרה  הלקוחות שלנו  קהל  את  לרתום 
ליהנות מחוויה פורימית  ולאפשר להם  נעלה 
מעולם  מתנות  להעניק  בחרנו  ססגונית. 
השמחה כי היא מאפיינת את פורים, אך יותר 
כנתינה  שמחה  שאין  מאמינים  אנחנו  מכך, 

לזולת."
בימים  תתקיים  החסד  אוטובוס  פעילות 
בשעות  אדר  י'-יא'   25-26/02 ושני  ראשון 

20:00 – 16:00
נעמי":  "חסדי  במוקד  נוספים  פרטים 

1-800-677-777 ובאתר העמותה.

תורמים ושרים עם אוטובוס 
החסד - מסכמים עשור

מבצע 'חסד על גלגלים' של חברת דן וחסדי נעמי יוצא לדרך: אוטובוס 
החסד של חברת "דן" וארגון החסד הגדול "חסדי נעמי" יעבור ברחובות 
בני ברק • תורמים משלוחי מנות ומוצרים לנזקקים, מצרפים ברכה יפה 

והברכות המקוריות ביותר יזכו בפרסים מתנת חברת דן

הילה פלח

היענות אדירה למהלך החדש של רשת חנויות 
'אשפר', עם פתיחת המחלקה החדשה  הבשר 

בחנויות, תחת כשרות בד"ץ העדה החרדית. 
כבר  כשבועיים,  לפני  לדרך  שיצא  המהלך 
שבירך  הציבור,  בקרב  רבות  לתגובות  זוכה 
השירות  מהאיכות,  ליהנות  האפשרות  על 
בכשרות  'אשפר'  של  המצוינים  והמחירים 
על  מתפשרים  לא  כשב'אשפר'  מנהגיו.  לפי 
האיכות ובחרו לעבוד דווקא עם חברת 'איכות 
למהדרין,  בלדי  ע"י  המשווקת  למהדרין' 
מספקת.  שהיא  העופות  באיכות  הידועה 
העופות נבחרים בקפידה, עם בשר רך ומשובח 

ובגודל אחיד.
ועל האיכות הן  'אשפר'  "תמיד שמעתי על 
וחווית  השירות  רמת  של  והן  המוצרים  של 
ביציאה  שפגשנו  אברך  לנו  מספר  הקנייה", 
מהחנות, כשבידיו שקית מלאה במגשי עופות 
מסודרים. "אבל חיפשתי כשרות על פי מנהגיי 
פתחו  שב'אשפר'  כשקראתי  מיד  ורבותיי, 
מיהרתי  החרדית',  'העדה  בכשרות  מחלקה 
לחנות ולא הפסקתי להתפעל, כשחזרתי הביתה 
הסדר,  מרמת  להתפעלות  הצטרפה  אשתי  גם 
הטובה  בצורה  והפירוק  החיתוך  הניקיון, 
השבת  את  ועינגנו  שבישלנו  ואחרי  ביותר, 

בטעם המשובח, ההנאה הייתה מושלמת". 

'אשפר'  למנהלי  להודות  רוצה  רק  "אני 
יוכלו  עלמא'  'כולי  שבאמת  ודאגו  שטרחו 
הוא  שלהם",  הייחודיות  מהחנויות  ליהנות 

מוסיף וממהר לבית. 
להיענות  "ציפינו  לנו:  אומרים  ב'אשפר' 
גדולה, אבל לא שיערנו לכזו היענות ולכאלה 
החנות  את  פוקדים  יום  מדי  חמות,  תגובות 
לקהל  שמצטרפים  חדשים,  אנשים  ועוד  עוד 
ולהעניק  להמשיך  מתכוונים  אנו  הלקוחות. 
והאיכותיים  המשובחים  המוצרים  את  לכולם 
כפי  כיס,  לכל  שווים  במחירים  בשוק,  ביותר 

שעשינו עד כה". 
כל זאת, לצד מוצרי הבשר והעוף המעולים 
ציון  נווה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 
כהן,  הגר"ש  ה'מועצת'  נשיא  מרן  בנשיאות 
שב"ה ציבור ענק סומך ובוטח על בד"צ נווה 

ציון והיא כיום מהמובילה בתחום.   
והכשרות,  האיכות  על  דיברנו  כה  עד 
גם  דגש  שמים  ב'אשפר'  לכם  כידוע  אבל 
הבשרי  החודש  מבצעי  ואחרי  המחיר,  על 
שהוכרז בחודש שעבר, מתכוננים כבר לחגים 
מבצעים  של  שורה  עם  לטובה,  עלינו  הבאים 
יוכל לרכוש ולשמוח  מיוחדים, כך שכל אחד 
וברשת  'אשפר'.  מוצרי  עם  הפורים,  בסעודת 
מכינים לנו כבר את מבצעי חג הפסח. בקיצור, 
הרבה  יהיו  כי  הפרסומים  אחרי  לעקוב  שווה 

הפתעות. 

תגובות חמות למהלך 
החדש של 'אשפר'

רק לפני כשבועיים יצאו ב'אשפר' במהלך החדש עם הקמת מחלקת העופות 
שנהנה  בציבור  גדולה  היענות  נרשמת  וכבר  החרדית',  'העדה  בכשרות 
המפורסמת,  באיכות  משובחים  במוצרים  השבת  את  לענג  מהאפשרות 
במחירים מיוחדים ובכשרות על פי מנהגיו • ב'אשפר' ממשיכים את שורת 

המבצעים לרגל חג הפורים



למידע נוסף 3686* 
הרכבת הקלה - עושה טוב לירושלים

תושבי
ירושלים
היקרים

סיטיפס הרכבת הקלה
קוראת לכם לשמח ילדים

השוהים בבתי החולים בירושלים.
שלחו לנו ברכה נחמדה לילדים

)במרכז השירות בבניין כלל או בדף שלנו(
ואנחנו נצרף אותה למשלוח מנות חגיגי ומפנק

שנמסור אישית לילדים במחלקות השונות.

הדרך הקלה,
לאחל ברכת

רפואה שלמה!

  סיטיפס — הרכבת הקלה בירושלים

חג שמח
ורפואה שלמה!



ו' אדר תשע"ח 21/2/18 ו' אדר תשע"ח 21/2/18בירושלים1236

יאיר שטיינר  

עיריית  של  הרחמים  חסרת  התנהגותה  סביב  הסערה 
עילית  בביתר  המיוחד  החינוך  תלמידי  מול  עילית  ביתר 
מדירה שינה מעיניה של יושבת-ראש הועדה לזכויות הילד 
'כולנו'.  מסיעת  ביטון  שאשא  יפעת  ד"ר  ח"כ  הכנסת,  של 
לדבריה, "המתחם אינו מתאים בכלל לשהות של בני אדם".

של  למצבם  השבוע  שנחשפה  ביטון,  שאשא  ח"כ 
הקרוואנים שבהם לומדים התלמידים אמרה "אני לוקחת על 
עצמי לטפל בסוגיה אל מול הנהלת ביה"ס, משרד החינוך 
ועיריית ביתר עילית. ללא קשר לשאלת הגוף האחראי על 
פתרון  לתת  שיצטרך  לגוף  או  הילדים  שרויים  שבו  המצב 
ישהו  ישראל של שנת 2018,  זה סביר שבמדינת  אין  לכך, 
ממשי  סיכון  תוך  שכאלה,  תנאים  תת  עם  במסגרת  ילדים 
נתפסים  בלתי  בטיחותיים  כשלים  בשל  האישי  לביטחונם 
חינוך  בילדי  מדובר  כאשר  לא  במיוחד  במתחם.  הקיימים 

מיוחד".
ארעיים  ממבנים  שמורכב  זה,  "מתחם  הוסיפה:  היא 
המשמשים ככיתות, אינו מותאם לשמש כמסגרת לימודית 
או בכלל לשהות של בני אדם. חובת הרשויות לפעול יחד 
למציאת פתרון ללא חילופי האשמות ויפה שעה אחת קודם. 
זכותם  גם  כמו  הילדים,  של  האישי  וביטחונם  בטיחותם 
לקבל מענה לצרכיהם הייחודיים, נתונים בידיהן ואני קוראת 

לכל הגורמים להתגייס לטובת העניין".

עו"ד זר: "הגיעו מים עד נפש"
עו"ד נעמה זר-כבוד, שותפה במשרד עוה"ד גדעון פישר 
ושות' המייצגת את 'לב החינוך החסידי' אומרת כי "הגיעו 

מים עד נפש".
לדבריה, "חובה על כל רשות מקומית לדאוג לחינוך חינם 
לילדיה. זוהי חובתה המוסרית כמו גם החוקית של כל רשות 
כשמדובר  תוקף  משנה  מקבלים  בוודאי  הדברים  מקומית. 
בילדי החינוך המיוחד, ילדים שאין כמעט מי שדואג להם, 
ועתיד' המפעילה את המוסדות  'חינוך  פרט לעמותות כמו 
לחינוך מיוחד ועושות עבודת קודש. נושא תקציב הרשות 
המחוקק  שמצא  תחליף  הוא  חוץ"  "אגרות  המכונה 
העלויות,  במלוא  בעצמה  נושאת  לא  המקומית  כשהרשות 
כדי  זאת  מנצלת  בביתר  המקומית  הרשות  בפועל,  אולם 

להתנער לחלוטין מהחובות הכי בסיסיות שלה כרשות".
בבג"ץ,  לעתירה  הפתלתלה  העירייה  לתגובת  באשר 
בהתאם  תפעל  שהעירייה  מצפים  "אנו  זר-כבוד:  אומרת 
עד  כי  תמוה  מכך.  המשתמע  כל  על  החוק  להוראות 
הגשת העתירה נמנעה העיריה מלהעביר כספי אגרות חוץ 
כמתחייב ואף טענה טענות חלופיות שאין תקציב או שאינה 
מחויבת – וכעת שינתה את עמדתה. עם זאת, אנו שמחים כי 
העיריה השכילה לשנות את העמדה בנושא והבהירה כי היא 
פי חוק בהעברת התקציבים לכל המוסדות  על  חייבת  אכן 
לחינוך מיוחד בביתר. חשוב לציין כי העירייה אינה רשאית 
פי  על  כמתחייב  התשלום  להעביר  ועליה  קיזוזים  להפעיל 
הוראות החוק וחוזר המנכ"ל. החישוב הינו פשוט ואין כל 
הגיבה  שהעירייה  כפי  כך,  לשם  מיוחד  רו"ח  במינוי  צורך 
לחמוק  נוסף  ניסיון  זהו  הצער  למרבה  לבג"צ.  בתשובתה 

מחובה על פי חוק".

לחצים  יהיו  שלא  "מקווה 
פוליטיים על גב הילדים"

לטענות  להיכנס  שלא  מעדיפה  זר-כבוד  עורכת-הדין 
ולשמועות על שיקולים שאינם טהורים – בלשון המעטה – 

מצד העירייה, לכאורה. " אנו מבקשים להאמין שהעירייה 
חזקה  הילדים.  של  גבם  על  פוליטיים  לחצים  תפעיל  לא 
על העירייה שעליה לפעול לטובת תושביה לרבות בנושא 
החינוך, כולל גם את החינוך המיוחד. העמותה עושה עבודת 
העירייה  שעל  כל  למשפחות.  ומסייעת  הילדים  עם  קודש 
לעשות זה להעביר את הכספים כמתחייב על פי חוק, בפרט 
כסף שהיא מקבלת ממשרד החינוך  כאשר מדובר בסכומי 
הלומדים  הילדים  את  להעביר  וכמובן  בדיוק.  זה  לצורך 

בקרוואנים למבנה שמשרד החינוך בנה מיוחד לשם כך".

האם את מאמינה בהמשך המשא ומתן או שלא הייתה 
ברירה מלבד עתירה משפטית?

רלוונטי.  אינו  המו"מ  נושא  שאמרתי,  הדברים  "לאור 
כדי  שבכוחה  כל  עשתה  העירייה  רבות  שנים  במשך 
לצמצם את התקציבים שהיא מעבירה לבית הספר, ובשנים 
האחרונות התנערה מכך לחלוטין. העירייה חדלה מלשלם 
מוחלט.  באופן  למוסד  ושיפוצים  תחזוקה  ריהוט,  חשמל, 
הגיעו מים עד נפש, ויש לפעול בכל דרך כדי לסייע לילדים, 
תפקידה  כל  העיריה.  מהתנהלות  העיקריים  הנפגעים  שהם 

של העמותה הוא להגן על התלמידים ועל זכויותיהם.
"משעה שהעירייה כתבה מפורשות שעליה להעביר את 
מכך  לקזז  רשאית  ואינה  זאת  לעשות  צריכה  היא  הכספים 

סכומים לא רלוונטיים".

 עיריית ביתר עוברת על החוק. עשויה להיות גם עבירה 
פלילית?

" איננו רוצים לדון כעת באחריות פלילית. אין לנו כוונה 
והחינוך  בכלל  החינוך  נושא  ראשים'.  ל'עריפת  לפעול 
העיריה  של  המנהלית  האחריות  בלב  מצוי  בפרט  המיוחד 

ודי לנו בזה".

"סיכון ממשי לביטחונם האישי של 
ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית"

"הרשות המקומית חייבת להעביר 
תקציבים לחינוך המיוחד" 

יושבת-ראש הועדה לזכויות הילד, חברת-הכנסת ד"ר יפעת שאשא-ביטון לא האמינה כשנתקלה בהתנכלות של עיריית ביתר 
לילדי החינוך המיוחד בעיר: "חובה למצוא פיתרון, המתחם אינו ראוי לבני אדם"  עורכת-הדין המייצגת את המוסד 

אומרת כי התנהלותה העקבית והבעייתית של עיריית ביתר כנגד תלמידי מוסדות החינוך המיוחדים - שערורייה  

מ
יו"ר הועדה לזכויות הילד בכנסת ח"כ ד"ר יפעת שאשא-ביטון נגד עיריית ביתר:

"בג"צ בפסק דין חדש וסופי מול עיריית פרדס חנה:

לראשונה בביתר עילית: ביקורת פתע של פקחים מטעם העירייה בתלמודי תורה 

מתברר כי עיריית ביתר עילית איננה היחידה שאינה מעבירה 
המיוחד.  החינוך  לטובת  בחוק  המחויבים  התקציבים  את 
מסתבר שישנה עוד רשות מקומית אחת בישראל – 'פרדס חנה' 
שגם היא סירבה להכיר בילדי החינוך המיוחד ואף היא נהגה 

שלא להעביר את התקציבים לטובת הילדים המיוחדים. 
כבירי  הדין  עורכי  משרד  זה  היה  חנה,  פרדס  של  במקרה 
מסוימות(  בעתירות  עילית  ביתר  עיריית  את  )המייצג  עמרי 
חנה.  פרדס  עיריית  מול  מיוחד  לחינוך  המוסדות  את  שייצג 
העתירה הוגשה בתחילה לביהמ"ש המחוזי בחיפה ושם נקבע 
לטובת  התקציבים  את  כחוק  לשלם  המקומית  הרשות  על  כי 

ילדי החינוך המיוחד, סעיף המכונה "אגרות חוץ". 
עיריית פרדס חנה, בדומה לעיריית ביתר עילית, לא אמרה 
נואש וערערה לבג"צ נגד החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה. 

מסתבר, שיש ראשי ערים שקשה להם לתקצב את ילדי החינוך 
המיוחד כמתחייב בחוק. 

בדיון שהתקיים ביום שני השבוע )19 בפברואר( נתנו שופטי 
בג"צ: המשנה לנשיאה חנן מלצר, דפנה ברק ארז וג'ורג' קרא 
פסק דין הדוחה את הערעור על הסף. קדם לכן כתבו השופטים 
וקריאת  שבתיק  החומר  במכלול  עיון  "לאחר  כי  בהחלטתם 
סיכומי הצדדים, הצענו למערערת לחזור בה מן הערעור – לא 

צו להוצאות בהליך שבפנינו". 
ההורים לילדי החינוך המיוחד בביתר הביעו תקווה כי לאחר 
העיר  ראש  יתעשת  חנה,  לפרדס  בנוגע  המוחלט  הדין  פסק 
מאיר רובינשטיין ויקבל את ההחלטה המתבקשת ממי שנבחר 
בחובותיו  ולהכיר  שירות  לתת  ואמור  ידם  על  העיר  לראשות 

כראש ראשות – גם כאשר מדובר בילדי חינוך מיוחד שאינם 
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יאיר שטיינר  

האחרון  חינוך,  שרי  שני  של  יועצם  היה  הורוביץ  נרי  הד"ר 
שבהם הוא גדעון סער. בעברו שימש בשלל תפקידים יוקרתיים 
ונחשב לחוקר מוביל – ואוהד - של המגזר החרדי. הוא עובד 

כיום בחברת הייעוץ 'אגורא'. 
במסגרת  ביתר,  בעיריית  שקורה  מה  את  מקרוב  שבחן  כמי 
תפקידו בעבר כאחראי על פרויקט 360 – "עיר ללא אלימות" 
- ואפילו ניגש להעיד על כך במשטרה. כדאי לשמוע את דבריו.

"לפני שנתיים, ב-2015, נחשפתי לסיפורים של מבני הציבור 
בביתר. נחשפתי לזה בעקבות הבעיות שעשו למי שכיהן כראש 
מה  את  ופרסם  שנה   20 במשך  ביתר  בעיריית  הנוער  תחום 

שמתחולל שם", הוא אומר.  
כאשר שמע כי הבעיה ממשיכה גם היום ואפילו החריפה, הוא 

נדהם. "זו עיר התורה והחסידות?", תהה. 
לדבריו, "התפיסה במוסדות החינוך בביתר בעייתית, גם ביחס 
להקצאות לתלמידים וגם ביחס למבנים. זה לא יאומן מה שקורה 
בביתר  לילדים  להגיע  שצריכים  משאבים  מאוד  הרבה  שם: 
שמקימים  לדוגמא,  מוצא,  אתה  לציבור.  מגיעים  ולא  נעצרים 
בית-ספר למוסד אחד והוא מעביר את זה בשכירות – שגם אותו 
וקשר  דמיון  אין  אחר.  לגורם  המדינה  מכספי  העירייה  מממנת 
שהם  איך  לבין  בביתר  לעירייה  הממשלה  של  המשאבים  בין 
מחולקים לתושבים. ואחת הבעיות הקשות ביותר היא התקצוב 
בכל הנוגע לחינוך המיוחד; זה שטח הפקר: ברשות המקומית 
הזו, בהיעדר פיקוח אפקטיבי, יש הפקר – בניגוד לערים חרדיות 
אחרות. הרשות נוקטת בפרשנות 'יצירתית' במשחקים שלה עם 
המשאבים. זה נכון גם למבנים. זה לא יאומן. לכן הרבה מאוד 

משאבים לא מגיעים לציבור".
לאותה  "נכון  בנושא.  ביותר  דו"ח חמור  חיבר  הוא  ב-2015 
תקופה, יכולת למצוא בית-ספר שלא מקבל תקציב על יום חינוך 
ארוך, למרות שהוא מופיע בתכנית הזו; סמינר יושב במבנה של 

קהילה מסוימת, כאשר התלמידות בכלל נמצאות במקום אחר; 
פעילויות שאינן מתקיימות. מסחרה. המקרה של החינוך המיוחד 
משקף את זה – כי זה בניין שהוקם עבור החינוך המיוחד ובפועל 
בחצי מהבנין שוכנו ילדים שאינם חינוך מיוחד, ובאותה עת יש 
בקרוואנים  לומדים  התלמידים  מיוחד שבהם  חינוך  כיתות של 

וחשופים לפגעי מזג האוויר".
הורוביץ כל-כך נרעש מהממצאים שגילה, עד כדי כך שהלך 
מצאתי  "אני  העירייה.  מצד  שחיתות  על  במשטרה  להתלונן 
בשעתו חשדות לעבירות פליליות של ממש בהתנהלות עיריית 
ביתר עילית. אני עומד מאחורי הדברים הללו", הוא שב ומדגיש 
להב  ליחידה  "הגעתי  לפלילים,  החשדות  בעקבות  השבוע. 
היה  שם  שקיבלתי  המסר  של  התוכן  אבל  המשטרה.  של   433
מגיעים  לא  כספים  כאשר  מחרדים,  גונבים  כשחרדים  מדהים: 
ליעדם, תלך לרגולטור; למשרד החינוך. קיבלתי הבהרות שאם 
יתחילו לרדוף אחרי הקבלות, לא יסיימו עם זה. אמנם עצרו חלק 
רשעים  מתי  עד  טיפלו.  לא  הפלילי  בהיבט  אבל  מהתקציבים, 

יעלוזו?".
על  מהמידע  מאוד  הוטרדו  הילד'  לשלום  ב'מועצה  גם 
המתרחש בביתר ודרשו להעניק "תנאים הולמים ומבנה מונגש 
לתלמידים" בחינוך המיוחד. בהודעה הרשמית מטעם המועצה 

נמסר:
שכל  להבטיח  החינוך  על  המופקדות  הרשויות  של  "חובתן 
מכלול  את  יקבל  מיוחדים,  צרכים  עם  תלמיד  ודאי  תלמיד, 
זכותו  את  לממש  שיוכל  מנת  על  זכאי,  הוא  השירותים שלהם 
אינם  מיוחדים  צרכים  עם  תלמידים  אם  ולהתפתחות.  לחינוך 
מקבלים שירותי חינוך מיוחדים הרי שהרשויות המופקדות על 

החינוך מפרות את חובתן כלפיהם.
הולמים  ותנאים  מותאמים  וטיפוליים  חינוכיים  שירותים 
וראויים ללמידה הינם חלק בלתי נפרד מהזכות לחינוך. כך גם 

באשר למבנה מונגש בעבור תלמידים שנזקקים לכך.

"מצאתי עבירות פליליות 
בהתנהלות עיריית ביתר עילית"

לדבריו: "עיריית ביתר מתנהגת בהפקרות   בהיעדר פיקוח; תקציבים רבים אינם מגיעים לציבור"  הוא 
חושף: "הגשתי תלונה במשטרה נגד השחיתות של העירייה"  'המועצה לשלום הילד': "תנאים הולמים 

וראויים ללמידה הינם חלק בלתי נפרד מהזכות לחינוך"

מ

החוקר והד"ר נרי הורוביץ שבחן מקרוב את התנהלותה של עיריית ביתר בראיון מיוחד:

ד"ר נרי הורוביץ. מי סוגר תיקים 
לעיריית ביתר עילית במשטרה? 

מאוגדים תחת מטריה של קהילה אחת מאורגנת. "אנחנו מציעים 
לו שבמקום שאין מי שידאג לנו – שהוא יהיה זה שדואג ושלא על 

מנת לקבל פרס". 

רובינשטיין שלח פקחים לחיידר באמצע השיעור  

שיטת הפקחים המבצעים ביקורת פתע ומפריעים לסדרי הלימוד 
בכוללים שודרגה ומעתה היא מתבצעת גם בתלמודי התורה. זכות 
היוצרים שמורה כנראה לראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין 
וצוות יועציו. אם תשמעו בעתיד ביקורות דומות בערים מעורבות, 
מי  תזכרו   – החרדי  הציבור  את  אוהדים  שאינם  ערים  ראשי  ע"י 

המציא את השיטה ואיך היא בוצעה לראשונה ומדוע. 
בתלמוד  השבוע  הופיעו  תיאום  כל  וללא  תמוה  באופן  ובכן, 
תורה 'דרך התורה' צוות פקחים, שהודיעו כי מדובר בביקורת פתע 
ראש  ע"י  חתום  מינוי  כתב  הציג  הצוות  המקומית.  הרשות  מטעם 
העיר מאיר רובינשטיין המנחה אותו לבצע ביקורות מטעם העירייה 
את  לקבל  החינוכי  מהצוות  ביקש  הצוות  בעיר.  החינוך  במוסדות 

יומני התלמידים כדי לבדוק אותם. 
מורות לילדים בכיתות הקטנות העירו לצוות כי מדובר בהפרעה 
ללימודים והציעו לשוב בתיאום או לפחות בשעות ההפסקה. אולם 
מתברר כי היה מי שהעדיף לבצע את הביקורת דווקא באופן הזה 

וללא כל תיאום. 
המוסד שזה לביקורת - למי שלא הבין לבד מעצמו עד כה – הוא 
תלמוד תורה 'דרך התורה', בהם מתחנכים תלמידי החינוך המיוחד 
כביכול, מדובר במוסד אשר מנהל  בלי קשר,  עילית. ממש  בביתר 
בעקבות  עילית,  ביתר  עיריית  מול  התלמידים מאבק  הורי  עם  יחד 
במוסד  בראשה  והעומד  העירייה  של  השנים  רבת  התעמרותה 

ובתלמידים. המאבק כולל כזכור עתירה בבג"צ הנידונה בימים אלו 
ופעולות מחאה נוספות.  

"זה  העירייה:  של  התמוהה  לביקורת  בכאב  הגיב  ההורים  ועד   
אנו  הסדרים.  באמצע  שמפריעים  בכוללים  הפקחים  את  מזכיר 
בביתר  אי-פעם  ידוע שהתקיימה  הזאת, שלא  חוששים שהביקורת 
המוסד,  את  ולהטריד  לטרטר  נועדה   – אחרות  בערים  או  עילית 
התלמידים, ההורים והמורים – אך ורק כדי להרתיע ולהעניש אותנו 

בגין המאבק הצודק והלגיטימי שלנו".
עוד אמרו ההורים כי "אם יש מוסד אחד שמתנהל לפי הספר, הוא 
המוסד שלנו. אין הסבר הגיוני לשיגור הפקחים בעיתוי הזה, מלבד 
ניסיון התנכלות של מאיר רובינשטיין. זהו אות קין על מצחו של מי 

שבחר לפגוע בילדים נכים" 
כל  לנו  "אין  הגיב:  וייסנשטרן  אלחנן  הרב  המוסדות  מנהל 
התנגדות לעריכת ביקורת ע"י העירייה או באי כוחה במוסדותינו. 
ואנו נשתף פעולה באופן מלא בהתאם לחוק  לנו מה להסתיר  אין 

ולנהלים".
רובינשטיין  מאיר  העיר  לראש  ששיגר  תגובה  במכתב  זאת  עם 
כותב הרב וייסנשטרן: "לא ברור מדוע מבקר אמור להגיע כגנגסטר 
ולהפריע באמצע לימודים וללא תיאום. התנהגות זו מלמדת על רצון 
להטריד ולהתסיס את האווירה, ואולי מונע מנקמנות בשל העתירה 
שהוגשה. אני מבקש בכל לשון של בקשה שלא להיגרר למחוזות 

אלו".
בנוסף, כותב הרב וייסנשטרן "כל עוד שלא נקבל אישור ממשרד 
החינוך וממשרד הרווחה, אני אוסר להשתמש בכל מידע על שמות 
לב  בתום  שנמסר  והלימודי  החברתי  הטיפולי,  ומצבם  תלמידים 
לנציגך אשר סמכותו להיחשף לחומר החסוי אינה ברורה כלל וכלל. 
"אבקש לדרוש מהמבקר להשמיד מיידית כל חומר שהגיע אליו 
ובו מידע המוגן בחיסיון ע"פ חוק, ורו"ח אינו רשאי להחזיק במידע 
כל  לעיל,  שהובהר  כפי  עבירה.  להוות  עלולה  החומר  אחזקת  זה. 

מידע המותר ע"פ חוק יינתן ע"פ דרישה בתוך פרק זמן סביר".
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נהג עם צמיג מנוקב, שעצר בשול הדרך, החליף את  כמו 
הצמיג הפגום בגלגל ספייר רק כדי לגלות שהצומת שלפניו 
נתניהו השבוע כשגם הגלגל  זרועה במסמרים – מצא עצמו 

הרזרבי עליו תכנן לנסוע, מנוקר רגע לאחר היציאה לדרך.
מגזין'  ה'טיים  גיליון  כשבידיו  לישראל,  מצ'כיה  בטיסה 
נתניהו בשעתו בהקשר  לי  ביבי', אמר  כ'קינג  אותו  שהכתיר 
הוא מוכיח שוב  כי  רלוונטי,  ויהיה  הווה  הגיוס שהיה  לחוק 
הקוסם  הצליח  היום  ועד  מאז  להפתיע.  יודע  שהוא  ושוב 
לשלוף שפן מהכובע פעם אחר פעם, כולל מול אשף הקסמים 

ליאור סושרד רק לאחרונה.
מסוג  קוסם  מול  מתמודד  נתניהו  כי  נדמה  שהפעם  אלא 
קוסם בחשיכה. הטיימינג  מנוחה אלא  לוליין חסר  לא  אחר. 
ברגע  לנתניהו  בא   4000 בתיק  המתוקשרים  המעצרים  של 
באותה  עצמו  על  העיד  כבר  אלשיך  המפכ"ל  מכל.  הגרוע 
חקירה  כל  מלווה  הוא  כי  ב'עובדה'  סערה  מחוללת  כתבה 
ועוקב אחר כל מילה שנאמרה. ואכן, הסגנון ודפוס הפעולה 

– מזכירים יותר חקירת שב"כ מחקירת משטרה. 
אלשיך הבטיח להפתיע – וקיים בגדול. לא בהמלצות של 
כשביצר  כראוי,  נתניהו  התכונן  אליהן  ו-2000   1000 תיקי 
ידי  על  מראש  לו  שניתנה  בהתחייבות  החומה  את  מראש 
שולי  שבו   3000 בתיק  לא  וגם  הקואליציה  סיעות  ראשי  כל 
הגלימה נחרכו אך לא העלו באש את הלובש. תיק 4000 הוא 

שמצטייר כזה שמספק למפכ"ל את מלוא תאוותו.
בתיק וואלה-בזק יש את כל מה שאין בתיקי 1000 ו-2000. 
וגביעי  סיגרים  חופן  בגין  ממשלה  ראש  הפלת  של  המנטרה 
נעצרו  שבגינה  החדשה  לפרשייה  רלוונטית  לא  שמפניה, 
מקורבי ראש הממשלה. גם התיאור התואם למציאות של שני 
אויבים מרים שיושבים ארוכות כדי להוסיף ולרמות זה את זה 
– לא תקף לתיק 4000 שבו התמורה נראתה לעיני כל האומה. 

לכאורה, לכאורה. 
אם יש ממש בחשדות לכאורה שמגובות בעדויות והקלטות 
ואחד  אחד  כל  חשבון  על  נעשתה  הפעם  שהמסחרה  הרי   –
מאזרחי המדינה, שמשלם בשנים האחרונות על חשבון הנייח 
יותר מאשר על חשבון הסלולרי, בהיפוך יוצרות של העשור 

הקודם.
גדול הרפורמטורים בנימין נתניהו לא המציא את השיטה. 
הוא עשה בה שימוש פחות מכל קודמיו שידעו לחבק מקורבים, 
לחבר אותם לעטינים ולשמר בידיהם את המונופולים ומוקדי 
הכוח. האבסורד הגדול ביותר יהיה אם דווקא נתניהו שפתח 
ראש ממשלה שכיהן  מכל  יותר  חופשית  לתחרות  את השוק 
 3000  ,2000  ,1000 פי  הישראלית  מהתקשורת  וחטף  לפניו, 
ו-4000 ממה שספגו כל קודמיו ביחד, ייפול לבסוף דווקא על 

חרב התקשורת.
מכל  התעלמות  תוך  שב"כ,  בחקירת  כמו  תוכנן  המארב 
ערים  וראשי  שרים  ממשלה,  ראשי  של  ההתנהגות  תקדימי 
שלא  מי  אין  דומים.  פעולה  בדפוסי  ומתנהלים  שהתנהלו 
תמורת  אוהדות  כתבות  מבקש  התקשורת,  עם  מפלרטט 
פרסום, מחבק ביד שמאל תמורת כתיבה ביד ימין. רק תארו 
לעצמכם איך היינו נראים אם פוליטיקאים חרדים היו נחקרים 

על מגעים אסורים עם מו"לים ומפרסמים בעיתונים. לעיתים 
וגם  המסוקר  גם  המפרסם,  גם  המו"ל,  גם  הוא  הפוליטיקאי 

המסקר.

זוהי סדום
יריביו  מהתנהגות  ולהתעלם  נתניהו  על  דווקא  להתגולל 
זוהי   - לחיבוק מתמשך  וזכו  היום  ישראל  חוק  שהובילו את 
באתר  מקלט  שמצא  האיש  על  להתנפל  בהתגלמותה.  סדום 
זניח כמו וואלה מפני מתקפות ארסיות של כל גופי התקשורת 
כתבה  כל  על  מרדיפה.  פחות  לא  זוהי   – במדינה  הגדולים 
אינטרסנטית אוהדת שנתניהו הצליח להשחיל, הוא קיבל אלף 

כתבות שליליות, ערוכות ומגמתיות.
אלא שכל הטיעונים הללו לא יעמדו לנתניהו ביום פקודה. 
ההתנהלות  את  לבחון  מגבוה  החלטה  מתקבלת  שבו  ברגע 
 – ומהסביבה  מהאווירה  שמתעלמות  משפטיות  במשקפיים 
יש  לכאורה.  העבירה,  רכיבי  כל  את  יש   4000 בתיק  דווקא 
משימור  נהנתה  בזק  ביצוע.  וגם  תכנון  יש  מקבל.  ויש  נותן 
המונופול והזוג נתניהו זכה לסיקור חיובי אצל הדודה והדוד 
ובאתר  בזק  בקבוצת  השליטה  בעל  אלוביץ',  ואיריס  שאול 
וואלה ורעייתו. זוהי הקארמה של ביבי כנראה. האישה לעולם 

תהיה במוקד החקירה. 
מצעד  את  לדרך  שהוציא  אלשיך  של  המבריק  התרגיל 
הנחקרים דווקא ברגע שבו נראה כי נתניהו מתאושש ציבורית 
בסקרים,  מחוזק  כשהוא  ההמלצות  פרסום  שבוע  את  וצולח 
הזיק לביבי יותר מכל הפרסומים הקודמים בשלל התיקים. מי 
שהסתובב השבוע במסדרונות הכנסת, זיהה לראשונה תחושה 
חדלות  של  הרגשה  הליכוד,  ח"כי  בין  עשתונות  איבוד  של 
אישים. המגוננים עד תמול שלשום, הסתגרו במנזר השתקנים.

הנזק הוא לא רק פוליטית, ציבורית ותקשורתית – אלא גם 
משפטית. עו"ד ז'ק חן שהצטרף לפני מספר חודשים לצוות 
ההגנה של נתניהו ומי שנחשב על רקע מצבו הבריאותי של 
החיה  לרוח  לו(  יוסיפו  חיים  ושנות  ימים  )אורך  וינרוט  ד"ר 
מאחורי הקלעים בניהול מערך ההגנה, נאלץ להתפטר השבוע 
נגד שאול  מייצוגו של ראש-הממשלה עקב פתיחת החקירה 

אלוביץ', אותו הוא מייצג שנים. 
אלשיך הוא זה שהפעיל לחץ פיזי מתון על הרשות לניירות 
ערך שניהלה את החקירה. השוטר מספר אחת ניצל את עזיבתו 
של יו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזר הדומיננטי, כדי 
ערך  לניירות  מהרשות  אותו  ולהעביר  התיק  על  להשתלט 

לחוקרי המשטרה. 
בתחושה  השבוע  הסתובבו  ערך  לניירות  ברשות  בכירים 
עמלו,  הם  שיניהם.  מבין  הטרף  את  להם  חטפה  שהמשטרה 
המשטרה.  קטפה  הכותרות  ואת   – ובדקו  חקרו  תשאלו, 
מקבילים  חקירה  גופי  על  הערמה  של  הללו,  התרגילים  את 
והשתלטות על התיק ברגעים המכריעים – אלשיך הביא עמו 
הכנסת  במסדרונות  בכדי,  לא  השב"כ.  של  החקירות  מחדרי 
התימני  הוא  אלשיך  כי  ואמר,  שהתלוצץ  מי  השבוע  נמצא 

השני עם כיפה שעומד לחסל ראש ממשלה.

מנצלי שואה
מטריפולי  והובלו   – בשואה  נספו  אומנם  וילדיה  דודתו 
יחליט לשלוף את הסיפור בפגישותיו  גם אם  לאושוויץ, אך 
הצפויות עם נציגי הממשלה הפולנית, הרי שקהל היעד שלו לא 
נמנה על פלח האוכלוסייה של ניצולי השואה ומשפחותיהם. 
למרות זאת דווקא סגן השר מש"ס הפך לאחרונה את הדאגה 
את  לו  יש  גם  זה  משבוע  החל  עבודה.  לתוכנית  לניצולים 
הפנאי לעסוק בכך במשרה מלאה, לאור התפטרותו מהכנסת 

במסגרת החוק הנורווגי וכניסתו של דני סיאדה - במקומו.
למרבה האירוניה, כהן שמונה על ידי נתניהו לעמוד בראש 
צוות השרים לסיוע לניצולי השואה וקיבל לידיו תקציב של 
מיליארדים, ממלא את החלל שהותיר שר האוצר לשעבר יאיר 
לפיד. בתפקידו כשר אוצר לפיד לקח על עצמו את הטיפול 
בנושא כמוטיב מרכזי בקמפיין שניהל. ברגע האמת זה נשמע 
ונראה נפלא, ורק לאחר מעשה התברר כי ביש עתיד של לפיד 
הניצולים  של  ניצולם  לבין  שואה  לניצולי  סיוע  בין  ערבבו 

לשידורי תעמולה. 
במשרד  )רמו"ט(  ומידע  טכנולוגיה  למשפט  הרשות 
המשפטים חקרה ומצאה כי המפלגה עשתה בשעתו שימוש 
לא ראוי במאגר מידע של ניצולי שואה והפרה את פרטיותם 
מידע  המכילות  רשומות  הכוללים  קבצים  תעמולה.  לצרכי 
ידיעתם  ללא  הועברו  שואה  ניצולי  על  ומזוהה  רגיש  אישי 
פנייה  ולשם  תעמולה  לצרכי  שימוש  בהם  ונעשה  למפלגה 
ה-20.  לכנסת  הבחירות  לקראת  שואה  לניצולי  ישיר  בדיוור 
שני  הכפיים  נקיית  המפלגה  על  בשעתו  הוטלו  אף  כך  בגין 
קנסות מנהליים. רק נקל לשער, איזו חקירה הייתה נפתחת נגד 

נתניהו – אם דופי שכזה היה דבק בו במסגרת תפקידו.
בך, בניגוד ללפיד, איש לא יוכל לחשוד בכך שאתה מסייע 
לניצולים כדי לנצל אותם לאחר מכן כמצביעים, אמרתי לכהן.

סיוע  של  הזה  בעניין  גם  "אבל  השיב,  הוא  "תתפלא", 
הניצולים  עם  היסטורי  צדק  עושים  אנחנו  השואה  לניצולי 
מרוקו  אלג'יר,  מתוניס,  בניצולים  גם  הכרנו  המזרח.  מעדות 
ועיראק. זהו תיקון עוול היסטורי של שנות דור וגם הם זוכים 
כיום להטבות שמגיעות לניצולים. מי שעלה אחרי שנת 53' 
קצבה  יקבל  כן  לפני  שעלה  ומי  שנה,  מדי  מענקים  יקבל 
יזכו  הלאומי  מהזיכרון  שהושמטו  הללו  הניצולים  חודשית. 
ועוד  חינם  תרופות  סל השירותים שהניצולים מקבלים.  לכל 

הרבה שירותים תומכים". 
אז היעד שלך הוא גיל הזהב של הניצולים בני עדות המזרח. 

המאגר כבר מוכן? שאלתי.
מה  יודע  "אינני  נחש,  כנשוך  כהן  הזדעק  לא",  לא,  "לא, 
אחרים שישבו באוצר עשו לפניי, אני לא לעולם אעשה בזה 
שימוש לצרכי תעמולה. כל מי שמכיר אותי יודע שדרכי היא 
הדרך ההפוכה. אם אתה מתכוון לכתוב על הנושא, אנא ממך, 

הפרד אותו מכל שאר הפוליטיקה הקטנה".

בית ספר לפוליטיקה

משטרת השב"כ

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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את התרגילים של 
הערמה על גופי חקירה 

מקבילים והשתלטות 
על התיק ברגעים 

המכריעים – אלשיך הביא 
עמו מחדרי החקירות 

של השב"כ. במסדרונות 
הכנסת נמצא השבוע 

מי שהתלוצץ ואמר, כי 
אלשיך הוא התימני השני 

עם כיפה שעומד לחסל 
ראש ממשלה

איציק כהן ממלא את 
החלל שהותיר שר 

האוצר לשעבר לפיד 
שלקח על עצמו את 

הטיפול בניצולי השואה. 
ברגע האמת זה נשמע 
ונראה נפלא אך לאחר 
מעשה התברר כי ביש 
עתיד של לפיד ערבבו 
בין סיוע לניצולי שואה 

לבין ניצולם של הניצולים 
לשידורי תעמולה

הבקשה כובדה ונעבור בהפרדה הראויה, לנושא הבא.

מגבלות הכוח
21 שנים רצופות כיהן איציק כהן בכנסת ישראל. מי שהחל את הקריירה 
כבן טיפוחיו של דרעי, הסתגל באלגנטיות מרשימה לשינויי הגברי בתקופתו 
של אלי ישי. הוא ניצל את קרבתו למרן הגר"י יוסף וידע להלך בין היו"רים 

מבלי לספוג אפילו ירייה אחת בגב. 
הופתעו  על המהלך מלכתחילה,  עודכנו  בסיעת ש"ס שלא  החכפ"שים 
לאחר  אותו  כששאלתי  התפטרותו.  על  הסיעה  בישיבת  כהן  מהודעת 
הסביר  כהן  היום,  פתאום  עכשיו,  פתאום  השבוע,  התפטר  מדוע  הישיבה 
שהוא בסך הכל קיים את הוראת מועצת החכמים שקבעה כי סגן השר נהרי, 
סגן השר כהן והשר אזולאי יתפטרו במסגרת החוק הנורווגי בזה אחר זה, 

לתקופה של שנה, כדי לאפשר לבא בתור ברשימה לשרת בכנסת. 
להתפטר  לחברים  המורה  שהמכתב  העלתה  בארכיון  קטנה  בדיקה 
בהפרש של שנה, נחתם על ידי חברי מועצת החכמים במוצאי שבת קודש 
פרשת בא התשע"ו. בהתחשב בזמן ההתפטרות בפועל, הביצוע אפוא הוא 

בגבולות הסביר – שוטף פלוס שלושים. 
ייאמר לזכותו של כהן, שהוא שידר מאז ומתמיד משהו אחר. התדרים 
של  בכבודה  יקפיד  לעולם  הוא  לאוזניו.  צורמים  הקלאסיים  החרדיים 
מלכות, ידבר בממלכתיות, ישים עצמו בפוזיציה של מי שדואג לכלל אזרחי 
המדינה. יש הטוענים כלפיו שממלכתיותו אומנותו וטובת המדינה עדיפה 
לשר  מחויב  שהוא  עליו  האומרים  יש  והמפלגה.  המגזר  טובת  על  בעיניו 

כחלון, יותר מאשר לראש מפלגתו דרעי. 
מדינה:  בעדי  דבריו  את  תומך  המקום,  וכמנהג  הטענות  את  דוחה  כהן 
הישיבות  החינוך,  רשתות  מנהלי  את  באוצר,  הפקידים  את  "תשאלו 
והסמינרים. דברו עם ראשי הערים ומנהלי המוסדות. דלתי פתוחה ואוזני 
העיניים  לא  אלו  עזרה".  מקבל  ולא  שפונה  מי  אין  בקשה.  לכל  כרויה 
והאוזניים, אלא הפה הנצור. כהן תמיד ייזהר מלספר, יישמר מלדבר. אולי 

גם הפן הזה באישיותו – עומד בעוכריו ופועל תקשורתית לרעתו.
כמו חוק  עולם,  ברומו של  בנושאים העומדים  למה לא שומעים אותך 

הגיוס? שאלתי השבוע את סגן השר, רגע לאחר התפטרותו מהכנסת.
החדר  בתוך  אבל  מדבר  "אני  במקוריותה.  מפתיעה  כהן  של  התשובה 
הכספים  מוועדת  הנמסיס  את  דווקא  בעקיפין  ומגבה  אומר  הוא  הסגור", 
גפני. "אני לא חושב שהיה צריך לשים דגש על פסקת ההתגברות.  משה 
לתקוע אצבע בעין לבית המשפט העליון ודווקא בנושא שהציבור מזדהה 
עם עמדת הבג"ץ – זהו צעד לא חכם. גם לחוקק חוק שיתייחס רק לעולם 

התורה, זהו מתכון לכישלון".
כהן מציע להרכין ראש, לנהוג בתבונה ולחתור בחכמה להשגת המטרה: 
לימוד  בערך  שיכיר  יסוד  חוק  של  והעברה  הגיוס  חוק  לשינוי  "במקביל 
התורה, אנחנו צריכים להכריז שאנו תומכים בהטבות למתגייסים. במימון 
מה  ובכל  למשרתים  שכר  בהטבות  לדיור,  בהטבות  באקדמיה,  לימודים 
שיכול להביע את הכרת התודה למי ששירת למען המדינה. אם נלך במסלול 
הזה של חקיקה במקשה אחת גם של הסדרת מעמד בני הישיבות וגם של 
הטבות לחיילים, גם נוכל לגייס את תמיכת יתר מרכיבי הקואליציה ואולי 
אפילו את איווט, גם נרגיע את התסיסה הציבורית וגם נוכל להגיע לבג"ץ 
רק  ולא  חכמים  להיות  צריך  הפוליטי  בכביש  בהרבה.  משופרת  בעמדה 

צודקים".
לפעול  שלא  בשעתו,  שך  הרב  מרן  הוראת  את  מזכיר  האוצר  שר  סגן 
דווקא  לבסוף  שבוטלה  קצבה   – צבא  ליוצאי  המיוחדת  הקצבה  לביטול 
על-ידי הבג"ץ בגין טענת אפליה נגד הערבים. "אי אפשר לנצל סיטואציה 
פוליטית של ישיבה בממשלה בלי לשים לב למה שקורה מסביב", אומר 
סגן שר האוצר, "את הטעות הזאת כבר עשינו וסיימנו באופוזיציה עם יאיר 
כשמחזיקים  בשעה  דווקא  להכיר,  צריך  הכוח  מגבלות  את  באוצר.  לפיד 

בעמדות הכוח".
אמת מה נהדר היה כהן בצאתו. "ביטוח אברכים" ממשי נשיג אם חברי 
הכנסת והשרים ינהגו בהתאם לעצת אותו זקן שאיציק כהן הזכיר: הבנת 

מגבלות כוחנו, התנהלות בצניעות והכרה בכך שאנחנו כאן מיעוט.  

"להכיר במגבלות הכוח, דווקא מעמדת כוח", נתניהו וכהן בישיבת הממשלה. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

"רבנית" נבחרה - יו"ר 
המועה"ד מברך

המקובל והסרטון

מהפך: היו"ר לשעבר 
השתלט מחדש

גבעתיים

טבריה

רעננה

אילה שני, "רבנית" חילונית המקדמת נישואין 
לחברת  השבוע  נבחרה  ההלכה,  פי  על  שלא 
בבית  שגדלה  שני,  גבעתיים.  הדתית  המועצה 
מסורתי, התחנכה במוסדות דתיים לאומיים ואף 
איבדה  עקיבא',  'בני  הנוער  בתנועת  הדריכה 
קריירה  ופיתחה  אמונתה  את  השנים  ברבות 
לציבור  חופות  עורכת  במסגרתה  "רבנות",  של 

שאינו אמון על ההלכה היהודית.
הדתית  המועצה  יו"ר  ההפתעה,  למרבה 
כניסתה  את  מברך  כרמי,  יעקב  בגבעתיים, 
לתפקיד, ובדבריו ל'ידיעות רמת גן', אמר: "אני 
רואה בזה דבר חיובי. אני חושב שצריך לאחד 
אחד  כל  שלנו,  העם  את  לאחד  השורות,  את 

בדרכו הוא".

המקובל הצדיק רבי דב קוק מטבריה, מתבטא 
האנטי  הפעיל  נגד  תקדים  חסרת  בחריפות 
בסרטון  קובי.  רון  לראשות,  והמתמודד  חרדי 
שהתפרסם בתחילת השבוע, נשמע הרב אומר: 
"אם אעזוב את העולם והלב שלי יפסיק לפעום 
קובי  רון  אבל  פה,  לפתוח  בלי  וחלילה...  חס 
הוא  כנראה  לב,  התקף  חשש  יום  כל  לי  גורם 
ויום...  יום  כל  לי  גורם  הוא  ימות.  שאני  רוצה 
קרוב להתקף לב. אם אני ימות בגללו ויהיה לי 

התקף לב, תדעו לכם שבשמים לא אשתוק".
ובשל  תגובות  גל  יצרו  שהדברים  לאחר 
החשש שהדברים יתדרדרו למעשי נקמה, הבהיר 
לא  ומודיע  חוזר  "אני  נוסף:  בסרטון  המקובל 
לפגוע  שאומר  מי  משוגעים  קובי.  ברון  לפגוע 
ועושה  עבריין  הוא  בו  לפגוע  שחושב  מי  בו. 

מעשים של עשו הרשע".

אריה פרידמן, יו"ר המועצה הדתית ברעננה, 
היהודי',  'הבית  סניף  מועצת  לראשות  נבחר 
שבת.  במוצאי  שהתקיימו  פנימיים  בפריימריז 
המשמעות: פרידמן מדיח את הנציג הבכיר וסגן 
המפלגה  את  ויוביל  גולדמן,  חיים  העיר  ראש 

בבחירות הקרובות.
קרבות  חווה  ברעננה  היהודי'  'הבית  סניף 
פרידמן  היה  בעבר,  ידיים.  וכיפופי  פנימיים 
יו"ר הסיעה וסגן ראש העיר. בהמשך הודח על 
המועצה  יו"ר  לתפקיד  ו"הוגלה"  גולדמן,  ידי 
הדתית. בבחירות האחרונות, עתר גולדמן לבית 
הדין של התנועה, בדרישה לפסול את חברותו 
הרשמית  הזדהותו  בשל  במפלגה,  פרידמן  של 

עם הסיעה המתחרה 'מורשת'.
באחרונה, פקד פרידמן מאות תושבים לסניף, 
מה שהעניק לו את הניצחון בבחירות הפנימיות.

ראש עיריית רעננה זאב בילסקי התפטר לפני 
מטה  ראש  תפקיד  לטובת  מתפקידו,  חודש 
הדיור הלאומי. מי שמסתמנת כמועמדת לרשת 
וינטראוב.  רונית  מר"צ  יו"ר  היא  התפקיד  את 
למנוע  מחבריו  פרידמן  ביקש  הניצחון,  בנאום 
יד  תתנו  "אל  אומר:  כשהוא  בחירתה,  את 
של  האינטרסים  את  שיחלישו  למועמדים 
בפרט  הדתי  הציבור  ושל  כולו  הרענני  הציבור 

גם אם הם מוצגים לכאורה כמועמד מוסכם".

בצומת דרכים: הקהילות מחפשות 
נציגים חדשים

בצומת  נמצאות  בנתניה  הדתיות  המפלגות 
פנימיים מאיימים לקרוע את  עימותים  דרכים. 
הוא  בעיר  הגדול  והחשש  העירונית,  הנציגות 
לפגוע  שעלול  דבר  ברשימות,  נוסף  מפיצול 

באלקטורט הדתי כולו.
לא פחות מארבע מפלגות מייצגות כיום את 
)צאנז  ג"ל  מנדטים,   4  – ש"ס  הדתי;  הציבור 
ודגל התורה( – 2 מנדטים, הבית היהודי – 2 
מנדטים, וקשת – מנדט אחד של עקיבא יצחקי. 
על זהותה של סיעת ש"ס ניטש קרב איתנים 
של  קהילתו  המרכזיים;  מרכיביה  שני  בין 
הגאון רבי יוסף חיים גבאי, בנו של הגאון רבי 
הבכירה  הרבנית  הדמות  זצ"ל,  גבאי  שמעון 
בן  משה  רבי  הגאון  וקהילת  והמיתולוגית, 
ומקים  המנוח,  גבאי  הרב  של  תלמידו  משה, 

מוסדות ענפים של תורה וחזרה בתשובה.
איש  חדד,  חגי  הוא  המקומית  ש"ס  יו"ר 
אמונו של הרב משה בן משה, המחזיק בתפקיד 
את  רואים  לא  שכנגד  בחצר  העיר.  ראש  סגן 
הנציג  להחליפו.  ומבקשים  יפה,  בעין  ייצוגו 
הרב  מאנשי  הוא  כהן,  יונתן  ברשימה,  השני 
גבאי, אך בחצר הרב גבאי מנסים למצוא נציג 
הרשימה  ראשות  על  להתחרות  שיוכל  חדש 

ולהביא אותם אל קדמת הבמה.
יניב  ניצב  ש"ס  ברשימת  השלישי  במקום 
פי  שעל  לוי  קובי  והסופר  הרב  נציג  טסה, 

הערכה לא ימשיך בתפקידו.
הייתה  הספרדיות  הקהילות  בין  "המתיחות 
אבל  שעברו,  בבחירות  השולחן'  'על  כבר 
הצדדים הצליחו להתגבר", אומר גורם עירוני 
המעדיף להיוותר בצללים. "אבל כרגע הטונים 
החריפו מאד ולפחות לפי הנראה כרגע, לא מן 
בשני  ולריצה  להתפצלות  יוביל  שזה  הנמנע 

ראשים".
עדיין  הדברים  ג"ל,  האשכנזית,  במפלגה 
חסידות  רצה  השנים,  במרבית  בערפל.  לוטים 
חמשה  השיגה  כוחה  ובשיא  עצמאית,  צאנז 
אליה  הצטרפה  האחרונות,  בבחירות  מנדטים. 
מאכזבת  לתוצאה  הגיעו  יחדיו  התורה',  'דגל 
של שני מנדטים; שמעון שר, איש צאנז, ומשה 

לחובר נציג 'דגל'.
לא  ביחסים  התאפיינה  האחרונה  הקדנציה 
מנהלת  אלה  ובימים  הנציגים,  בין  משופרים 
לריצה  אחרות  סיעות  מול  מגעים  'דגל' 
כמועדפת  שמסתמנת  האופציה  משותפת. 
וסיעתו  יצחקי  לעקיבא  חבירה  היא  עבורה, 

'קשת', המזוהה עם אלי ישי.
מורכבים  הדברים  עצמה  צאנז  בחסידות 
עוד יותר. שמעון שר, הנציג החרדי הבכיר ומי 
להישגים חסרי תקדים,  שהוביל את החסידות 
העיר  ראש  עם  האסטרטגית  שותפותו  בשל 
פיירברג, ובזכות כישורים נדירים, מתמודד עם 
שמעמיד  מה  לדין,  להעמידו  משטרה  המלצת 

בספק את בחירתו המחודשת.
ביטחון  שר  מביע  מקורביו,  עם  בשיחות 
הרווחת  הערכה  אך  הציבורית,  דרכו  בהמשך 

בחסידות כי הוא יאלץ לפנות את מקומו.
בחסידות  לתפקיד  המועמדים  ברשימת 
ניתן  בהם  בקהילה,  מוכרים  עסקנים  נמצאים 

למצוא את:
חיים המרמן – מנכ"ל בית החולים 'לניאדו' 
גבאי האדמו"ר  בן   – זלמנוביץ  לשעבר, משה 
ועוזרו של שר, דב שטמר – ממנהלי מוסדות 
העומד  דבר  שאין  ו'פרויקטור'  החסידות 
גלי צאנז,  - מנהל מלון  דייטש  בדרכו, שלמה 
מאיר דוד שכטר – מנהל הקהילה, עסקן וותיק 
עם ניסיון רב מול משרדי ממשלה, נפתלי דוד 
– זמר, מנהל מושב הזקנים ויו"ר איחוד הצלה 
שרון, ובר יוחאי שמעון – עסקן בולט בקהילה.

תניה
נ

לא פחות מ-4 מפלגות מייצגות את הציבור הדתי בנתניה, והחשש בעיר הוא מפיצול נוסף • קרב 
פנימי בש"ס, 'דגל' מחפשת פרטנר, ורשימת מועמדים בצאנז להחליף את שמעון שר

בית שמש דרישה: ש"ס תנהל מו"מ נפרד מול אבוטבול

הקמפיינר של טראמפ לראשות העיר

ולנהל מולו  בית שמש "להתנתק" מאבוטבול אחרי הבחירות,  פנימית: לאפשר לש"ס  דרישה 
מו"מ קואליציוני, כיתר הסיעות ⋅ אבוטבול: "ניסיונות לפלג את הציבור שלנו"

בבית  הספרדי  מהציבור  מקומיים  פעילים 
הארצית,  ש"ס  לראשי  באחרונה  פנו  שמש, 
העיר  מראש  להתנתק  להם  לאפשר  בדרישה 
ככל  קואליציוני  מו"מ  מולו  ולנהל  אבוטבול, 
יכולת  הגדלת  הרציונאל:  המפלגות.  יתר 
לציבור  יותר  גדולים  הישגים  והבאת  מיקוח 

הספרדי בעיר.
דמויות  מספר  עומדות  היוזמה  מאחורי 
הטוענים  בהם  שמש,  בבית  ומוכרות  חזקות 
"בחלוקת  בעיר.  הספרדי  הציבור  של  לקיפוח 
הוועדות נשארים לש"ס פירורים והיא רחוקה 
בתקציבים  בהקצאות,  וגם  הכוח,  מוקדי  מכל 
את  רואים  אנחנו  ולתרבות,  חינוך  למוסדות 

אנחנו  בעוד  חוגגים,  ודגל  מאגודה  החברים 
נשארים מאחור".

העיר  שראש  מהעובדה  נובעות  הטענות 
אינו  הדברים,  ומטבע  ש"ס,  סיעת  על  נמנה 
נאלץ לנהל עימה מו"מ קואליציוני ולהתמקח 

מולה.
על פי הדרישה, שהועברה באחרונה לראשי 
במקרה   – הבחירות  אחרי  מיד  המפלגה, 
יצאו חברי  ייבחר לראשות –  שאבוטבול אכן 
עצמאית,  לפעול  מש"ס  האחרים  המועצה 
המפלגות  ככל  קואליציוני  מו"מ  וינהלו 

האחרות.
ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול דוחה 

עיתונות':  ל'קו  ואומר  הסף,  על  היוזמה  את 
בזכות  נשלחתי  ש"ס  היא  שלי  האם  "סיעת 
אותם חברי מועצת חכמים, סיעת ש"ס מקבלת 
תיק  מנדטים;   2 לגודלה,  בהתאם  חלקה  את 
הרווחה, מועצה דתית וראשות עיר. המוסדות 

נמצאים במבנים גדולים ולא חסר שום דבר".
שמחפשים  "אנשים  מוסיף:  אבוטבול 
להעצים מחלוקות, יכולים להמשיך לדבר. מי 
יו"ר התנועה אריה דרעי, שמכיר  שקובע הוא 
ויודע את הפעילות הברוכה של התנועה בעיר. 
לא נהיה שותפים לניסיונות לפלג את הציבור 

שלנו".

יוםעוד 252

אשדוד יוזמה חילונית: כך נחסום את החרדים

"שלא אחד בלבד": האופוזיציה החילונית 
העיר  מראש  שיימנע  מהלך  רוקמת  באשדוד 
מחדש  לזכות  לסרי  יחיאל  הד"ר  הנוכחי 
בראשות, ובעיקר, לחסום כל מועמד שייתמך 
על ידי הציבור החרדי. השיטה – סדרת סקרים 
שתבדוק מי מהמועמדים הנגדיים בעל סיכויים 

טובים יותר, והסכמה להתאחדות  סביבו.
בטובתה  שלא  נקלעה  אשדוד  העיר 
הדרישה  רקע  על  תושביה,  בין  פנימי  לשסע 
הפותחים  חוק  עברייני  נגד  אכיפה  להחמיר 
הצולבת  האש  את  שסופג  מי  בשבת.  עסקים 
העיר  ראש  הוא   – וציבורית  תקשורתית   –
ומוצא  החרדים,  עם  בשותפות  המחזיק  לסרי 
עצמו קרוע בין נאמנותו לחרדים לבין הצורך 
פנים  למאבקים  בנוסף  החילונים,  באהדת 

חרדיים שמתנהלים על גבו.
חברים   8 עיר,  מועצת  חברי   27 מתוך 

ארבעה  העירונית,  האופוזיציה  על  נמנים 
מתוכם רואים עצמם ראויים לראשות; שמעון 
כצנלסון, הלן גלבר, נעים שומר, ואלי לחמני.

חברי  שמונת  סיכמו  היוזמה,  במסגרת 
להלן  לסרי,  להחלפת  תכנית  על  האופוזיציה 
חיצוניים,  סקרים  שלשה  הזמנת  עיקריה: 
שיבחנו את הסיכויים של כל מועמד לראשות. 
הגבוהים  הסיכויים  בעל  מי  שיוברר  לאחר 
ביותר לנצח את לסרי, יסירו יתר החברים את 

מועמדותם ויתחייבו להתאחד סביבו.
שומר,  נעים  המועצה  חבר  עם  בשיחה 
"היו  ואומר:  הדברים,  עיקרי  את  הוא  מאשר 
בכדי  כוחות  לאחד  היא  פגישות, המטרה  לנו 
להוריד את לסרי. ברור לנו שאם יהיו ארבעה-

חמשה מועמדים, לסרי ייקח את הבחירות, לא 
נחזור על הטעות שהייתה בקדנציה הקודמת".

משמעית,  חד  החרגה  נותן  שומר 

לדבריו,  גלבר.  הלן  של  במועמדות  העוסקת 
לתמיכה  החרדים  עם  מו"מ  מנהלת  גלבר 
ירד  הרעיון  שכזה,  ובמקרה  במועמדותה, 
מעל הפרק. יצוין כי הדיבורים על ניסיון הלן 
לחבור לחרדים, לא זרים לתושבי אשדוד, והם 
מקבלים חיזוק משתיקתה הרועמת בכל סערות 

השבת האחרונות.
לפניית 'קו עיתונות' אודות יוזמת הסקרים, 
בכדי  לעשות  שצריך  מה  "כל  גלבר:  הגיבה 
הזאת  העיר  את  להוביל  ימשיך  לא  שלסרי 
לתהום – ייעשה". בסביבתה הכחישו נמרצות 
שתיקתה  את  ונימקו  חרדים,  עם  מו"מ  ניהול 
משתתפת  לא  "הלן  בטיעון:  השבת,  בסערות 
שתפקידו  ציבורי  קרנבל  בשום  תשתתף  ולא 

הוא לשסע ציבור בציבור".

האופוזיציה האשדודית יוצאת למהלך שיחסום כל מועמד שייתמך על ידי החרדים ⋅ הסיכום: 
הזמנת סדרת סקרים והתחייבות להסיר מועמדות לטובת בעל הסיכוי הגבוה ⋅ וגם: האם הלן גלבר 

מנהלת מו"מ עם החרדים?
פרסום 

ראשון

חשיפה
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כפר סבא

בני ברק

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

ראש עיריית כפר סבא יהודה בן חמו, הודיע 
על התפטרותו, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום 
ובו חשדות למרמה והפרת אמונים. במרכז כתב 
היה  שלמעשה  חסד"  "ארגון  עומד  האישום, 
לכאורה,  לכיסו,  שלשל  דרכו  הונאה,  מנגנון 

מאות אלפי שקלים.
בשנת  שם  אי  הראשות,  לכס  מעלותו  החל 
2004, דאג בן חמו לגייס מאנשי עסקים וקבלנים 
כאשר  לנזקקים,  מזון  לתלושי  שיועדו  תרומות 
שימוש  לכאורה  עשה  הקנייה  מתווי  בחלק 
למקורביו  חילק  חלקם  את  האישיים,  לצרכיו 
כי מלכתחילה התכוונה  יצוין  ולפעילי שכונות. 
הפרקליטות להאשימו בקבלת שוחד אך לאחר 
הסתפקה  החשד,  את  לבסס  הצליחה  שלא 

במרמה והפרת אמונים.
מהנהגת  נפרד  "אני  בתגובה:  מסר  חמו  בן 
העיר בגרון ניחר ובעין דומעת בתקווה שאצליח 
ברחובות  בעתיד  ולהתהלך  חפותי  את  להוכיח 

העיר בגאון וכחף מכל רבב".

משנכנס אדר: תושבי שכונת קריית הרצוג, 
מאסיבי  בחירות  לקמפיין  השבוע  התעוררו 
במיוחד. שלטי ענק נתלו בלוחות המודעות, 
בבנייני המגורים ובבתי הכנסת, בהם קריאה 
שניסו  סקרנים  תושבים  שלטון.  להחלפת 
החדשה,  המפלגה  מאחורי  עומד  מי  להבין 
בכלל  מדובר  ה'טריק';  את  מהרה  עד  גילו 
לגיוס  השכונתית  החסד  קופת  של  בקמפיין 

כספים לפורים.
קרית  "תושבי  נכתב:  ה"בחירות"  בכרזות 
הרצוג, עד כאן, הגיע הזמן לשינוי. גם לכם 
ג'ובים  חלוקת  פוליטיים,  מדילים  נמאס 
ומקובעים,  ישנים  הסכמים  למקורבים, 
תמיכות לא שוויוניות? – זהו זה. אנחנו נעזור 
חוגים.  ובין  עדות  בין  הבדל  ללא  לכולם, 

ההזדמנות בקרוב בידיים שלכם".
כעת, לא נותר אלא לחכות ולראות האם גם 
חברי המועצה יוזילו מכיסם לטובת המגבית 
או שמא ייעלבו מהקמפיין שנעשה על גבם, 
וכמאמר החכם, 'בכל הומור יש קורטוב של 

אמת'...

ירושלים

חוף הכרמל

מתנגדים ל"יורש"
המושב ניר עציון מעלה בכולם אסוציאציה 
 25 עוד  כמוהו  פסטורלית,  חופשה  של 
מושבים המרכיבים את המועצה אזורית חוף 
מנומנמת  המקומית  הפוליטיקה  גם  הכרמל. 
הוא  המועצה  בראשות  שעומד  ומי  במיוחד, 
שנה,   15 מזה  בתפקיד  המחזיק  סלע,  כרמל 
שכיהן  מרדכי,  אביו,  של  דרכו  ממשיך  והוא 

בתפקיד שנים ארוכות.
לאחר  במועצה,  השקט"  "הופר  השבוע, 
בקמפיין  פתח  איזק  אסף  המועצה  שחבר 
בכוונה  פעילים,  מאות  בנוכחות  בחירות 
של  מידיו  המועצה  ראשות  כס  את  לכבוש 
סלע. אסיף מכהן כיו"ר קיבוץ החותרים, והוא 

בעל רזומה ניהולי ובטחוני עשיר.

בית שמש

ת ים
ב

מלא,  בפה  בזה  יודה  לא  אחד  שאף  למרות 
מפלגת ש"ס הירושלמית נמצאת עמוק בקלחת 
בחירות, והיא נערכת לבאות בזהירות ובחשש. 
בקדנציה  עזות  טלטלות  שעברה  הסיעה, 
תנסה  נציגיה,  כל  כמעט  בהחלפת  האחרונה, 
מבטיחה,  נבחרת  ולהציג  כוחה  על  לשמור 
לא  לפחות  או  ירושלמיים  קולות  שתסחוף 

תאבד את בסיס מצביעיה.
חברי  את  כללה  המקורית  ש"ס  רשימת 
וסבן.  לסרי,  שמחיוף,  מלכיאלי,  המועצה 
חברי  נכנסו  תחתם  החברים,  "נשרו"  אט,  אט 
שמואל  עזרא,  פיני  בצלאל,  אברהם  המועצה 
לרשימה  היחיד  ה'זכר'  כהן.  וחיים  מרציאנו 
המקורית נמצא בדמות יו"ר הסיעה, סגן ראש 

העיר צביקה כהן.
בכל קונסטלציה, צפויה רשימת ש"ס הבאה 
לכלול נציגים חדשים. 'קו עיתונות' בחש בביצה 
הפייבוריטים:  רשימת  את  ומציג  הירושלמית, 
בצלאל בן עזרא – חבר ועד העדה המרוקאית 
בנווה  ענפים  חינוך  מוסדות  מנהל  של  וחתנו 
שלמה,  ברמת  ש"ס  נציג   – מנבי  משה  יעקב, 
שמיני  במקום  האחרונות  בבחירות  שהוצב 
שמואל  שכונת  נציג   – עטיה  אודי  ברשימה, 

הנביא ויוסי רפאלי, שהוצב במקום העשירי.

מערוצי הקודש למועצת העיר

לזירה  להצטרף  שעשוי  מפתיע  שם 
 - מפלגה  באיזו  ברור  טרם   – הירושלמית 
זכור  עטר  בן  עטר.  בן  שמואל  השדרן  הוא 
בין  והוא  כשדרן ערוצי הקודש, מנוחתם עדן, 
האחראים לקמפיין 'אני מאשים' שהביא לש"ס 

17 מנדטים.
לבן עטר היסטוריה ארוכה עם יו"ר התנועה 
לדרעי  בימיו הקשים.  ליווה  אותו  דרעי,  אריה 
גם  שנשמרו  אליו,  גדולים  טובה  הכרת  רגשי 
בחלוף הזמן וברגעים פחות נעימים לו, דוגמת 
'עריקתו' של בן עטר לתחנת הרדיו המתחרה. 

לרוץ  עטר  בן  התכוון  לכנסת,   2015 בבחירות 
ברשימת 'עוצמה יהודית' של הד"ר מיכאל בן 

ארי.
בן  עם  דרעי  נפגש  האחרונה,  בתקופה 
החברות  נושא  מעורים,  גורמים  ולדברי  עטר, 
זאת,  עם  יחד  בשיחה.  עלה  העיר  במועצת 
את  מכחישים  רשמיים  היותר  הגורמים 
בן  כי  וטוענים  לש"ס,  לחבירה  האפשרות 
התנועה  ממתחרי  דווקא  לחיזורים  זוכה  עטר 
'הליכוד'.  ואנשי  ישי  אלי  בסביבת  הקדושה, 
גורמים  מיני  מכל  לי  "הציעו  עטר:  בן  תגובת 

לרוץ בירושלים".

יוני יוסף לוקח בגדול

ובתוך כך, רשימתו של חבר המועצה אריה 
שבועיים,  לפני  תאוצה:  וצוברת  הולכת  קינג 
הכריז קינג על ריצה משותפת עם חבר המועצה 
יוסף, והערכה הרווחת  יוני  ועם  דב קלמנוביץ 
כי הרשימה עשויה לנגוס קולות רבים מהציבור 

התורני בעיר.
מהציונות  מגיעים  וקלמנוביץ  קינג  בעוד 
הדתית – גם אם היותר תורנית בה – הרי שיוסף, 
בנו של הגאון רבי יעקב זצ"ל ונכד מרן הגר"ע 
יוסף זצוק"ל, עשוי - בשל ייחוסו ופעילותו עם 
בני נוער - להביא קולות מעבר למאגר הנעול 
עיתונות',  ל'קו  בראיון  הדתית.  הציונות  של 
מביע יוסף ביטחון בהצלחת הרשימה, ומפתיע 
בגישה מפויסת ולא לעומתית, כלפי המפלגות 

החרדיות:
מה התגובות שאתם מקבלים מאז הכרזתם 

על ריצה?
לא  מכיוונים  ותמיכה  אהדה  מקבל  "אני 
צפויים, גם מצד אנשים שלא מתכוונים לתמוך 
חדשים  שכוחות  שמחים  מאד  הם  ברשימה, 
נכנסים ועל כך שירושלים תזכה להרכב מועצה 
וקדושתה  שלמותה  על  לשמור  שיסייע  מגוון, 

של ירושלים".

מאיפה יגיעו הקולות של המפלגה?
"אנחנו פונים לפלח שוק של 'הבית היהודי' 
שהצביעו  קולות   50,000 על  מדובר  ו'יחד', 
נצליח  אם  לכנסת.  האחרונות  בבחירות  להם 
להביא חצי מכמות הקולות, נצליח להביא 4-5 

מנדטים מבלי לנגוס במפלגות החרדיות".
נשמע שאתם נוקטים בקו לא מתלהם מול 

המפלגות החרדיות.
"יש לנו ידידים גדולים במפלגות החרדיות, 
קינג עבד עם הנציגים החרדיים יד ביד, השיתוף 
לכלל  היה  הסיוע  ופורה,  הדוק  היה  פעולה 
של  וקדושתה  אחדותה  ולחיזוק  התושבים 
ירושלים. אנחנו בפירוש לא מכוונים למצביעי 
ש"ס, אגודה או דגל, יש לנו מספיק נתח שוק 
לכוון אליו. כולם בש"ס ידידים שלי, יודעים מי 
אם  נורא  כזה  לא  ושזה  שלי,  הגישה  ומה  אני 

אבחר למועצת העיר".
במי תתמכו לראשות העיר?

נצטרך  השאר  כל  בחשבון,  בא  לא  "ברקת 
לשבת לשמוע מה התכניות שלהם".

תתמכו בנציג חרדי כמו דייטש או פינדרוס?
אחד  מועמד  סביב  יתרכזו  החרדים  "אם 

שאיננו ניר ברקת - אנחנו נתמוך בו".
ובסוף  ריצה  על  הודעת  הקודמת  בפעם 

פרשת, הפעם זה עד הסוף?
"בפעם קודמת הייתה חגית משה ברשימה, 
מסכים,  היה  לא  אבא  שלזה  לי  אמרה  אמא 
את  אין  כרגע  ואם.  אב  כיבוד  בגלל  ופרשתי 

אותה גברת ברשימה".
אז הפעם לא תהיה אשה ברשימה?

תורנית,  רשימה  אנחנו  לא.   משמעית  "חד 
אין  וחרדי,  חרדי-לאומי  הוא  שלנו  הציבור 
'מודות'  לפי  הולכים  לא  אנחנו  מקום,  אצלנו 
חולפות והכתבות של תקשורת ודברים כאלה, 

חזק וברוך".

הקמפיינר של טראמפ לראשות העיר
הוא עוד לא בן 40, וכבר הספיק להיות עיתונאי, מנהל קמפיין ויועץ בינלאומי ⋅ כעת, פונה 
צביקה ברוט, דתי לאומי ותושב העיר, לכבוש את כס הראשות ⋅ מאחורי הקלעים: מלחמת 

עולם על סניף 'הליכוד' המקומי

נשיא  של  הקמפיין  מנהל  ברוט,  צביקה 
יתמודד  בישראל,  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
לראשות העיר בת ים מטעם מפלגת 'הליכוד'. 
של  פנימי  בכינוס  חגיגית  הוכרזה  מועמדותו 
אופיר  השר  בהשתתפות  המקומי,  הסניף 

אקוניס וגדעון סער.
ברוט, חובש כיפה וחניך מוסדות דת"ל בבת 
ים, עשה את שירותו הצבא בגלי צה"ל, משם 
המשיך לקריירה עיתונאית מפוארת ב'ידיעות'. 
מהמפלגה  טלפון  קיבל  וחצי,  שנה  לפני 
הרפובליקנית, שהציעה לו את ניהול הקמפיין 
המפלגה  למטה  טס  הוא  בישראל.  שלה 
בנברסקה, נפגש עם המועמד חסר הסיכוי דאז 
טראמפ, קיבל את התפקיד, והיתר היסטוריה. 

מאז ההצלחה, הרחיב ברוט את עסקי הייעוץ 
שלו וכיום הוא מייעץ לממשלות רבות, בעיקר 
הממשל  מול  שלהם  להתנהלות  הקשור  בכל 
האמריקאי. לפני מספר חודשים, הציע רוה"מ 
ההסברה  מערך  בראש  לעמוד  לברוט  נתניהו 
עם  כעת,  ההצעה.  את  דחה  הוא  אך  הלאומי, 
פונה   ,37 הצעיר,  לגילו  יחסית  עשיר  רזומה 

ברוט ליעד הבא – ראשות העיר.
עזים  מאבקים  עומדים  ההכרזה,  מאחורי 
שמנהל  מי  ים.  בבת  'הליכוד'  סניף  זהות  על 
את המפלגה ביד רמה הוא ששון אליהו, קבלן 
עשיר ומקושר. הוא משמש כחבר מועצה לצד 
יהודה הרוש, והם מהווים אופוזיציה לוחמנית 

לראש העיר יוסי בכר.
לסיעת  בכר  יוסי  התפקד  שנתיים,  לפני 
'הליכוד', ומאז הוא מרבה להתרועע במחיצת 
האחרונות  שבבחירות  בכר,  המפלגה.  שרי 
מחפש  לחיאני,  יוסי  של  מפלגתו  תחת  רץ 
לעצמו בית חדש ופועל מאחורי הקלעים ע"מ 
להעמיד עצמו כנציג מפלגת השלטון לראשות 
העיר. לזכותו של בכר עומדת חוקת המפלגה, 
כמעט  לתמיכה  זוכה  מכהן  עיר  ראש  לפיה 

אוטומטית.
הוא  כלות  בעיניים  הדברים  את  שרואה  מי 
המהלך,  את  לבלום  המנסה  אליהו,  ששון 
שלדידו, עלול "למחוק" כליל את זהות הסניף 

המקומי.
ברוט,  צביקה  על  ההכרזה  הערכה,  פי  על 

מי שהוצב במקום שלישי ברשימה העירונית, 
להפוך  בכר  מאמצי  את  לבלום  בעיקר  נועדה 
תיהפך  מועמדותו  האם  'הליכוד'.  למועמד 
נגף  אבן  רק  שהיא  או  עצמה  בזכות  לרצינית 

בדרך של בכר? – ימים יגידו.
ששון  'הליכוד',  סניף  יו"ר  עם  בשיחה 
אליהו, מאשר הוא את עיקרי הידיעה, ואומר: 
"יוסי בכר היה איש מפלגת העבודה, אחרי זה 
ישי  הוא תמך באלי  זה  קדימה, אחרי  מפלגת 
והיום נדחף ע"י מישהו לתוך הליכוד. האנשים 
את  לקבל  יסכימו  לא  ואופן  פנים  בשום 
מרותו ומנהיגותו, אם הוא רוצה – יש דרכים 
בכר  בהם,  להשתתף  מוזמן  והוא  דמוקרטיות 

לא יהיה נציג הליכוד". 
בת-ימי  "אני  בתגובה:  מסר  ברוט  צביקה 
ואת האנשים  הזו  העיר  ואוהב מאד את  גאה, 
שבה. אעשה הכל כדי לסייע לבת-ים להתחדש. 
עשיתי  הארצית  ברמה  לעזור  ממני  כשביקשו 
את זה, ואם ירצו שאסייע גם ברמה המקומית 
אבדוק גם את זה. כרגע עוד אין שום החלטה 

כזו".

נציגי השכונות בדרך, בן עטר בגישושים, 
יוני יוסף צובר תאוצה

יוסף  יוני   ⋅ - רשימה  ובסיעת ש"ס המקומית מסמנים את הנציגים הבאים  כשמונה חודשים לבחירות, 
מחמם מנועים ברשימתו של קינג, ומצהיר: לא פונים לקולות הש"סיים, לא תהיה אשה ברשימה, נקבל 

לפחות 4 מנדטים ⋅ ובאיזו תחנה פוליטית ימוקם השדרן הוותיק?

בגלל ה"חסד": ראש 
העיר מתפטר

המפלגה החדשה 
שלא קמה

פרסום 

ראשון

מיוחד
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קצרצרים
משיקה  שמו"  "קונדיטוריית  רשת 
במיוחד  מתוקה  קינוחים  קולקציית 
הצרפתי  לפטיסרי  כבוד  שעושה 
הקלאסי. כשר בהשגחת רבנות חיפה

כשקר בחוץ: עושים פעילויות עם הילדים בתוך הבית

 במרכז  'כללית' מעניק טיפים לימי החורף  הצוות המקצועי של 
הקרירים  הימים  ממליצים:  בבני-ברק  הילד  להתפתחות  המקצועי 
שמאלצים להסתגר בבית הם הזדמנות נפלאה להעשיר את עולמו 
כל    והנפשי  הפיזי  במישור  התפתחותו  את  ולקדם  הילד  של 

ההדרכות שיהפכו את הזמן עם הילדים לחוויה בריאה ומהנה

ריפוי  ואחראית  בעיסוק  מרפאה  דוד,  עדי  אומרת  החורף",  "בימי 
נאלצים  ולעיתים  יותר  קצרים  "הימים  בלומנטל,  במרכז  בעיסוק 
בתוך  הנוספות  השעות  הקור.  בשל  בבית  הילדים  עם  להישאר 
יכולות להיות הסיוט של כל הורה, אולם בפעולות פשוטות  הבית 
ניתן להפוך את הימים הללו לחוויה של ממש שתנעים את האווירה, 

ועל הדרך גם תפתח את הילדים באופן מהנה". 
היא ממליצה על משחקים ופעילויות מהנות שיכולות להנעים את 
שעות הפנאי ובאותו הזמן גם לעזור לילדיכם לפתח ולשכלל את 
מיומנויות המוטוריקה העדינה. "ילדינו נדרשים לפיתוח המוטוריקה 
העדינה כהכנה ללמידת הכתיבה", אומרת דוד. "בגיל הגן הילדים 
משכללים את מיומנויות המוטוריקה העדינה בכדי לבצע משימות 

שונות". 

לראות  כדאי  דוד,  אומרת  המומלצות,  הפעולות  את  לבצע  כדי 
קודם מהן ההעדפות של ילדכם ומה תחומי העניין שלו ולהתאים 
את הפעילויות אליו. "ניתן גם להשתמש באירועי היומיום כדי לנצל 
שנוסעים  לפני  ציור  להיות  יכול  "זה  אומרת.  היא  ליצירה",  אותם 
או לעשות  חגיגית  לפני ארוחה  לבקר את הסבים, לקשט תפריט 

מלאכות עבור קישוטים לסוכה וכדומה. 
מספיקה  תאורה  עם  נוחה,  בסביבה  להתבצע  אמורה  הפעילות 
מגיל  בערך  הילדים,  את  לעודד  גם  מומלץ  מפריטים.  נקי  ושולחן 
רוב  את  שתעשה  דומיננטית  אחת  ביד  להשתמש  וחצי,  ארבע 
העבודה, ובמקרה של התעייפות לעשות הפסקה קצרה כדי לחזור 

ולהשתמש באותה יד". 

חיזוק  כמו  מהפעילות  שנגזרות  הבריאותיות  הפעולות  מלבד 
האחיזה,  ושכלול  הכתפיים  חגורת  הכתף,  שרירי  היד,  האצבעות, 
שעת  ולקבל  עצמו  את  להביע  לילד  לאפשר  גם  עשויה  הפעילות 
והיצירתיות  הדמיון  את  לפתח  "ניתן  הוריו.  עם  נינוחה  איכות 
קורנפלקס,  אריזות  כמו  שונים  חומרים  של  איסוף  באמצעות 
קופסאות נעליים וגלילי נייר, אותם מדביקים יחד, גוזרים במקומות 

הנכונים, צובעים כיד הדמיון ומייצרים יצירות נחמדות". 

לספק  יכולים  מאד,  פשוטים  אפילו  פשוטים,  משחקים  "לפעמים 
שעה של הנאה בריאה. משחק 'מלחמת האגודלים', למשל, שבו כל 
אחד בתורו קומץ את ידו על עצם כלשהו ונותן לשני שינסה לפתוח 
הידיים  אצבעות  את  ומחזק  לילד  שמסייע  משחק  הוא  היד,  את 
שלו. גם פעולה פשוטה ומהנה של סחיטת תפוזים או כל פרי אחר, 
יכולה לחזק את שרירי היד והכף ולספק שעת הנאה שבסופה גם 

יש מה לשתות..." 

הכללית,  צוותי  יתר  כמו  הילד,  להתפתחות  המרכז  של  הצוות 
התפתחות  טיפולי  המעניק  ולמקצועי  בתחומו  למוביל  נחשב 
ברמה הגבוהה ביותר. "הפעולות של ההורים עשויות להקטין את 
במקרה  "אולם  בכללית,  אומרים  מקצועיים",  בטיפולים  הצורך 
של בעיה התפתחותית כלשהי אסור להתפשר על פחות מהטוב 
ביותר. במקרה כזה, ההורים משלימים בדרכם שלהם את הטיפול 

המקצועי, האיכותי והיעיל שמוענק במרכז להתפתחות הילד". 

טיפים לשעת חפיפה מוצלחת ונעימה

רוצה להפוך את זמן האמבטיה של הנסיכה שלך לזמן איכות כיף 
לך  מגיש  המוביל,  התינוקות  מוצרי  מותג  ג'ונסונס®,  לה?  וגם  לך 

כמה הצעות וטיפים לזמן חפיפה מוצלח ונעים לכל הצדדים:
•משחק אטרקטיבי מיוחד לאמבטיה יכול לסייע לך לטפל בניחותא 
כשהיא  גם  סבלנות.  חוסר  תגלה  שהיא  בלי  הקטנה  של  בשיער 
עסוקה במשחק, השתדלי לחפוף את השיער בצורה עדינה שלא 

תציק לה.
•השמפו והסבון הם חומרי גלם מצוינים לבועות סבון, ואם תוסיפי 
קצף אמבט – החגיגה תהיה מושלמת לגמרי. משחק בבועות סבון 
מסוגל להעסיק את הילדה שעה ארוכה ולגרום לה לחוויה מהנה 

במיוחד.
•הפכו את האמבטיה לחלק ממשחק דמיון קסום: המשחקים הם 
הדגים והסירות ששטים במים, ספל או קערה הופכים לאי טרופי או 

לארמון קסום ומלא קצף, והבת שלך היא הנסיכה, כמובן.
•הילדה מסרבת לצאת מהאמבטיה? כנראה היא באמת נהנתה... 
המשיכו את משחק הדמיון שלכם גם הלאה: המגבת יכולה להפוך 
לשטיח יוקרתי, הפיג'מה לגלימה והמיטה לטרקלין נסיכותי מפואר.
•באופן כללי, כדאי להתייחס לחפיפה כפעילות כיפית שמצפים לה 
אותה  תציגי  אם  לבצע.  שחייבים  טכנית  כמטלה  ולא  היום,  בסוף 

בצורה הזו, הילדה תלמד לחכות לה וליהנות ממנה.
לישון,  שהולכים  לפני  ומסורקת?  ריחנית  נקייה,  הילדה  •סיימתן? 
הרעננה  לנסיכה  לשלום  ולנפנף  המראה  ליד  לעבור  תשכחו  אל 

שתראו שם...
טיפוח  סדרת   – ברק'  של  'טיפות  סדרת  את  מציגים  ג'ונסונס® 

ייעודית לילדות, לשיער רך ומבריק לאורך כל היום.

בצעיםמ
מנות שֹלוח

ושמחה משתה
מהִדרין! בשוֱק פורים

ביתן יינות מֱקבוצת

דרושה בייביסיטר! 

מכריז  בישראל,  הצומח  החיתולים  מותג  בייביסיטר 
לשנה!  בייביסיטר  בדמי  זוכים   10  - חדש  מבצע  על 
הילדים,  גני  תחרות  של  המסחררת  ההצלחה  לאחר 
חדשה  בתחרות  בייביסיטר  החיתולים  מותג  יוצא 
נכנסים  בייביסיטר,  חיתולי  קונים  לפספס:  שאסור 
שלמה  לשנה  בייביסיטר  בדמי  לזכות  וניתן  להגרלה 

שירותי  עבור  ממוצעת  שנתית  להוצאה  השווים   ₪  4,550 בגובה 
בייביסיטר מדי שבוע. וההשתתפות? קלה ופשוטה: 1. קונים חיתולי 
לטלמסר המבצע  2. מחייגים  את החשבונית.  ושומרים  בייביסיטר 
03-3739966 ומשאירים פרטים. 3. נכנסים להגרלה ויכולים לזכות 
בהגרלה  נוסף  מקום  מעניקה  חבילה  כל  לשנה.  בייביסיטר  בדמי 
שבט  כ"ח  מיום  תתקיים  התחרות  לזכות!  הסיכוי  את  ומגדילה 

תשע"ח עד כ"ו אדר תשע"ח (-13.2.18 13.3.18)

חדש: הבהרה ומניעת כתמי עור 

פישר  ד"ר  תשלובת  של  והפיתוח  המחקר  מעבדות 
 GENESIS WHITE פישר  ד"ר  להציג:  שמחות 
יומיומי, להבהרה ומניעת כתמי עור. סדרת  לשימוש 
ביותר  מתקדמת  טכנולוגיה  משלבת  (לבן),   white
להבהרה  העור,  של  בהיפר-פיגמנטציה  לטיפול 
יחד עם  וטשטוש של כתמי עור באופן הנראה לעין, 

 Whitesphere מניעת כתמים וקמטים בעתיד. הקומפלקס הפעיל
יפנית  אצה  ליקוריציה,  של  פעילים  ריכוזים  משלב   ,®Premium
וויטמין C  ומסייע בטשטוש הכתמים ובשיפור אחידות מראה העור. 
קרם היום מסייע במניעת כתמי עור בעתיד, בטיפול ובמניעה של 
מקרינת  ורחבה   (SPF30) גבוהה  הגנה  ומעניק  וקמטוטים  קמטים 
השמש (UVA&UVB). קרמי הסדרה מעשירים את העור בלחות 
במיוחד.  רגיש  לעור  מותאמת  הסדרה  זמן.  לאורך  אופטימאלית 
שיפור  על  דיווחו  מהנבדקות   95% כי  נמצא  יעילות,  בבדיקת 
לרגל  מיוחד  מבצע  וכעת  העור.  כתמי  ובגודל  בכהות  משמעותי 
ההשקה המחודשת ברשתות הפארם הנבחרות: בקניית קרם פנים 
מסדרת ג'נסיס ווייט ב- 119.9 ₪ (במקום 159.9 ₪) מתנה-  קרם 

.SPF 30 ידיים מבהיר

הזוכים במקום הראשון 

עם  לסיומו  הגיע  מן  של  החרוזים  מבצע 
(!) משתתפים ששלחו אלפי  כ-עשרת אלפים 
הראשון  במקום  ומקסימים.  מקוריים  חרוזים 
תקווה,  מפתח  יצירתית  משפחה  זכתה 
שהקליטה שיר בהרכב משפחתי  מלא בתיבת 

הטלאול של המבצע. כל בני הבית השתתפו בהקלטה כאשר כל 
אחד מהם הקריא בעצמו את המשפט שלו. ההקלטה המשפחתית 
הצליחה לרגש את צוות השופטים ולהגיע למקום הראשון גם בגלל 
ולמצב של כל  החרוזים המקסימים, שהתאימו באופן מדויק לגיל 
החמה  המשפחתית  האווירה  בגלל  ובמיוחד  מהמקריאים,  אחד 
את  החלה  שגם  מן   חברת  להם.  שהאזין  מי  כל  מיד  חש  שאותה 
דרכה כעסק משפחתי קטן וצמחה למותג נצחי ומוכר ברחבי הארץ 
והעולם, שואפת לכל אורך הדרך להמשיך להביא לצרכנים מוצרים 
איכותיים וטעימים תוך חיבור ערכי לחוויות משפחתיות, קשר חם 

וזמן איכות משפחתי משותף.

הדרך המושלמת להכנת מרק חורפי

דגלה  על  שחרטה  'אלקטרה'  מבית  'סאוטר' 
להציע  שמחה  במטבח,  הפרקטי  השימוש  את 
עוד מוצר איכות לכל מטבח שמכבד את עצמו. 
ופונקציונליים  איכותיים  מוצרים  ל'סאוטר' 

הנמצאים בכל בית בישראל, ועכשיו גם הבלנדר החדש והמשוכלל 
ביותר 100PRO – איתו האוכל שלכם יראה אחרת. מלבד המרקים 
המנחמים של החורף לילדים ומבוגרים, אותם תוכלו להכין במרקם 
שונים  באופנים  בו  להשתמש  תוכלו  ספורות,  דקות  תוך  קטיפתי 
במטבח  והשהות  וגלידות,  קינוחים  לשבת,  סלטים  כגון  ויעילים 

תהפוך להרבה יותר קלה ומהנה. 

שמח ב'שוק מהדרין'

פורים מגיע ורעיונות למשלוחי מנות מתגלגלים 
לסעודה  נערכים  הבתים  בכל  לרעהו.  איש  בין 
כיד המלך. רשת 'שוק מהדרין' עם מבצעי פורים 
הלקוחות  קהל  של  הפורים  שחג  כדי  מיוחדים, 

הנאמנים יהיה שמח עד דלא ידע. בין היתר תוכלו למצוא במבצעים: 
יח רק   3 קפה נמס רד מאג צנצנת 50 גרם של אסם במחיר של 
ב-10 ₪. מגוון טבלאות שוקולד פרה בטעמים  100 גרם במחיר של 
20 ₪. חטיפי עלית בודדים: כיף כף, טעמי, מקופלת,  יח רק ב-   5
טורטית, טוויסט במחיר של 4 ב-10 ₪. וופל אגו 110 גרם של כרמית 
במחיר של 2 ב-8.90 ₪. קפה אינטנס אספרסו 125 גרם של עלית 
במחיר של 3 ב-40 ₪. וופל רבע לשבע 160 גרם, וופל רבע לשבע 
אגוזים  ק.  שוקולד  אצבעות  לשבע  רבע  גרם,   125 אאוט  סייד  אין 
של  גרם   160 לשבע  ורבע  גרם   120 בד"צ  לשבע  רבע  גרם,   120
עלית במחיר של 2 ב-15 ₪. חלבה אחווה 50 גרם 10 יח רק ב-8.90 
₪. ובגזרת המשקאות החריפים: יינות של יקבי ציון: עציון, רוזה, לבן 
750 מ"ל במחיר של 4 ב-50 ₪. וויסקי ג'וני ווקר אדום סקוטי 700 
מ"ל/ ג'וני ווקר רד לייבל 700 מ"ל, ג'וני ווקר אדום אקספלווג'ין 700 
מ"ל במחיר של 59.9 ליח בקניה מעל 100 ₪. וכן וויסקי בלנטיין 700 
מ"ל במחיר של 69.9 בקניה מעל 100 ₪.  היכנסו לאחד מ-20 סניפי 

'שוק מהדרין' ותיהנו מקניה משמחת במיוחד. 

סדנת כאב ייחודית 

על  ניכרת  במידה  משפיעים  כרוניים  כאבים 
חייהם של אלפי אזרחים בישראל. איכות החיים 

רוב  למעמסה.  הופכת  והשגרה  פוחתת  העבודה  תפוקת  נפגעת, 
על  כאבים  משככי  נוטלים  כרוניים,  מכאבים  שסובלים  האנשים 
להפחית  כדי  השגרתי.  בתפקוד  לפגוע  שעלולים  יומיומי  בסיס 
של  רב-תחומי  צוות  פיתח  החיים,  איכות  את  ולשפר  הכאב  את 
'כללית' את הסדנא הייחודית שמטרתה להעניק כלים להתמודדות 
הרצאה  ובהם  מפגשים  מארבעה  מורכבת  הסדנא  הכאב.  עם 

במהלך  ולהרפיה.  להתמודדות  כלים  קבלת  פיזיותרפיסטית,  של 
הסדנא נחשפים המשתתפים למערכות העצבים והמוח שאחראיות 
 ,cbt-ו חיובית  פסיכולוגיה  הרפיה,  של  שונות  לגישות  הכאב,  על 
ולדרכים נוספות להתמודדות עם הכאב. חודש וחצי לאחר ארבעת 
התפתחויות  אחר  לעקוב  שמטרתו  נוסף  מפגש  נערך  המפגשים, 
ושינויים וליצור שיח פתוח בין המשתתפים. מפגש דומה נערך גם 
לאחר שלושה חודשים שבו למעשה מסתיימת הסדנא. שנה אחת 
בלבד לאחר יישום הסדנא, השיבו 13 מתוך 14 משתתפים כי אכן 
חל שיפור באיכות חייהם, אינם נוטלים עוד משככי כאבים וחלקם 
אף חזרו לעבוד באופן שוטף. התוצאות הושגו במרפאות בני-ברק, 
גם  יושגו  מקווים,  כך  ובקרוב,  יהודה  אור  העין,  ראש  פתח-תקוה, 

בהוד השרון.

הזמנה לסיור מודרך לנשים 

המרכז  עם  והיכרות  מקדים  סיור  רבות,  לנשים 
הרפואי בו הן רוצות ללדת מעניקים רוגע ותחושת 
הרפואי  המרכז  החל  האחרונים  בחודשים  ביטחון. 
באגף  חרדיות  לנשים  ייעודיים  סיורים  לקיים  שיבא 

וניתנים  בכירה  מיילדת  עם  מפגש  כולל   הסיור  והיולדות.  הנשים 
יולדות,  ומיון  לידה  לחדר  הקבלה  תהליך  רב:  ומידע  הסברים  בו 
הטיפול  יולדות,  למחלקת  המעבר  לידה,  חדר  ונהלי  לידה  סוגי 
הראשוני בתינוק בחדר לידה והמעבר שלו למחלקת יילודים ועוד. 
פתוח  שיח  לידה,  בחדר  סיור  חזותי,  תוכן  גם  כולל  הסיור  בנוסף, 
יתקיים  ומענה הנוגע לנושאי ההלכה. הסיור הקרוב  עם המיילדת 
ביום שלישי 6.3, י"ט באדר בשעה 15:00. יש להירשם מראש אצל 
מתאמת קשרי קהילה: 052-6667991 הסיורים הינם ללא תשלום, 

אך מותנים בהרשמה מראש ומספר המקומות בהם מוגבל.

פיקדון אטרקטיבי עם עלייה בריבית 

פיקדונות  להציע  ממשיך  ירושלים  בנק 
עם  היום  יוצא  הבנק  אטרקטיביים:  בנקאיים 
פיקדון בשם "צדק" המעניק ריבית מובטחת 
של  מצטברת  וריבית  שנתי  בחישוב   1% של 

1.5% לכל תקופת הפיקדון, בבנק ירושלים מדגישים כי ההצטרפות 
המבצע  את  להפסיק  רשאי  והוא  בזמן  מוגבלת  הפיקדון  למסלול 
יובטחו  במועד  הפיקדון  לתנאי  שיצטרפו  מי  עבור  אך  עת,  בכל 
וריבית  במידה  חודשים,   18 על  תעמוד  הפיקדון  תקופת  התנאים. 
יכולים  לפיקדון  המצטרפים  מסוים  לרף  מעל  תעלה  ישראל  בנק 
ליהנות מריבית גבוהה יותר. הפיקדון מיועד ללקוחות כל הבנקים 
אתר  באמצעות  גם  כספים   אליו  להפקיד  שיכולים  בישראל 
האינטרנט של הבנק, המאפשר הפקדת כספים לפיקדונות בבנק 
ירושלים, ללא כל צורך בהגעה לסניפי הבנק ופתיחת חשבון רגיל. 
קשר  יצירת  באמצעות  היא  לפיקדון  להצטרפות  נוספת  אפשרות 
עם סניפי הבנק הפרוסים ברחבי הארץ או עם המוקד הטלפוני של 

בנק ירושלים בטלפון 5727*.

חלק בלתי נפרד ממשלוחי המנות
 

עוגיות אוראו האהובות והמוכרות הושקו 
בכשרות  משנה  למעלה  לפני  בישראל 
הרבנים  איגוד  בד"ץ  של  המהודרת 
וועסטהיים.  אשר  יעקב  הרב   בראשות 

מהווה  אוראו"  עם  ליהנות  טעים  הכי  מנות  משלוח  "בכל  הסלוגן 
עובדה דה פקטו כשהמונים לא מוכנים לוותר על אוראו במשלוחי 
ביקושים  השיווק  ברשתות  נרשמים  הפורים  חג  לקראת  המנות. 
גבוהים לעוגיות. לכבוד פורים השיקו באוראו אריזה אישית של 66 

גר' המכילה 6 עוגיות אוראו, ומתאימה למשלוחי מנות.

מבצע חופשת לידה הסתיים בהצלחה

מותג החיתולים המוביל ''האגיס'', סיים בימים אלו 
הצלחה  ונחל  כמותו,  נראה  שטרם  מיוחד  מהלך 
ל-  האגיס  העניק  הפעילות  במסגרת  מדהימה. 
את  להאריך  האפשרות  את  מאושרות  זוכות    4
חופשת הלידה בחודש נוסף על ידי הענקת  7,000 

נעשתה  הפעילות  ממוצעת.  חודשית  משכורת  שווי   - במתנה   ₪
זמן  של  נוסף  חודש  מיוחדת–  מתנה  לאמהות  להעניק  רצון  מתוך 
איכות עם התינוק, תקופה המהווה הזדמנות להעמיק את הקשר 
הייחודי ולחוות עוד חוויות ראשונות ביחד. ע. בללי מהאגיס: "האגיס, 
שמלווה את האימהות מהצעד הראשון, יותר מגאה על האפשרות 
איכותי  זמן  פרק  הלידה-  לחופשת  נוסף  חודש  לזוכות  להעניק 
והתינוק. נמשיך להעמיק  בין האם  ומשמעותי בהתפתחות הקשר 
לאימהות  ולספק  הצרכנים  עם  האגיס  של  המיוחד  הקשר  את 

ולתינוקות את החיתולים המתקדמים באיכות הגבוהה בישראל."

6 א' אדר 21.2.18 ו' אדר 1421/2/18

חברת טמפו משיקה בימים אלה בקבוק 
המיתולוגית  לסודה  חדשים  ונראות 
 .1954 בשנת  לשוק  שנכנסה  שלה 
טעמי  בנגיעות  וסודה  סודה  בסדרה: 
יער.  ופירות  אננס  ליים,  למון  פרי 
כשרות: בד"צ, מארז רביעייה: 10.90 ₪

חנויות  ורשת  -יבואנית  טסה  קבוצת 
מארזים  מבחר  מציעה  לממתקים 
משלוחי מנות ססגוניים לפורים החל מ- 

19.90 ₪ -והלאה

קטגוריית  את  מרחיבה  גד  מחלבות 
ריקוטה  ראשונה  ומשיקה  הריקוטה, 
של  הלבנה  הגבינה  למריחה- 
בסידן.  ביותר  העשירה  האיטלקים 
משקל: 200 גרם, מחיר מומלץ לצרכן: 

9.90 ₪ כשרות: רובין – מהדרין

הוותיקה  המלח  יצרנית  הארץ'  'מלח 
המוצרים  סל  את  מרחיבה  בישראל, 
הימלאיה  סדרת  את  ומשיקה  שלה 
המופק מסלעי מלח מהרי ההימלאיה. 
צנצנות  של  סוגים  בשני  מוצע  המוצר 
המכילות  ורוד  מכסה  בעלות  ק"ג   1
מחיר:  דקים.  וגבישים  גסים  גבישים 

19.90 ₪ כשרות: בד"צ

רשת קפה ג'ו חוגגת 20 שנים של קפה 
גורמה וקולינריה איכותית ומשיקה את 
מפתיע  חדש,   -  2018 חורף  תפריט 

ומחמם

חלי ממן – קבוצות תמיכה לאורח חיים 
בריא, מחדשת ומצרפת למגוון מוצריה 
חטיפי אורז וחיטה מלאה המגיעים בשני 
וברביקיו  ובצל  שמנת  שונים:  טעמים 
ערך  ומקסימום  קלוריות  מינימום  עם 
ממן  של  בקבוצות  נמכרת  תזונתי. 

במארז המכיל 4 שקיות אישיות

חיים חדשים לרהיטים

הברק  ועל  הרהיטים  חיי  אורך  על  לשמור  רוצים 
לשימור  מוצרים  סדרת  מציגה  סנו  שלהם?  הטבעי 
והגנה של רהיטי עץ ולהשגת מראה מחודש ומבריק: 
הברק  ועל  העץ  על  שומרים  המוצרים  רהיט.  סנו 
שכבת  באמצעות  אבק  הצטברות  ומונעים  הטבעי 
ושקופה. בסדרה: סנו רהיט במכל עם  הגנה עמידה 

מתז – נוח לשימוש לכל סוגי הרהיטים, וניתן למילוי מחדש בשקית 
 – ספריי  רהיט  סנו  הסביבה.  לשמירת  התורמת  חסכונית  מילוי 
על  שמירה  המבטיח  קבוע  לשימוש  גדולים,  משטחים  על  לריסוס 
פוליטורה   – פוליטול  רהיט  סנו  הרהיט.  חיי  ואורך  הטבעי  הברק 
ויופי,  ברק  להם  ומחזיר  עץ  רהיטי  משקם  סיליקון.  עם  לרהיטים 
מסיר לכלוך ואבק ומגן מפני מים ולכלוך. וסנו רהיט מטליות לחות – 
אריזת 20 מטליות נוחות לשימוש, לניקיון, הברקה והגנה על הרהיט 

בתוספת רכיב דוחה אבק.

עור בעיניים

רהיטי ומוצרי עור זקוקים לטיפול מקצועי ועדין. סנו 
מבריקה  דרך  לכם  מציע  עור  במוצרי  וטיפול  לניקוי 
לשמור על מוצרי העור. סנו לטיפול במוצרי עור מנקה 
אבק  דוחה  מעור,  ואביזרים  בגדים  רהיטים,  ומבריק 
ומעניק לעור ברק וגמישות. על מנת להגיע לתוצאות 
מטלית  באמצעות  העור  על  למרוח  יש  אופטימליות 

רכה או סופגת, לנגב ולהבריק במטלית יבשה.
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מעתה מצטיידים בכרטיס 
רב קו עם שבב חכם*

נוסעי התחבורה הציבורית בירושלים שימו לב!

כרטיס הנסיעה של ישראל
כרטיס הנסיעה של ישראל

  
•  קניון הדר, בקומה מינוס 1, סמוך לאופטיקה הלפרין

•  קניון פסגת זאב, בקומת בכניסה, מצד שמאל, מול דוכן תכשיטים מגנוליה
•  קניון רמות, בקומת הכניסה, סמוך לקפה נאמן, מול בנק לאומי

• קניון רב שפע, קומה 2

• רחוב המלך ג'ורג' 3, קניון הפעמון
• תחנה מרכזית, מול רציף 22

•  מרכז שירות סיטיפס, בניין כלל, רחוב יפו 97 ירושלים, בקומת הכניסה

שימו לב, 
לבעלי כרטיס רב קו עם שבב חכם, יתאפשרו דרכי הטענה ותשלום חדשות ומגוונות.

אנא גשו בהקדם לאחד ממרכזי "על הקו" והחליפו את כרטיס הרב קו שלכם. הפעולה אינה כרוכה בתשלום. 

*אם ברשותך רב קו עם שבב אין צורך לבצע החלפה של הכרטיס  

בתאריך 8.3.18, כ"א באדר תשע"ח, יכנס לתוקף שינוי בשיטת טעינת הרב קו. 
יש להצטייד מראש ברב קו עם השבב החכם באחד ממרכזי "על הקו" הפזורים בעיר.
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עשרות רבות של גורמי רפואה, אישי ציבור, 
דעת  ומובילי  רבים  מכובדים  ציבור,  שליחי 
קהל במגזר החרדי השתתפו השבוע ב"ועידת 
שירותי  מכבי  שקיימה  לרפואה"  ירושלים 
בריאות במלון "גני ירושלים" בבירה. את הכנס 
מימרן,  אבי  התקשורת  איש  אמן  ביד  הנחה 
רבות  וחשובות  מרכזיות  סוגיות  בו  והועלו 
המעסיקות את מערכת הבריאות בישראל, תוך 
המתקדמים  הבריאות  עקרונות  על  דגש  מתן 
בריאות  שירותי  מכבי  של  השירות  ומהפיכת 

בעיר.
ראש  הועידה  מארח  היה  הנואמים  ראשון 
לשץ,  גידי  במכבי,  והשפלה  ירושלים  מחוז 
שהציג בפני המשתתפים הרבים את הפעילות 
בשנים  העיר  בשכונות  מכבי  של  המרובה 

הציג  כן  האחרונות. 
את נתוני המעברים בין 
וציין  החולים  קופות 
שנים  שלוש  "כבר  כי 
הקופה  היא  שמכבי 
היחידה שרושמת בעיר 
הציבור  חיובי.  גיוס 
שוב  אמון  בנו  מביע 
ושוב. כשהגענו לפני 3 
להוביל  והבטחנו  שנים 
הרימו  אנשים  מהפך 
אנחנו  והיום  גבה, 
יכולים לומר שהבטחנו 
ואף  קיימנו,  תנופה, 
גם  אומר  ואני  הפתענו. 
היום, בעוד כחודש אנו 
נפתח מרכז רפואי חדש 
בגבעת מרדכי. בתקופה 
 2 נפתח  אנו  הקרובה 
לילדים  בר"נ  מרפאות 

ולמבוגרים. ובתכניתנו להקים מרכז מכונים".
תנופת  על  סיפר  סער,  רן  מכבי,  מנכ"ל 
שניכרת  בירושלים  מכבי  של  ההתרחבות 
בפתיחת 15 מרכזים רפואיים חדשים בשלוש 
השנים האחרונות. "ההשקעה הרבה באה לידי 
חברים   3,483 של  הצטרפותם  בזכות  ביטוי 
חדשים למכבי – כפי שראינו בדו"ח הביטוח 
"יש  כי  וציין  סער  אמר  האחרון",  הלאומי 
כאן משוואה ברורה: שיפור השירות מתבטא 
ברכה  גם  בה  ויש  חדשים  חברים  בהצטרפות 
מקדימים  אנו  לשמחתנו  העיר.  תושבי  לכלל 

בהכל ולכן זוכים להצלחה רבה כל כך".
אמר  ליצמן,  יעקב  ח"כ  הבריאות,  שר  סגן 
מהטובים  הם  בישראל  הרפואה  "שירותי  כי 
בעולם ואנו פועלים כל העת על מנת לשפרם 
עוד ועוד". כן הבטיח להוביל מהפכה בתחום 
צריך  לא  ש"הציבור  משום  התורים  קיצור 
יקרה.  לא  זה  לניתוחים.  זמן  הרבה  לחכות 
המחוז,  כראש  לתפקידו  נכנס  לשץ  כשגידי 

ישתפרו  בירושלים  הבריאות  ששירותי  ידעתי 
בירושלים  רבות  משקיעה  מכבי  משמעותית. 
ואני מברך אותם על כך", אמר ליצמן והזכיר 
את חנוכת המרכז הרפואי בשכונת רמת אשכול 
כי  וציין  בו השתתף  גם  לפני כשבועיים אשר 
"זה מראה שאתם עובדים חזק. חזקו ואמצו".

משה  ח"כ  הכנסת  של  הכספים  ועדת  יו"ר 
בקרב  מכבי  של  הפעילות  את  שיבח  גפני 
בפרט,  ובירושלים  בכלל  החרדי  הציבור 
היטב  לזהות  יודע  החרדי  "הציבור  כי  וציין 
זוכה  מכבי  ולכן  המקצועיים  הרופאים  מי 
היא  משהו  יוזמת  כשמכבי  רבה,  להצלחה 

עושה זאת בצורה הטוב ביותר".
בירך  ברקת,  ניר  ירושלים,  העיר  ראש 
בדבר  והרחיב  בירושלים  הכינוס  עריכת  על 
תושבי  של  לבריאותם  מכבי  של  התרומה 
התחרות  את  לראות  רצון  שבע  "אני  העיר. 
הבריאות  שירותי  בתחום 
בזכות  שנוצרה  בעיר, 
מכבי  של  העשייה  תנופת 
וציין  ברקת  אמר  בעיר", 
מאנשי  "נפעם  הוא  כי 
לשדרג  ש'רעבים'  מכבי 
בעיר.  הרפואה  שירותי  את 
הבחירה של הציבור במכבי 
היא רק בזכות המאמץ של 

אנשי מכבי בעיר".
והפריפריה,  הפנים  שר 
ממנו  שנבצר  דרעי,  אריה 
שיגר  באירוע  להשתתף 
את  מוקלטת  בהודעה 
בחו"ל  משהותו  ברכתו 
ובירך את מכבי על עלייתה 
הביאה  "מכבי  לירושלים. 
הטובים  הדברים  כל  את 
ויצרו  לירושלים  מכבי  של 
שכל  כך  בעיר,  תחרות 
תושבי ירושלים יכולים ליהנות כיום משירותי 

הבריאות הטובים ביותר", אמר.
ההנהלה  חבר  הביא  מכבי  הנהלת  דבר  את 
מערכת  כי  שסיפר  שטיצברג  שמחה  הרב 
בריאות בירושלים שודרגה משמעותית בזכות 
תנופת הפעילות של מכבי בעיר. "במשך שנים 
גוף שייקח את הרפואה בעיר לידיים  לא היה 
לרפואה  במקביל  המונעת  לרפואה  וידאג 
השוטפת, וזו הבשורה שמכבי שירותי בריאות 

הביאה לירושלים", הוסיף.
פאנל  התקיים  הועידה  של  השני  במושב 
בנושא בריאות בהשתתפות יו"ר מכבי שירותי 
חטיבת  ראש  רוח,  משה  פרופ'  בריאות, 
המנהל  אש,  נחמן  פרופ'  במכבי,  הבריאות 
הרפואי של מרחב מרכז ירושלים במכבי הד"ר 
החרדי  למגזר  השיווק  ומנהל  בורובסקי,  ג'ון 
הועלו  הפאנל  במהלך  שלזינגר,  משה  הרב 
ופעילות  התושבים  לבריאות  הנוגעות  סוגיות 

מכבי בעניינים אלו.

הילה פלח

מאוחדת חברה לעיריית ירושלים בכנס "עיר 
וגן  בית  הארחה  בבית  שיתקיים  בריאה"  בירה 
אדר  ג'  ראשון  ביום  יתקיים  הכנס  בירושלים. 
בין השעות 17:00-21:00 בהפרדה ועל פי גדרי 
הצניעות וסביב שולחנות ערוכים בכיבוד בריא. 

הכנס ערוך למתן שרות לאנשים עם מוגבלות.
בראש הכנס המיועד למגזר החרדי יעמדו סגן 
שר הבריאות יעקב ליצמן, ראש עיריית ירושלים 
ספורט  תיק  מחזיק  בצלאל  אברהם  ברקת,  ניר 
מנהל  וייס  יובל  וד"ר  ירושלים,  בעיריית  חרדי 

מחוז ירושלים במאוחדת. 
ייטלו  בוועידה  שייערכו  המושבים  במהלך 
ובהם מומחים מטעם  רבים  גורמי מקצוע  חלק 
טיפים  הנוכחים  ויעניקו  בפני  שירצו  מאוחדת 

בנושאי רפואה והדרכים לקידום הבריאות. 
גורמי  פאנל  היתר  בין  יתקיים  הכנס  במהלך 

ייטלו  הסיכון הבריאותיים במגזר החרדי, בהם 
רופא  ביתן  מנחם  ד"ר  מאוחדת  מומחי  חלק 
ומר  דיאטן מחוזי  לביא  דודי  ילדים מחוזי, מר 

יוסף סוננבליט פיזיותרפיסט מומחה. 
כן תתקיים הרצאה של הרב יחזקאל אסחייק 
הרצאה  הרמב"ם,  פי  על  מונעת  רפואה  בנושא 
מקצועית על התפתחות הילד ע"י מר עמי פרגר, 

ועוד. 
שר  סגן  דברים  יישאו  המרכזי  בפאנל 
הבריאות יעקב ליצמן, ר"ע ירושלים ניר ברקת, 
ד"ר  בצלאל,  אברהם  חרדי  ספורט  תיק  מחזיק 
יובל וייס מנהל המחוז במאוחדת והרב ישי יזדי 

מנהל פדגוגי ראשי ברשת בני יוסף. 
על  מרשימות  מצגות  יוצגו  האירוע  במהלך 
"עיר  העירונית  התוכנית  ועל  בריאות  נושאי 
בירה בריאה" ודברים אף יישא הרב אליהו וייזר 

מנכ"ל מינהל קהילתי הר נוף.

אלי כהן

באחרונה  חנך  צדק  שערי  הרפואי  המרכז 
מרפאה יחידה מסוגה המאפשרת אבחון הגורם 

לבעיה והטיפול בו.
סובלים  הכללית  מהאוכלוסייה  כ-15% 
מתסמונת העין היבשה המהווה את אחת הסיבות 
זו  תסמונת  העיניים.  לרופא  לפניה  העיקריות 
מאופיינת בכאב, צריבה, תחושת חול בעיניים, 
גרד,  אודם, רגישות לאור, אי סבילות לעדשות 
ובאופן פרדוקסלי הפרשת  ראיה  מגע, טשטוש 

דמעות מוגברת. 
נועדו  יבשה  בעין  הטיפולים  שבעבר  "בעוד 
להחליף את הנוזלים שאבדו בדמעות, הטיפולים 

שזוהה  הדלקתי  לתהליך  מכוונים  המודרניים 
כחלק מתסמונת העין היבשה וטיפולים לשיפור 
שבדמעות",  השומני  המרכיב  ואיכות  כמות 
מציין פרופ' צדוק מנהל מחלקת עיניים ומרפאת 

יובש העין בשערי צדק.
מחקר העין היבשה התקדם בשנים האחרונות 
התהליכים  של  יותר  טובה  הבנה  ומאפשר 
בידע  זו  התקדמות  הרפואית.  הבעיה  שבבסיס 
מלווה בטיפול ממוקד יותר, ובטיפולים חדשים 

המכוונים להפרעה שבבסיס הבעיה.
לדברי פרופ' צדוק חשוב לאבחן את תסמונת 
להימנע  בכדי  האפשר  ככל  מהר  היבשה  העין 
דלקת  ומהיווצרות  היובש  תסמיני  מהחרפת 

כרונית. 

הילה פלח

הבד"צ  של  וחקירה  דרישה  בדיקה  "לאחר 
לנו  התברר  שהביאו,  המומחים  ומפי  מפיהם 
ע"ש  ורשומה  פרטית  היא  הקרקע  אכן  כי 
הינם  המשווקים  הקרקע  בעלי  וכן  המוכרים 
אנשים מוכרים ומנוסים ואינם חוסכים בכספים 
להצלחת  ואונם  מהונם  ומשקיעים  ומאמצים, 
וקידום התכנון בפועל, מול הרשויות ומערכות 
התכנון והחברה מתנהלת בכל הכללים והחוקים 

הנדרשים".
צדק  דין  בית  חברי  מביעים  אלו  במילים 
רבי  הגאון  בראשות  בירושלים,  לממונות 
אברהם דב הלוי לוין, את אמונם וברכתם ליזמי 
"דורות עילית" – העיר החרדית החדשה במזרח 
השקעה  ולהורים  למשקיעים  המציעה  דן,  גוש 
מצוינת ודרך נכונה להגיע לדירה לאחר הפשרה 

במחיר מוזל. 
לאחר  כי  אישרו  הדין  בית  חברי  כאמור, 
הוברר  שביצעו,  המקיפות  והחקירות  הבדיקות 
להם כי הקרקע הינה פרטית ומובילי הפרויקט 
בכל  הפועלים  ומנוסים  אמינים  אנשים  הנם 
בית  כי  יצוין,  הפרויקט.  את  לקדם  כדי  מרצם 
לטווח  התכנון  מחוזי  במיוחד  התרשמו  הדין 
באזור  הפועלת  ידועה  תכנון  חברת  עם  ארוך 
הנעשית  המואצת  ומהפעילות  רבתי  בהצלחה 

כי  במכתבו,  ציין  אף  ביה"ד  התב"ע.  לקידום 
חדש  איננו  חקלאית  קרקע  להפשרת  המהלך 
במגזר החרדי: "וכידוע הרבה פרויקטים לציבור 
החרדי בארצנו הק' הוקמו בדרך זו ויה"ר שחפץ 
ה' בידם יצלח לבנות עיר ואם בישראל", נכתב 

במכתב. 
הלא  העסקאות  לתופעת  גם  נדרש  הדין  בית 
גורמות  אשר  לעת  מעת  המתפרסמות  אמינות 
זה  בנושא  המשקיעים.  בקרב  גדול  לחשש 
מבהירים חברי הבד"צ, כי על פי בדיקתם "דורות 
עילית" שונה בתכלית והנה אמינה וישרה. "לכן 
חייב כל אחד ואחד לבדוק היטב לפני שניגשים 
להשקעה. אולם במקרה דנן 'דורות עילית' הוא 
שיש  הנדל"ן  בתחום  הישרות  העסקאות  מסוג 
עסקה",  כבכל  עתידיים  סיכון  וגם  סיכויים  בה 

כתבו.
לבקשת  נעתרו  כי  מציינים  הבד"צ  חברי 
"דורות  את  הלכתית  מבחינה  לפקח  היזמים 
כי  מאשרים  אנו  לעיל  האמור  "לאור  עילית". 
הנושאים  על  ויפקח  לבקשתם  נענה  הבד"צ 
ההלכתיים הקשורים לפרויקט 'דורות עילית' וכי 
בעלי הקרקע קיבלו עליהם את כל תוקף סמכות 
הדין  בית  חברי  חתמו  זה  אישור  על  הבד"צ". 
לענייני ממונות: אב"ד הגרא"ד לווין, והדיינים 

הגר"י ויס, הגרש"ח דומב והגרד"י קניג. 

הצלחה רבה ל"וועידת ירושלים 
לרפואה" ביוזמת 'מכבי'

מאוחדת חברה לכנס "עיר בירה 
בריאה" לקידום בריאות התושבים

חדש בשערי צדק: מרפאה 
לטיפול בתסמונת העין היבשה

"דורות עילית הוא מסוג העסקאות הישרות"

בענף  בכירים  השתתפו  ירושלים,  גני  במלון  בוועידה שהתקיימה 
הבריאות בישראל ואישי ציבור רבים ובראשם סגן שר הבריאות, 
יו"ר ועדת הכספים, ראשי הערים של ירושלים, בית שמש וביתר, 

עסקנים רפואיים ובכירי 'מכבי' 

הכנס המשותף של עיריית ירושלים ומאוחדת יתקיים בג' אדר בבית הארחה 
בית וגן בירושלים # בראש הכנס יעמדו סגן שר הבריאות ור"ע ירושלים
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ואתה תצוה את בני ישראל )כז, כ(. פרשת תצוה אינה מתחילה כמו שאר הפרשיות במלים: 
"וידבר ה' אל משה", "ויאמר ה' אל משה", או "ויקרא אל משה", אלא מיד "ואתה תצוה". 
כאשר  ה'.  משכן  בנית  למען  תרומתם  את  להרים  ישראל  נצטוו  תרומה  בפרשת  מדוע? 
שמע משה רבנו על צווי בנית המשכן, התמלא התלהבות דקדושה, ורצה לתת מעצמו למען 
המשכן, הוא חפץ שהכל יהיה ממנו ואמר: אם כך הוא רצון הבורא יתברך, רצוני שהדבר יתקים על 
ידי! משה רבנו לא הסתפק בכך שיתרום את תרומת המשכן בלבד - זהב וכסף ונחושת, שמן למאור, 
אבני שהם ואבני מילואים ושאר צרכי המשכן. כל התרומות הללו, גדולות ורבות ככל שתהיינה, אינן 
חלק מעצמותו, אלא חיצוניות לו. הוא השתוקק לתרום את עצמו ובשרו, ורצה למסר את כל כלו לה' 

יתברך.
וכי הקב"ה צריך את כספנו וזהבנו? הרי הכל שלו, והכל משלו - "לי הכסף ולי הזהב נאם ה'" 
)חגי ב, ח(. אכן כן! מלבד תרומות המשכן, הקב"ה רוצה דבר, שהוא מעל לכל - "ואתה". אומר לו 
הקב"ה: אני רוצה אותך! אני מקבל את הרצון ואת המוכנות שלך להקריב את עצמך למשכן ה' כחלק 

מתרומת המשכן. וזהו אינו חלק פשוט, אלא החלק החשוב והמבחר ביותר.
לכן, כל המשכן כלו עמד על משה. גם אם אלפי אנשים היו באים להעמיד את המשכן, הם לא היו 
וייפול... מי הצליח להקימו? אדם אחד - משה רבנו:  ייפול, יעמידו  - והוא  מצליחים. הם יעמידו 
"ויקם משה את המשכן" )שמות מ, יח(. מדוע? במה הוא זכה? משה רבנו היה מוכן לתת למשכן את 
נשמתו ואת חייו, את גופו ועצמותו. ראה זאת הקב"ה ואמר: אתה, משה, אינך צריך להביא לי יותר 
דבר, שהרי מסרת לי את כל גופך ונשמתך. ולכן אני מחשיב אותך כאחד מעמודי המשכן! תפקידך 

הוא רק לצוות אחרים להתנדב - זהו, "ואתה תצוה".
לכאורה, משה רבנו, שהגיע לתכלית התיקון - די לו במה שיצווה אחרים. אך מן המלים "ואתה 
ינסה  יסוד גדול בעבודת ה': על האדם לבדק ולתקן את עצמו, בטרם  תצוה" למדים בעלי המוסר 
לשנות אחרים ולחנכם.  "ואתה" - קדם כל תבדוק את עצמך, ורק אחר כך "תצוה" את האחרים ותורה 

להם לבדק את עצמם ולשנות את הדרוש.
- קדם כל  יז(  יט,  )ויקרא  זו אפשר לפרש את מצות התורה: "הוכח תוכיח את עמיתך"  על דרך 
"הוכח" את עצמך, ורק אחר כך "תוכיח" את האחרים, כדרך שאמרו חכמינו ז"ל )בבא מציעא קז 

ע"א( "קשט עצמך", ואחר כך "קשט אחרים".
חז"ל )בבא בתרא ט ע"א( אמרו: "גדול המעשה יותר מן העושה". כוונת הדברים בפשטות היא, 
שאדם שגורם לאחרים לתרום ולעזר - שכרו גדול יותר מן התורם בעצמו, שהרי למרות כל נדיבות 
לבו יש גבול לנתינה שהוא בעצמו יכול להעניק. לכל היותר, יכול הוא לתת סכום השווה לתרומתם 
של חמשה או אפילו של עשרה אנשים, אך התרמת אחרים - אין לה גבולות, וכשהוא מדבר על לב 

אנשים שיתרמו ו"מעשה" אחרים, הוא תורם יותר מן ה"עושה" בעצמו. 
אך אפשר לדרש זאת, גם על פי היסוד שהתבאר לעיל: "גדול המעשה יותר" - אימתי אדם שמדבר 
עם אחרים גדול יותר, ודבריו נשמעים? בזמן שהם באים "מן העושה" – מאדם, ששנה את עצמו, 
והוא בעצמו מקים את הדברים, ורק אחר כך מוכיח אחרים ומשנה אותם. ומפרסמת המימרא של אחד 
מגדולי הדורות, שאמר על עצמו, שכשהיה צעיר לימים חשב לתקן את העולם כלו והשתדל לעשות 
זאת, אולם ראה שאין חפצו עולה בידו. אז חשב, שאמנם את כל העולם אין ביכולתו לתקן, אך אולי 
יוכל לתקן. משראה שגם זאת אינו מסגל - החליט שהוא עובד על תיקון שלמות  את כל בני עירו 

עצמו, וממילא נוכח לראות שכל העולם נהיה מתקן. ואתה תצוה - קדם עליך לדאוג לתקן את עצמך, 
ואחר כך תצוה על אחרים ותתקן אותם. 

דבריו נשמעים

זהו שאמרו רבותינו )ברכות ו ע"ב(: "כל אדם שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעים" - אינו דומה 
אדם שעמל ותקן את עצמו, עלה ונתעלה בתורה וביראה, והגיע לרמה שיש בו יראת שמים, ורק אחר 
כך הלך להשפיע על הצבור - למי שעדין לא עמל מספיק על התורה ועל יראת השמים שבו, והוא כבר 

הולך להשפיע על הצבור. 
מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הדר תפארת עם ישראל, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, היה דוגמא חיה לכך. 
כל כלו היה מלא יראת שמים. הוא חי את התורה ומסר את נפשו למען זיכוי הרבים ולמען קדשת 
וטהרת עם ישראל. משום כך זכה שדבריו יתקבלו על לב השומעים באפן מפלא. אינה דומה השפעתו 
של ספור שספר מפי מרן זצ"ל, להשפעתו, כשספר על ידי רב אחר. הוא הצליח להחדיר את הדברים 

בלב השומעים, ודבריו נשמעו מחמת יראת השמים שהייתה בו. 
את  אסרו  ישראל  גדולי  כל  אשר  הטלוויזיה,  נושא  על  בחריפות  זצ"ל  מרן  דבר  באחד משעוריו 
השימוש בה, והתבטא כי אדם המחזיק מכשיר זה בביתו, מכניס את הסטרא אחרא לביתו, ואין זה 
אלא ככלב רע בתוך ביתו של אדם, וכבר "רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה". לאחר השיעור 
נגש אליו אחד השומעים - יהודי שבמשך היום נהג לעבד למחיתו - "יצא אדם לפועלו ולעבודתו 
עדי ערב", ובלילה היה מגיע בקביעות לשעורי הרב - ושח לו בצער, שהוא, מצדו, מוכן לזרוק את 

הטלוויזיה מן הבית, אך מה יעשה? אשתו אינה מוכנה לכך בשום אפן...
לבקר  מגיע  אני  מעט  שעוד  לאשתך  ותאמר  לביתך,  "לך  בפשטות:  ואמר  הבעיה  על  שמע  מרן 
אתכם". היהודי ההמום נסה להתנגד, ולומר שאינו מסכים להטריח את הרב, והציע שאולי יוכלו הם 
לבוא לבית הרב, אך הרב התעקש לבוא אליהם. בלית בררה מהר היהודי לשוב לביתו ולהכינו לקראת 
בקורו החשוב של מרן הראשון לציון. אשתו הביטה בו בחסר אמון מחלט, והייתה משכנעת שהוא 
חומד לה לצון... עד ששמעה את הדפיקות בדלת, וראתה את הנכנס פנימה... מרב בהלה ופחד היא 
ברחה למרפסת, אך עד מהרה הגיע בעלה, והֱעביר לה את בקשת מרן - לבוא אל הסלון, משום שהוא 

רוצה לומר לה מספר מלים...
כשהגיעה, פנה אליה הרב ואמר: "אשריך! חברותיך יכולות לקנא בעולם הבא שלך! את שולחת 
את בעלך ללמד תורה, ומקבלת שכר כנגדו לעולם הבא. דעי לך, שגם אם הוא נרדם בשיעור, את 
מקבלת שכר על משך כל הזמן שבו היה בשיעור". "אבל", הוסיף מיד, "התברכתם בילדים קטנים, 
ואת הטלוויזיה אי אפשר, כידוע, לנעל במפתח. אם כך אין שום דרך למנע באפן מחלט מהילדים 

לצפות במכשיר הזה, והם עלולים להיחשף לתכנים שאינם טובים וראויים"...
עוד בטרם הספיק לסיים את דבריו, החלה האישה להנהן בראשה, והודיעה כי היא מוכנה לזרוק 
את המכשיר מן הבית עוד באותו לילה. היא הוסיפה להתנצל ולבקש את סליחת הרב, על שהטריחה 
אותו לבוא לביתם. זוהי רק דוגמא אחת, מתוך רבות, על ירא שמים שדבריו נשמעים ומתקבלים!... 

)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" – שמות, ח"ב עמוד קפ"ו ואילך, עיין שם מעשים נוספים 
בעניין זה, ותרווה נחת(. 

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

לכבוד ולתפארת

נחיצות הדגמה האישית

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 " התורה:  ציוותה  זה  לשם  המקדש.  בבית  המנורה  הדלקת  במצוות  פותחת  השבוע  פרשת 
זך- בלי שמרים  להיות  צריך  היה  זך כתית למאור". השמן למנורה  זית  וייקחו אליך שמן 

מהכתישה הראשונה.
האדמו"ר הזקן בעל התניא זי"ע פירש בדרך דרש פסוק זה על עצמנו. שעל ידי כתית- כתישה 
להיות  צריך  התורה  לימוד  כי  העולם.  את  המאירה  שבתורה  ל"מאור"  מגיעים  והתבטלות  עצמית 
בענווה ובביטול עצמותו של העוסק בה, מתוך ידיעה והכרה שהוא לומד את חוכמתו ורצונו של 
תפילת שמונה  בסוף  יום  כל  מה שאומרים   שזה  זי"ע  מליובאויטש  הרבי  כך  על  והוסיף  הקב"ה. 

עשרה: "ונפשי כעפר לכל תהיה", ועל ידי זה: "פתח ליבי בתורתך ובמצוותיך תרדוף נפשי".
הרי שלימדה אותנו התורה כי הדברים הנעשים בצנעה, בענווה ובהתבטלות הם מביאים את האדם 
למאור שבתורה ולהאיר את העולם. וכך פירש בעל החידושי הרי"ם זי"ע את הנאמר ברש"י בפתח 
פרשת צו )ויקרא ו, ב( "ביותר צריך הכבוד לזרז במקום שיש בו חסרון כיס". שחז"ל ביקשו ללמד 
אותנו כי עיקר חשיבות לימוד התורה וקיום המצוות כאשר הם מכוסים ונסתרים מעין הבריות ואף 
מעיני האדם בעצמו. ועל כן במקום שיש בו "חסרון כיס" דהיינו שאופי המעשים אין בו את הכיסוי, 
בתכלית  יתבצע  שהמעשה  כדי  מיוחד  בזירוז  צורך  יש  כל,  לעין  המתבצעים  עולה  בהקרבת  כמו 

שלמות הלב.
זאת מתעוררת התמיהה על המשך פרשתנו הסמוכה להדלקת הנר-כתית למאור, המצווה  לאור 
את בני ישראל: "ועשית בגדי קדש לאהרון ...לכבוד ולתפארת")שמות כ"ח, ב'(. מדוע התורה שמה 
דגש חזק כל כך על החיצוניות? מה להידורים חיצוניים במקום שבו הייתה פסגת ביטוי האמת ושיא 
שכינת הקודש? שאלה זו נשאלה על ידי הרמח"ל בספרו מסילת ישרים )פרק י"ט( אודות החובה 
ליפות ולהדר את המצוות כמו שאמרו חז"ל "זה קלי ואנווהו" -התנאה לפניו במצוות. מה להקב"ה 

בהידור ובנוי אם המצווה נעשית לאמיתה, בכוונה ובהתלהבות?
והפאר  ההדר  ולא  והפנימיות,  הלב  הוא  העיקר  שאמנם  כך,  על  שנאמרו  התשובות  מן  אחת 
החיצונים, מ"מ כיוון שהטבע האנושי מתפעל ממקום נאה ומלבוש יפה, הרי שעל ידו יכול האדם 
להגיע להתרגשות ולהתקרבות לבורא. משום כך הקב"ה ציווה על כך. כיוצא בזה גם ביחס להידור 

בצורה  ניגש אליהם  ואזי  כדי שנתפעל  נעשה בשבילינו  והיופי  עניין ההידור  כך שכל  ונוי מצוות. 
הראויה.

לפני כעשרים שנה הייתי בחנוכת בית המיועד לנערים פגועי מוחין קשים. בבואי לחנוכת הבית 
ראיתי בית מפואר מאד ושאלתי את המנהלת על מספר פריטים שהעלו בפני תמיהה, כמו כלי זכוכית 
לריק.  הייתה  וההשקעה  אותם,  וישחיתו  ישברו  אלו  ילדים  הרי  ולמה?  על מה  ווילונות מפוארים. 
מוזמן  לי המנהלת שאני  הזכוכית. השיבה  כלי  את  הנערים כשראיתי  יתירה מכך, חששתי לשלום 
ישמרו על החפצים כמו  ואיווכח אז שהילדים הללו  לבקר בכל עת שארצה בעוד מספר חודשים, 

מבוגרים בריאים ואחראים.
וביקשה שאבוא ואראה איך הילדים לא משחיתים  יזמה אליי שיחת טלפון  לאחר שבועות היא 
כלים! אדרבה כל התנהגותם השתנתה לפתע, הם אוכלים בכלי זכוכית, לא מושכים וילונות ומתנהגים 
יחסית כאדם נורמטיבי. לא האמנתי, ולאחר חצי שנה ביקרתי שם ונוכחתי לראות כי גם נערים אלו 

מתפעלים מכבוד ומתפארת המשפיעה על התנהגותם.
אשר  ועפר.  שק  ולובש  בגדיו  את  קורע  שמרדכי  לאחר  עושה  שאסתר  מה  את  מסביר  זה  רעיון 
במקום שתשלח את התך בתחילה לדעת מה זה ועל מה זה? היא ראשית שולחת בגדים להלביש את 
מרדכי ולהסיר שקו מעליו. ורק לאחר ש"לא קיבל" החלה להתעניין מה זה)אסתר ד'(. הרי היה ראוי 

קודם שתבדוק מה אירע ורק לאחר מכן לנסות לשכנע את מרדכי להסיר שקו מעליו?
י"ל שאסתר סברה שכדי להתמודד עם הצרה מבלי להיכנס למה נעשה, יש צורך בהנהגה אשר 
תכנס את היהודים ותסייע להם להתמודד. מנהיג שלא מרשים חיצונית לא מצליח לעורר התרגשות 
אצל כולם. חלק מהאנשים השק ירתיע אותם. על כן ביקשה בראש ובראשונה להחזיר את מרדכי 
איך  איתו  ולבחון  עניין  של  לגופו  להיכנס  אח"כ  ורק  והתרגשות,  התפעלות  המעורר  מעמדו  אל 

מתמודדים. לאחר שלא הסכים לבקשתה ולא קיבל החלה לשאול מה זה ועל מה זה.
ידעה התורה שהחיצוניות משפיעה על  נכון, שהעיקר הוא הפנימיות –כתית למאור, אולם  אכן 
כך  ומשום  וההתרגשות.  הערצה  על  משפיעה  מהאנשים  חלק  אצל  והתפארת  והכבוד  הפנימיות, 

ציוותה כי הכהן הגדול ילבש בגדי קודש כדי לעורר אצל אלו שזקוקים לכך את הפנימיות שבהם.
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לאישה

איך מכינים איפור טבעי מתבלינים?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טיפים
חג פורים בפתח והורים רבים מעדיפים לא לאפר את הילדים בחומרים 
  כימיים ולא ידידותיים... אבל גם הפעם, כמו תמיד, יש לטבע פתרון
אבי ציטרשפילר, עשבונאי, הרבליסט קליני והבעלים של ”חוות דרך 

התבלינים“ מגלה לנו איך להכין איפור טבעי מתבלינים 

"   

   
"

   




בזמן הכנת תחפושות ביתיות יש להקפיד על שימוש בחומרים שאינם 
דליקים. צמר גפן, נוצות טבעיות ויריעות מפלסטיק הם דוגמה לחומרים 

דליקים, העלולים לסכן את המתחפש באמצעותם.
על  המעידה  התווית  מופיע  שעליהן  תחפושות  לרכוש  להקפיד  יש  
עמידות באש. בנוסף, יש לוודא כי לתחפושת מחוברת תווית המעידה כי 

התחפושת עשויה מחומרים חסיני אש.
יש להקפיד כי התחפושת תאפשר ניידות ושתהיה נוחה. יש לוודא כי 
לנוע בה בחופשיות, ללא חשש של  ניתן  וכי  היא אינה לוחצת על הגוף 
הסתבכות, נפילה, מעידה ועוד. ככלל, יש להעדיף תחפושת צמודה לגוף 

ולא תחפושת נפוחה, בעלת שובל כלשהו וכו‘. 
ש להימנע מתחפושות הכוללות שרוכים, חבלים וחוטים ארוכים יותר 

מ 20 ס"מ, אשר עלולים להיכרך סביב הצוואר ולגרום לחנק.
בתחפושות לפעוטות יש להקפיד שהתחפושת איננה כוללת אביזרים  

קטנים אשר עלולים להיתלש ולהגיע לפיהם של הקטנים.
אין להתקרב למקור אש כלשהו עם תחפושת מחשש להתלקחות. שמרו 

מרחק מתנורים, כיריים דולקות, סיגריות בוערות ועוד. 
ספריי  שונים.  תרסיסים  בקרבת  רבה  בזהירות  לנהוג  יש  תרסיסים:  
על  מלרססם  להימנע  ויש  ביותר,  דליקים  הינם  וכו‘  שלג  ספריי  לשיער, 
הפנים, על הגוף או בקרבת מקור אש מחשש להתלקחות מהירה ופגיעה 
בלתי הפיכה. שימו לב כי מומלץ לרכוש אך ורק תרסיסים שעליהם מוטבע 

תן תקן של מכון התקנים הישראלי.
רכים  מחומרים  יהיו  וכד‘,  סכינים  חרבות,  כגון  תחפושות,  אביזרי  

שאינם עלולים לפצוע את המשתמשים בהם
יש לכבס תחפושות עפ"י הוראות היצרן בלבד. כביסה רגילה ושאינה 
על פי הנחיות היצרן, עלולה לפגום במידת העמידות של התחפושת לאש 

ועל כן מעמידה בסכנה את הלובש אותה.  
ורק באיפור לחג הפורים המאושר ע"י  כי משתמשים אך  לוודא  יש  

משרד הבריאות
העלולות  נאותים,  אוורור  פתחי  ללא  במסכות  להימנע משימוש  יש  

לגרום לחנק ואף לאיבוד הכרה. 
אין לחצות כבישים כאשר המסיכה מונחת על הפנים. מסיכה מצמצמת 

משמעותית את שדה הראייה של הילד, ועלולה לגרום לפציעתו בתאונה.
הנחו את הילדים המחופשים להתרחק מסיגריות, תנורים או כל מקור 

אש אחר, על מנת להימנע מסכנת התלקחות.
או  סדוקים  ואינם  שלמים  פלסטיק  העשויים  רעשנים  כי  לוודא  יש   
שבורים, וזאת כדי למנוע את פציעת הילדים. על מנת למנוע מקרי חנק יש 

לשים לב במיוחד לרעשנים המכילים רכיבים קטנים היוצרים את הרעש.


רקטות,  נפצי  לשימוש!!  מוחלט  באופן  אסורים  הנפצים  סוגי  כל   
זיקוקים גדולים ונפצי "נחש נפץ" מסתובב עלולים לגרום לכוויות קשות, 

פגיעות בעיניים ואף לקטיעת איברים. 
לגרום  העלולים  פלסטיק,  כדורי  היורה  צעצוע  אקדח  לשימוש  אסור  
שונים,  גוף  באיברי  פוגעים  הם  כאשר  הפיכות  ובלתי  חמורות  לחבלות 

דוגמת עיניים, ראש, בטן, צוואר וגפיים. 
יש להפעיל באמצעות אקדח  לסוגיהן  ואת הפיקות  הנייר  את קפצוני  
והפיקות  הקפצונים  את  ’להשתיל‘  אין  בלבד.  לכך  המיועד  צעצוע 

באקדחים מסוג אחר או בכל כלי אחר, מחשש לגרימת שריפה ונזק רב. 
בעת רכישת אקדח פיקות, יש לוודא כי על הקנה מותקן פקק בטיחות 

בצבע בולט.
אין להשתמש באבקות שרפה מכל סוג שהוא.

 אין לשמור פיקות וקפצונים בכיס, מחשש להתפוצצותם.
שעלול  מעשה  והעיניים  האוזניים  בקרבת  ודומיהן  פיקות  לירות  אין  

לגרום נזק רב ולעיתים אף בלתי הפיך. 


מאכלים  לשים  אין  שנים,   5 גיל  עד  לילדים  המיועד  מנות  במשלוח  
אוזני  עגולים,  מסטיקים  סוכריות,  ביניהם:  לחנק,  להם  לגרום  העלולים 
צעצועים  יהיו  שלא  ומומלץ  שקדים  או  בוטנים  אגוזים,  במילוי  המן 

מיניאטוריים וזאת כדי למנוע סכנה של שאיפה לריאות וחנק.
מומלץ לעטוף את הצעצוע לפני ששמים אותו במשלוח מנות על מנת 

שלא שיבוא במגע עם דברי מזון.

כולנו יודעים שלתבלינים מגוון סגולות בבישול, 
ידעתם  האם  אבל  שונים,  ובמאכלים  בחליטות 
הפנים  את  לאפר  אפשר  תבלינים  שבאמצעות 

של ילדיכם בחג הפורים? 

היו  הם  להתאפר,  רצו  כשאנשים  עברו,  בימי 
ופנים  גוף  איפור  ממנו  ומפיקים  לטבע  פונים 
במגוון צבעים; משורש של דבקה זיפנית הפיקו 
צבע אדום ומהפרח של שעועית הפרפר הפיקו 
את  בטבע  לאתר  ידעו  הם  הכחול.  הצבע  את 
הרלוונטי  החלק  את  לקחת  הנכונים,  הצמחים 
בצמח ולייצר ממנו צבע. הפעולה הייתה בדרך 
כלל על ידי ייבוש הצמח והוספת מים או שמן 

לאבקה היבשה שנוצרה.
 


הנקראים  אדומים  פיגמנטים  בפפריקה 
על  להגן  כדי  מייצר  שהצמח  קרטנואידים 
ההבשלה.  בזמן  חזקה  שמש  קרינת  מפני  הפרי 
מפיגמנטים אלה ניתן להפיק צבע אדום לצביעת 

נוגדי  הינם  בפפריקה  האדומים  הפיגמנטים  והגוף.  הפנים 
חמצון חזקים ויחד עם הויטמין c בפרי, מחזקים את יכולת 
הגוף למנוע מחלות קשות. שימוש חיצוני באבקת הפפריקה, 

כמו באיפור, מאלחש כאבים חיצוניים ודלקות.


ההמלצה היא להשתמש בפפריקה אדומה טחונה דק, להוסיף 
לה מים עד הפיכתה למשחה ואז לצבוע את הפנים והגוף.

 


בנוסף לשורש הרגיל של הכורכום, הצמח מייצר חלק נוסף 
הזנגוויליים.  למשפחת  האופייני  מעובה  שורש  קנה  הנקרא 
צהובים  פיגמנטים  הבשלתו  לקראת  מייצר  זה  שורש  קנה 
שאף עשויים להפוך לכתומים. כורכום מסייע למנוע דלקות, 
מיתון  עורקים,  טרשת  מניעת  דם,  כלי  תקינות  על  שמירה 
חיצוני,  בשימוש  והכבד.  העיכול  למערכת  סיוע  דמנסיה, 

מסייע הכורכום לטיפול בדלקות וזיהומים.


וכפית שמן, משאירים את הערבוב  מערבבים כפית כורכום 
עד  שמן  קצת  עוד  בבוקר  מוסיפים  שלם,  לילה  שנוצר 
לשימוש  המומלצים  השמנים  וצובעים.  משחה  להיווצרות 
הם שמן זרעי ענבים ושמן שומשום. במידה והשמנים הללו 
לא נגישים, ניתן לשפוך מצנצנת הטחינה את השמן שמכסה 
יורד  את הטחינה למעלה. שימו לב – צבע הכורכום אמנם 

מהעור, אך לא מהבגדים, לכן הזהרו בזמן השימוש.


עז  צבעם  אנטוציאננים,  הנקראים  סגולים  פגמנטים  לסלק 
הפיגמנטים  של הפרי.  תקינה  הבשלה  על  שמירה  ותפקידם 

הסגולים מכילים נוגדי חמצון חזקים המשפיעים לטובה על 
שיקום ותקינות דפנות כלי הדם. שימוש חיצוני בסלק מרוסק 

יעיל לטיפול בוורידים מוגדלים ודליות.


המרוכז,  המיץ  את  מסננים  בבלנדר,  הסלק  את  מרסקים 
מוסיפים לו מעט אבקת אורז ומערבבים עד לקבלת משחה 

נוזלית.


מקור השם קצח בלטינית הוא "ניגלה" כלומר שחור וכשמו כן 
הוא – מקור לפיגמנטים שחורים. הקצח הוא אחד התבלינים 
על  משפיע  כתושים  קצח  בזרעי  שימוש  ביותר,  הבריאים 
חיצוני,  בשימוש  בדם.  הסוכר  רמות  את  ומאזן  הלב  הכבד, 

משמש הקצח כמסכת הזנה לעור.
 

לאבקה  הקצח  זרעי  את  טוחנים  פשוט,  הוא  השימוש 
ומוסיפים מים. מערבבים עד לקבל משחה אחידה וצובעים.


מהצמח שמיר יבש ניתן להפיק צבע ירוק עז ומיוחד במינו. 
ולו  נירית  הנקרא  בר  שמיר  בישראל  צומח  האביב,  בחודש 
עלי  שמיר.  בטעם  וזרעים  צהובים  פרחים  ירוקים,  עלים 
קליטת  על  שאחראים  ירוקים  כלורופילים  מכילים  השמיר 
קרני השמש והפיכתם לגלוקוז ואנרגיה. הצמח נהדר להרגעת 

עוויתות במערכת העיכול ובריא לכל חלקי הגוף.
 

מים  מוסיפים  היבש,  השמיר  של  העלים  את  היטב  טוחנים 
ומערבבים ברצף עד לקבל 

משחה אחידה. 
ניתן  התבלינים  ממרבית 
טבעית  בצורה  ליצור 
צבעים  במגוון  איפור 
התבלינים  ולפנים.  לגוף 
השנה  כל  לנו  מסייעים 
להשתמש  ניתן  ובפורים 
ולא  שונה  בצורה  בהם 
את  אפרו  שגרתית. 
הפורים  בחג  הילדים 
והם  תבלינים  באמצעות 
צבעוניים  מיוחדים,  יהיו 

וריחניים מתמיד.
צילום: הדס ניצן/ רמי זגנר

צילום: הדס ניצן/ רמי זגנר

בני ברק 12281/1/18 תשע"ח ו בשב"
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - זמנים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.בנו השלישי של שאול המלך מאשתו אחינועם.הוא נהרג 
במלחמת ישראל בפלשתים על הר הגלבוע. )שמ"א יד מט(

6.מי שפוסק וקובע בהיות חלוקי דעות."הלכה כדברי 
ה___" )שבת לט:(

7.קיצור המילים : לא לקבל פרס.
8.מין תכשיט קדמון בצורת טבעת."הביאו ___ ונזם וטבעת 

וכומז" )שמות לה כב(
10.מאותיות ה – א"ב.

11.ריחם,נתעוררו בלבו רגשות רחמים."ו____ עליהם 
כאשר")מלאכי ג יז( )גוף שלישי,עבר(

12.מלכודת,רשת. "בניך עלפו שכבו בראש כל  חוצות כתוא 
____" )ישעיה נא כ(

14.אכן,אמנם. "____ עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" 
)דברים ד ו(

15.קיצור המילים : נרו יאיר.
16.נפלא,סתום,בלתי נודע."למה זה תשאל לשמי והוא ___" 

)שופטים יג יח(
18.תמוה הדבר!  האומנם?"ויעש ___ והלא במאמר הן" 

)בראשית רבה ד(

1.מפרכה,האבן הפורכת וכותשת את הזיתים בבית-הבד."המוכר את בית 
הבד מכר את הים ואת ה___")בבא בתרא ד ה(

2.כנוי לאשה מכוערת."יפה קורין אותה ___ שהיא מלוכלכת במומין" 
)נדרים סו:(

3.חיל,כיבוש,צבא התוקף עיר ושם עליה מצור לכבשה."עיר שהקיפה ___" 
)גיטין ג ד(

4.רשום את שלושת האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלהכלפי מטה : 
א' – 10,ב' – 10,ג' – 80

5.בת-סדרה של פרפרים,רובם קטנים,ליליים. הם מזיקים ברובם לצמחים 
לבגדים,לספרים ועוד. "כבגד יאכלם __")ישע' נא ח()בהיפוך אותיות(
8.)היין לבעליו התודה למשקהו( בני אדם מכירים בדרך כלל    טובה 

למי שעושה אותה ואינם משגיחים במקור הטובה."____ למריה טיבותא 
לשקייה" )בבא קמא צב:(

9.אביו של אליקים אשר על הבית בימי מצור סנחריב על ירושלים בזמנו של 
חזקיה המלך. )מלכים ב יח לז(

12.מנין דברים אלו?  מנין לנו דעה זו ששמענו?  בעברית.
ובארמית?  "____ הני מילי" )חולין קמ.(

13.השמש המתחילה לשקוע,התקרב הערב."__ היום לערוב")שופ' יט ט(
17.אין הדבר שונה,אין כל הבדל בדבר.  "____ שנא" )סוכה כט:(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אמש, יומם, שנה, אתמול, ימים, שנתים, בקר, לילה, תמול, האביב, מחר, בא השמש, המחרת, ערב, באישון 
לילה, הסתיו, עת, בין הערבים, ואשמורה, צהרים, זרע וקציר, וחרף, קיץ, ירח ימים, חדש, קציר , נטות היום, 

חצות, רגע, קציר חטים, יובל, שבוע, תקופת השנה, יום, שחר, יומים, שמטה

נטותהיומיטחריצקאת

שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו

טנלתאישרקמיסוחאיפ

ההחנמאשפנמתלשאתרת

מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש

תבבאישונלילהשיקשא

1.החלק הלבן בביצה הוא...
2. הליקופטר בעברית

3. גוב הוא ביתו של...                                                                                                              
4. המלה עגבניה מקורה בתנ"ך?

5. מהו חלמון?
6. לפשפש פירושו...

7. מהו זאטוט?
8. מלה נרדפת לאנדרלמוסיה

9. מהי עלווה?
10. "הדיוט" פירושו...

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

1. החלבון 2. מסוק 3. האריה 4. לא 5. החלק הצהוב בביצה 6. לחפש 7. ילד קטן 8. 
מהומה 9. כלל העלים בעץ 10. פשוט



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

ו’  באדר - ח’ באדר 
תשע”ח  21-23/2/2018
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3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,870,000 

ש"ח גמיש, בלעדי, ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

באר שבע

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,220,000. 

_____________________________________________)07-07(תיווך יעקב, 054-4901948

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 דירת קוטג' 188 מטר, 
אופציה 130 מ', ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק.הרצוג, 
050-5265899)04-08(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

אחיסמך
 זכות לדירה בפרויקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, החלה בנייה, 
_____________________________________________)05-09ל(054-8407883

 ברח' אהרונסון, 3.5 
חד', 92 מ"ר, קומה ג' 
עם גג בטון, משופצת 

ומרווחת, עורפית, 
אופציה ממשית לבניה 

על הגג, 1,880,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 
45 מ"ר בקומה א', שניתן 
להשכיר. וכן מחסן דירתי 

וחניה, 2,200,000. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________ 4-4.5 חדרים

 ברשי מיקום מרכזי ושקט, 
ק"ב + מעלית + י.הורים, 

מזגן, סוכה, מסוגרת,
_____________________________________________)06-09ל(052-8612233

 ברובע ג' הדתי, 4 חד', 
גדולה, 136 מ"ר + מרפסת + 
_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

 ברח' בר אילן, מול קריה 
חרדית, 3 חד', מרפסת + 

אופציה לתוספת אחרי שיפוץ 
יסודי. תיווך יעקב, 

054-4901948)07-07(_____________________________________________

+5 חדרים
 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,980,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בק. הרצוג, 
בתהליכי בניה, 5 חד', מפרט 

גבוה במיוחד, 1,350,000 
 050-4102467)06-09(_____________________________________________

 דירה מחולקת משופצת 
כחדשה, מושכרת 4,000 
ש"ח נטו, רחוב דוב יוסף, 

מחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)07-08(_____________________________________________

 רחוב אלפסי מחולקת 
ומשופצת מושכרת, 3,300 

ש"ח נטו במחיר שלא יחזור על 
עצמו, 695 אלף ש"ח. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 רחוב סנהדרין דירה 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור, 
תשואה 8 אחוז נטו במחיר 

מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)07-08(_____________________________________________

 רחוב שאול המלך, דירה 
מחולקת שהסתיימה, רק 

עכשיו ניתן לקבל, 4,000 ש"ח 
נטו, במחיר מציאה. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
וחלוקה במחירים שפויים 
התקשרו עוד היום. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 בית קרקע בכותל המערבי 
שכונה א' מעולה למגורים 

וחלוקה במיר מציאה. משה 
_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 בית קרקע במשעול פארן, 
50 מטר, גינה 120 עם זכויות 
בניה והרחבה במחיר מציאה. 

_____________________________________________)07-08(משה אלוש, 054-3255667

 דירת 4 חדרים, כ- 100 
מטר, מעולה להשקעה 

וחלוקה במחיר מציאה. משה 
 בנורדאו, דופלקס 5.5 _____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

חד', קומה ג', ד', מעלית, גג 
בטון, 2,000,000 ש"ח, לל"ת, 

054-8455015)07-10(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א 
+ מחסן, משופצת מאוד, 

1,160,000, גמיש. תיווך יעקב, 
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 חברת משלב יוצאת 
בשיווק פרויקט היוקרה 

"האחוזה" ברמת בית שמש, 
בפרויקט פנטקוטג'ים, ומיני 
קוטג'ים בלבד, הכוללים 2 
חניות מקורות ונוף פתוח, 
החל מ- 1,999,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-08(לפרטים: 0584-611311

 בבלעדיות בבן שטח, 
דירת גן, 5 חד', חייב למכור, 

2,050,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! בהמאירי, דירת גן, 4 

חד' + אופ' להרחבה,
052-5752500)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בנין חדש 
ומטופח, חדשה! 4 חד', חזית, 
פרטיות, רק 1,500,000 ש"ח. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)08-08(_____________________________________________

 באזור רבי מאיר, 3 חד', 
רציני למכור, 1,300,000 ש"ח, 

גמיש. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)08-08(הנדל"ן, 052-3251213

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בניין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)08-08(להרחבה, 054-9422194

 בשכונה ו' החדשה, רח' 
בר-לב, 5 ח' עם מחסן בטאבו, 

קומה 2/6, גודל 140 מ"ר, 
קרוב לקריה חרדית, במחיר 
מציאה, 1,110ח,000 ש"ח. 

סוגדא נכסים, 054-4490025, 
052-6003046)08-08(_____________________________________________

 מציאה, בדב-יוסף, 3 חד', 
מרווחת ומשופצת, מושכרת 

ומעולה לחלוקה, 570,000 
ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)08-08(_____________________________________________

 במבצע-עובדה, 3 חד', 76 
מ"ר, ק"ד, מרוהטת, משופצת 

ומושכרת, ב- 2,100 ש"ח, 
598,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)08-08(_____________________________________________

 מכונס נכסים: 
במבצע-נחשון, 3 חד', 78 מ"ר, 

ק"ק, מרוהטת, בהזדמנות, 
625,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ג', רח' קלישר, 
3 ח' קרוב לאוניברסיטה )500 

מטר(, קומה 2/4 בגודל של 
78 מ"ר, רק ב- 660,000 ש"ח. 
סוגדא נכסים, 054-4490025, 

052-6003046)08-08(_____________________________________________

 בשכונה יא', רח' החידא 
קרוב לגרנד קניון, 3 ח', 

קומה 2/4, מושכרת, 76 
מ"ר, מתאימה לחלוקה, רק 

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה רח' 
מבצע עובדה, 3 ח', קומה 2/4 

משופצת, ממוזגת, 72 מ"ר, 
כניסה מיידת, רק 585,000. 

סוגדא נכסים, 054-4490025, 
052-6003046)08-08(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
לרציניים בלבד. "חמד 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 053-3357316

 בלעדי!! ביעבץ, 5 
חד', 125 מ"ר,  משופצת 

+ חצר ענקית + מרתף 
גדול, 3,300,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן"
_____________________________________________)08-09ל(052-7633978

 בלעדי!! בשיכון-ה', 3 
חד', חדשה + מ.שמש 
+ מעלית + גג בטאבו, 
1,800,000 "יאיר נדלן" 

_____________________________________________)08-09ל(052-7633978

 בשיכון-ה, 4 חד', 
חדשה + מ.שמש, 

2,100,000 * ופנטהאוז 
חדש + מ.שמש, ענקית, 
חזית, 3,500,000. "יאיר-

_____________________________________________)08-09ל(נדלן" 052-7633978

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, ק"ב, 

חזית-פתוחה, 100 מ"ר + 
סוכה + מעלית, במיקום 

מבוקש מאאאד! + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)08-08(נדלן" 052-7683068

 לשתי משפחות/
למשקיעים!בצייטלין! 3 
)כ- 60 מ"ר( + הרחבה 

לצד )20 מ"ר( + גג בטון 
לבניה! "אלוני נכסים" 

052-7610603)08-08(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ד, כ- 130 
מ"ר מחולקת חדשה!!! 

2,140,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,690,000 ש"ח, 

תוכניות במשרד.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד', יפות, החל 

מ- 1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מ', מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במקובר, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 3 
חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 

5 + גינה, מפרט עשיר, קבלן 
_____________________________________________)08-08(אמין. א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 

חד', מפוארות וגדולות, חזית, 
3 כ"א, החל מ- 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במימון, 3.5 חד', משופצת 
+ יחידה + אופציה גדולה, 

2,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת 
גן, 120 מ', משופצת 

ויפה + 2 יחי' מושכרות, 
ב- 5,500, 3,350,000. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)08-08(_____________________________________________

 פנטהאוז מהמם חדש 
בכהנמן/לוי-יצחק, 115 מ"ר 
+ גג מוצמד נקי, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-הנדל"ן,
050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בשיכון-ה', בבנין-חדש, 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבניין חדש ויוקרתי, דירת 
גן, 5 חד', + חצר, ס"ה 200 
מ"ר + כ.פרטית, 2,900,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 055-6781335

 בברויאר, בבניין בוטיק 
בגמר בניה, מיני פנטהאוז, 

170 מ"ר, ק"ד, מפרט גובה + 
_____________________________________________)08-08(חניה, 055-6781335

 באזור הרב שך, דופלקס, 
5 חד' )3+2( + מרפסת גג, 

מצב טוב, התרי בניה נוספים 
על הגג, ק"ג, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולב, 
דירת-גג, 4.5 חדרים, 115 

מ"ר, משופצת, ק"ג, 
חזית + חניה, 2,000,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בנורדאו, דופלקס, 4 חד', 
120 מ"ר, 1,620,000 גמיש. 

_____________________________________________)08-08("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס, 

8 חד', 240 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, משופצת. 

"חמד נכסים" 3,390,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח, 053-3357316

 בסמטת אזר, דופלקס, 
6 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000. 

"חמד נכסים"
053-3357316)08-08(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, דופלקס 6 חד' 
)4+2( מוכנה לחלוקה! 

משופצת מהיסוד + 
מרפסת שמש + מעלית, 
ב- 2,600,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים, 050-4177750

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בקג' עם מעלית, 

4 חד' ומעליה 2 חד' + 
גג משופץ, חזית וחניה,  
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 ביונה-הנביא, דופלקס, 
מטופח, 180 מ"ר, חזית, 

ניתן לפיצול/טאבו משותף, 
2,200,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! נדירה בחנה 
סנש, דירת גג )דופלקס(, 

150 מ"ר בכול קומה, 
ק"א ואחרונה, 5 חדרים, 

מעוצבת ומושקעת 
ברמה גבוהה + גג ענק 

150 מ"ר ניתן לבנות 
יחידות וכו'... 3,650,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 5 
חדרים, 150 מ"ר, 3 

חדרים למטה 75 מ"ר + 
2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,290,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באזור המרכז, 
דופלקס 7 חד', מחולק 3.5 
חד' 80 מ"ר + 2 יחידות על 

הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת, 

2,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 באיזור בעלי מלאכה! 
דירת גג, 2 מפלסים 

כ- 150 מ"ר + מעלית + 
חניה *בקרבת מוהליבה 

)שקטה(, 5 חד', מפוארת 
ביותר + תוספות! "אלוני 

_____________________________________________)08-08(נכסים"052-7610603

 בגני-גד, 5 חד,' כ- 120 
מ"ר, קומה-ג', מפוארת, 
2,170,000 ש"ח, גמיש. 

"נדל"ן-הקריה" 050-3000121, 
052-7673622)08-08(_____________________________________________

 בבעש"ט-דופלקס, 6 
חד' - כ- 160 מ"ר, משופצת, 

ניתנת לחלוקה, 2,430,000 
ש"ח. "נדל"ן-הקריה" 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
160 מ', חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,370,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א, 6 
חד', 150 מ"ר, חדשה, כניסה 
מיידית, ק"6 + מעלית, חזית, 

2,590,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', 
ק.הרצוג, חדשה + סוכה + 4 
מזגנים + תוספות, אפשרות 

להחלפה לדירה יותר זולה, 
2,050,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-15ל(054-8402332

 בלעדי בפרדו, 5.5 
חדרים, 135 מ"ר, חזית, 
ק"ג + מעלית + חניה + 
מחסן, 2,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי מציאה במנחם, 
5 חדרים, 120 מ"ר, 3 
כ"א, ק"א, משופצת 
+ חניה + סוכה 15 

מ"ר, 2,140,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)08-08(_____________________________________________

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת ל- 2+3, 

מושכרת, כניסה פרטית, 
2,050,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

 ברח' הרב לוין פינת 
התפוצות, )על גבול 

ר"ג-בסוף בירנבוים(, 5 
חדרים, 115 מ"ר, קומה 
ג', משופצת + מעלית 

+ חניה + מ.שמש. 
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)08-08(_____________________________________________

 באזור בן זכאי בבניין חדיש, 
5 חד' )6 במקור(, 145 מ"ר, 
סלון גדול, מושקעת ביותר 

+ 2 מחסנים למטה צמודים 
30 מ"ר ניתן להפוך ליחידה, 

ק"ג + מעלית + חניה, חזית. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 דירת 4 חדרים, מסודרת 
ויפה, קומה א' עם מעלית, 

בנין מטופח עם חניה בטאבו 
ברחוב יגאל. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרים, קומה ב', 95 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח, למהירי 

החלטה. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בבירנבוים, 
4 חדרים, 90 מ"ר 
+ מרפסת, ק"א 

בטאבו-משותף, מיידי, 
1,350,000 ש"ח 

)אופציה-לרישום מלא על-
הקונה(. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בחי טייב 4 - "בית 
פתוח"!!! למבקרים ביום 
שישי - ח' אדר )23.2.18( 

בשעה 10:00-11:00 - 
לל"ת!!! 4 חדרים, 90 

מ"ר, קומה ג', חזית 
פתוחה + סוכה + מעלית 

וחניה + א.הרחבה. 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)08-08(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 3 
כיווני אוויר! רק 6 דיירים! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)08-08(_____________________________________________

 מקבלן בבניה בהרצל בנין 
בוטיק, דירה בקומה, 3 כ"א, 

מרווחת, מפרט עשיר, מ.שמש 
+ סוכה. תיווך, 052-2781909, 

_____________________________________________)08-08ל(אור-אל

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד', כ- 90 מ"ר + סוכה, 

משופצת, אופציה לבניה. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)08-08(_____________________________________________

 בזכרון מאיר אזור 
ברטנורא, 4 חד', כ- 110 

מ"ר, קומה ראשונה, 
חזית! רק ב- 1,970,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)08-08(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול, 
4 חדרים, כ- 95 מ"ר, 

משופצת מהיסוד 
+ מרפסת סוכה + 

חניה משותפת, קומה 
ראשונה, חזית, רק 
2,000,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)08-08(_____________________________________________

 בסוקולוב/אבן גבירול, 
ק"א, חזית, 4 חד', חדשה, 

מפוארת סוכה ענקית, 
1,990,000 ש"ח, גמיש. תיווך-

_____________________________________________)08-08(הנדל"ן, 050-4177419

 ברבי-מאיר, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת כליל, 

מטבח-פסח, אופציה ליחי"ד, 
חזית. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאת 
השנה! הקודם זוכה! 4 
חד' + מעלית + חניה + 

סוכה + יחידת הורים! 
כחדשה! "אלוני נכסים" 

052-7610603)08-08(_____________________________________________

 בברטנורא, 4.5 חד', 
104 מ"ר + סוכה, קומה-ב', 

כחדשה, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בנורדאו, 4.5 חד', כ- 100 
מ"ר, 3 כ"א ניתנת לחלוקה, 

רק 1,420,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בירמיהו, 4 חד', 85 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 

1,850,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בתחילת בניה! בשיכון ג', 
4 חד' גדולה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבנין חדש בברטנורא, 4 
חד', חזית, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + יחידה 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,890,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 לל"ת בגמר בניה ברח' 
השניים פ"כ, ק"ד, חזית, 4 

חד', 1,700,000 ש"ח,
055-6781335)08-08(_____________________________________________

 לל"ת, בגמר בניה ברח' 
השניים, פ"כ, ק"ה, כ- 4 
חדרים, 1,650,000 ש"ח,

055-6781335)08-08(_____________________________________________
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3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

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

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

052-7103979)49-20/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

פתח תקווה

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,840,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

דימונה

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-08ל(050-4167200

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברח' הלוחמים קרוב 
לרח' רמב"ם בבנין חדיש, 

4 חד' גדולים, משופצת 
מחדש עם נוף בק"ג עם 

מעלית, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באלוף שמחוני, ק"ב, 
4.5 חד' בשטח של 

120 מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 4 חד', 
ק"1, חזית, משופצת, 

כ- 100 מ', 1,850,000, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, סלון 
גדול וחד' גדולים, חזית, 

מעלית, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 ביהודה נחשוני, טאבו 
משותף, 4 חד' + מרפסת, 85 

מ"ר, 1,200,000 ש"ח, 
03-6765524 ,053-3111238)06-09(_____________________________________________

 בגורדון, 794 חד' מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)06-09ל(052-4200019

 צמוד למרום נווה 4 חד', 
מרווחת!! + מעלית + חניה, 

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)06-09(רחוב, 052-6585808

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בכפר אברהם ברב 
אונקרמן 3 חד'+ למכירה/
השכרה, כ"א, נוף מדהים, 

משופצת, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-09ל(054-6303990

צפת

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

 בדוד המלך, ק"ק, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד 

כולל אינסטלציה, חצר צמודה, 
_____________________________________________)07-10ל(1,680,000 052-7171748

 לל"ת בקוק/חרל"פ, 
3 חד', ק"ב + מרפסות, 

מושקעת, מוארת ומאווררת, 
_____________________________________________)07-10ל(077-4100980

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 זכות לדירה 5 חד', 

מפוארת באברהם רביץ, נווה 
יעקב, בבניה, מציאה, 

_____________________________________________)07-10ל(053-3159993

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה בדרום בעיר, 
3 חד', 70 מ"ר, קומה 

ב', במצב טוב, 560,000 
ש"ח. שניר, 

052-2888181)07-07(_____________________________________________

 מציאה ברח'-ויצמן 
המבוקש והמרכזי, 3.5 

חד', משופצת, מרפסת, 
אופציה להרחבה, 

660,000 ש"ח. שניר, 
052-2888181)07-07(_____________________________________________

 לל"ת באזור דובק, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, 

עורף פתוח ושקט, 
1,940,000 ש"ח,

_____________________________________________)07-10ל(052-7651162

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד, 100 מ"ר + 

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)08-08(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 בדנגור, 3 חד' + סוכה 
8 מ"ר, מקורה + אופציה 

ממשית, קא', חזית. "פנחס 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד' + סוכה, מעלית, 

היתרי בניה, 1,490,000 
ש"ח, גמיש. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, היתרים 
לכ- 25 מ"ר, 1,375,000 

ש"ח, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)08-08(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 3 חד', 
ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד, 1,470,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 במוהליבר, 3 חד', ק"ק 
מוגבהת, משופצת ויפה, 

כ- 70 מ"ר + אופציה 70 מ"ר, 
1,520,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 במוהליבר, 3.5 חד', ק"ק 
מוגבהת + רשיון ל- 130 מ"ר 
+ חצר 25 מ"ר, חזית לגינה, 

1,750,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בשך-חיד"א, כ- 3 חד', 
ק"א, חזית, אופציה, משופצת 
ומטופחת, 1,490,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך-הנדל"ן,
050-4177419)08-08(_____________________________________________

 באיזור הרצל, דירת 
נכה, 3 חדרים, 80 מ' + 
חצר 40 מ', 1,500,000 

ש"ח, גמיש. מתחם 
_____________________________________________)08-08(הנדל"ן, 050-4000640

 3.5 חדרים + יח"ד ברמת 
אהרון, ק"ב, מושקעת. "תיווך 

_____________________________________________)08-08(-אריה" 0533-172-172

 בלעדי, 3 ח' בדוב הוז, 
קומה ב' + מעלית + חניה 

+ חזית, מסודרת, 1,500,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאוב 
נויפלד, קומה ב', חזית + 
אופציה, 1,380,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בנורדו, 60 
מטר + מעלית, קומה א', 

מפוארת, 1,400,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, 70 מטר ברוטו, 

קומה א', בנין מטופח, 
1,400,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', חזית בטאבו 
משותף בנועם אלימלך, 65 
מטר + יחידה של 25 מטר 

+ מעלית, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאוב 
משותף בנועם אלימלך, 

65 מטר, חזית + מעלית, 
1,020,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)08-08(אלטרנטיב, 054-5500263

 בעמי/אהרון דב, 
3 חדרים + מרפסות, 

ענקית, כ- 80 מ"ר, 
3 כ"א, חזית, ק"א, 

1,560,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 זה הגיע! וגם ילך 
מהר... במכבים, 3 חד', 
קד', 1,270,000 ש"ח, 
אל תחמיצו! מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד' 
+ מעטפת מוכנה 

ומשולמת של עוד 80 
מ"ר, 1,820,000 ש"ח, 

מפתחות ותוכניות 
חלוקה מגוונות ב"אביחי - 

_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

 הזריז נשכר! 
באברבנאל! 3 חד', קג' 
ואחרונה, בבנין מצוין! 

1,400,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בואו לראות! בנורדאו! 
3 חד', קא', משופצת, 

חזית, בנין קטן ומטופח, 
1,430,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום-נדלן"

052-2452820)08-08(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,450,000 ש"ח.
"נדל"ן-הקריה" 050-3000121, 

052-7673622)08-08(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ד, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, מפוארת 

כחדשה!!! 1,290,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם, 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד', משופצת, 
חזית + יחידה + גג, 

2,050,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד' + חצר 
גדולה, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בגרשטנקורן, 3 חד', 
80 מ"ר )4 דיירים( משופצת 

+ אופציה, ק"א, חזית, 
1,790,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת + אופציה, 
1,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה בצד 

30 מ"ר כולל רצפה ועמודים 
ובגג בטון, ק"ג, משופצת, 

ניתן לחלוקה, מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות במשרד 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור המרכז בטאבו 
משותף, 3 חד', 80 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 יחידות 
שמושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
_____________________________________________)08-08(ק"ד. א.פנחסי, 03-5799308

 בז'בוטינסקי ליד מכון 
מור, 2 חד', 60 מ"ר, 

משופצת ויפה, קומה א'. 
חיים רימקס 100%, 

050-6622311)08-08(_____________________________________________

 באבו חצירא, 2.5 מקורית 
וגדולה, אפשרות להרחבה 

ל- 5 חדרים במיידי, ק.4, ללא 
מעלית, 1,320,000 ש"ח, 

052-2647458)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
2 חד' + הול כ- 55 מ"ר, 

קו' א', חזית, טאבו מסודר, 
1,150,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי בסוקולוב, 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, קו' א', אפשרות 

הרחבה כ- 40 מ"ר, 1,400,000 
ש"ח. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קומה ד', גג רעפים, 

1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 ברח' חיד"א קומה 
א', 2.5 חד', מסודרים 

עם אופ' להרחבה, 
1,300,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 שלא תגידו שלא 
אמרנו! בז'בוטינסקי, 2 

חד', מרווחים ומשופצים, 
מחולקת לשתי יחידות! 

מושכרות ב- 4,000 
ש"ח! רק 1,175,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים"
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 תגידו לנו אם תמצאו 
יותר בזול! בברוט! 2 חד', 

ק"ק, אפשרויות הרחבה 
1,090,000 ש"ח, בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים"
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 מציאה בפלמ"ח!!! 
2 חד', ענקית, כ- 50 מ"ר 

אופציה לסוכה, רק 1,240,000 
ש"ח. "נדל"ן-הקריה" 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2.5 חד', 
משופצת + גג, 1,400,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה 
ביחזקאל, 45 מ"ר, 

דירת-חדר + מרפסות, 
חזית, חצי-קומה לעלות, 

ניתן להפוך ל- 2ח', 
מיידי, 1,020,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 צמוד למרכז, 3 חד', ק"א, 
מרפסת בהיתר, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)08-09ל(תיווך - דימונה, 052-3717213

 במחיר של דירה 
אחת בפ"כ! 3 דירות 

ברחוב הגיבורים והירדן, 
מושכרות ומנוהלות! 

1,300,000 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

052-7103979)08-08/18(_____________________________________________

 בהזדמנות, חדשה בשוק, 
בשמואל-הנביא ברחוב עץ-

הדר, 4.5 חדרים + מרפסת, 
מפתחות בתיווך צימוקי, 

02-5638221)08-08(_____________________________________________

 בגילה ה', דירה נחמדה 
ק"ג, 3 חד', שקטה, נוף, כ"א, 
_____________________________________________)08-09ל(1,320,000 ש"ח, 02-5441161

 ברחוב דהומיי, שלושה 
חדרים, מול הסופרמרקט, 

טוב להשקעה, בטיפול תיווך 
_____________________________________________)08-08(צימוקי, 02-5638221

 בקהילה, מבחר דירות 
החל מ- 690,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)08-08("ארץ הצבי" 052-5253470

 דירות עם ממ"ד ומעלית, 
להשקעה החל מ- 700,000 

ש"ח. תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470)08-08(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 להשקעה ברחוב 

הגיבורים, קומת כניסה, 3 
חדרים, 64 מ"ר, מושכרת 
2,050 ש"ח, רק 650,000 

ש"ח. תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470)08-08(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, קוטג', משופץ 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
_____________________________________________)08-08(גינה, חניות, 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
בבת-גנים בית בודד, משופץ, 

8 חד', עליית גג גדולה, מרתף, 
_____________________________________________)08-08(ממ"ד, חניה, 0522-656825

 דירת גג במרכז, חדשה 
3+2, מעלית שבת, מרפסת 

_____________________________________________)08-08(סוכה. נטלי, 052-2948691

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאטוז חדש מיוחד 

ומושקע, בנווה-עוז-הירוקה, 
6ח', 168 מ"ר + מרפסת 50 

_____________________________________________)08-08(מ"ר, 0522-656825

 בהזדמנות, רוטשילד/
הרב קוק, 6 חדרים גדולים 
)דירה בקומה(, קומה ג' + 

מעלית, חניה ומרפסת שמש, 
2,090,000 ש"ח,

050-4464170)08-08(_____________________________________________

 מבחר קוטג'ים בבת גנים, 
שעריה, רמת ורבר במחירים 

אטרקטיבים. נטלי,
052-2948691)08-08(_____________________________________________

 באזור הרב קוק ובאיזור 
פרנקפורטר, 3.5, מרווחת, 

_____________________________________________)08-08(מעלית. נטלי, 052-2948691

 בהרצל/אהרונסון, 3.5 
גדולים, ק.א + מעלית, 

050-3528252)08-08(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפלט 
ברמת-ורבר מושכרות ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)08-08(נוסף וגינה, 0522-656825

 באיזור בלפור, 2.5, 
מרווחת, קב' לא אחרונה 
במחיר אטרקטיבי. נטלי, 

052-2948691)08-08(_____________________________________________

דופלקסים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 בק.הרצוג בגני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

_____________________________________________)06-09ל(4,900 ש"ח, 052-7127207

 בק.הרצוג בעמק יזרעאל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)06-09ל(050-4132925

 ברבי עקיבא, 5 חד', 
דופלקס, קומה 4 + מעלית, 
3 כ"א מלאים + גג מרוצף, 
_____________________________________________)07-08ל(סוכה, מיידית, 052-2143994

 ברזיאל 2, 4 חד', חדשה 
מקבלן, נוף, קה', מעלית, 

לממושכת, 4,400 ש"ח, לל"ת, 
050-4444667)07-10(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מלאכי

 המציאון! להשקעה דירות 
החל מ- 460,000 ש"ח - 

_____________________________________________)08-08(אלפסי נדל"ן, 052-2790370

3-3.5 חדרים
 בחרדי, דירות 3 חד', החל 

מ- 690,000 ש"ח - אלפסי 
_____________________________________________)08-08(נדל"ן, 052-2790370

 מבחר דירות להשקעה 
החל מ- 590,000 ש"ח, 

תשואה, יפה. "נדל"ן-הקריה" 
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

2-3-4 חדרים, מחירים מתחת 
למחירי שוק לדיירים טובים, 

אפשרי מרוהטות, 
054-7477054 ,03-5444815)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! בהרצוג, 4 
חד', חדשה + מ.שמש 

*בנועם-אלימלך, 5 חד' + 
מרפסות, ק"א + מעלית. 

"יאיר נדלן"
_____________________________________________)08-09ל(052-7633978

וילות ובתים
 באנילביץ, בית פרטי, 4 

חד', 110 מ"ר + גינה חדשה, 
8,000 ש"ח. א.פנחסי,

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס, 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת, 2 חד'. 

"חמד נדל"ן" 
053-3357316)08-08(_____________________________________________

 בדסלר, 7 חדרים, 
ק"ג למטה 180 מ"ר 
+גג ענק פתוח 180 

מ"ר מדרגות חיצוניות 
מתאים למגורים/ישיבה/

עמותה, 6,400 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 דירה ברחוב דסלר, 7 
חדרים, 170 מטר, למשך 

_____________________________________________)08-11(שנתיים, 052-4788488

 בעוזיאל, דירת 5 חדרים, 
יפייפיה, משופצת, ממוזגת, 
קומה שלמה, 4 כיווני אוויר, 

100 מטר, קומה 4 + מעלית, 
_____________________________________________)08-08(054-3455437, לל"ת

 בלעדי בנימין אברהם, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי ברמז, חדשה, 4 
חדרים + מ' שמש, ק"א, 
חזית, ממוזגת, י' הורים 

+ מעלית + חניה פרטית, 
6,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בוינרב, ק"ד, 4 חד', כ- 
75 מ"ר, משופצת כחדשה, 

מפוארת, 3,900 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בר' עקיבא, 4 חד', 
משופצת כחדשה + מעלית, 

5,300 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
רח' שקט, 4 חד', 110 מ"ר 

+ גינה, ק"ג, שמורה, 4,900 
_____________________________________________)08-08(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

3-3.5 חדרים
 כניסה פרטית! בהאי 

גאון! 3 חד', ק"ק + 
מרפסת יפה בחזית, רק 
3,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" דירה 
חדישה 5 חד', 138 מ"ר, 

מרפסת שמש/סוכה, מעלית 
שבת, נוף לפארק,

0522-656825)08-08(_____________________________________________

 

דירות למכירה

1. בברוט לקנות בלי לשלם משכנתא,3חד' ק"ק 72 מר' מחולקת שכירות  6300 מיידי! רק 1,300,000 058-3200078  
2. בלעדי! בברוט באזור המבוקש ק''ב 2.5חד' 3כ''א 50מ'ר+אופצ' חזית 1,250,000 058-3200078

3. באבוחצרא 3חד' גדולה מרוווחת ק''ג מושכרת ב3300 מחיר לחטוף 1,330,000 058-3200078
4. דב גרונר,מטורף,ק"ק,90מ"ר כולל יח"ד, אופציות כ-100מ"ר,מושכרת 5900   058-3200078

5. מינץ.140מ"ר.7חד'.מושכרת לשנתיים ב9000.בטאבו חניה+גג+סוכה מחיר אמיתי! 058-3200078
6. סומך 3 חד' ק''ב חזית 70מ''ר במחיר מציאה! 1,220,000 054-8481204    
7. ביאליק 4 חד' 80מ' ק''א חזית שמורה מאוד 1560000 מיידי! 054-8481204

8. נורדאו באזור המבוקש 3חד' גדולים משופץ ק''א חזית אופצ'  מיידי 1,430,000  054-8481204
9. דוב הוז 3חד' גדולה מאוד ק''א חזית מדהימה 1,380,000 054-8481204

10. בלעדי בזבוטינסקי מושקעת 3חד' ומרפסת ק''א ב 1,300,000מחיר גמיש לרצניים!  058-3200078
11. באלישע 3חד' בניין חדש ק''ב מעלית 70מר' משופצת מושכרת ב4500 058-3200078

דירות להשכרה

1. בשניים 3חד' 70 מר' ק''ג+מעלית חדשה לגמרי מקבלן לחטוף רק ב 3600ש''ח  058-3200078 
2. בזבוטינסקי יפיפיה 30מ' ק''א חדשה מהקבלן+רהוט ומוצרי חשמל רק 2,450 058-3200078

3. בשניים 5 חד' ק-5 120מר' 4כ''א פנטאהוז גג ענקי פרטי חדש מהקבלן בשבילכם ב5600 058-3200078   

אפיקי נדל"ן בועז



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ו’ באדר - ח’ באדר תשע”ח  21-23/2/2018

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

נדל”ן עסקים
מסחרי

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-03/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז
 "חוות מרומי השדה" 

- 2 צימרים מפוארים 
ומאובזרים לזוגות/

משפחות, ספא, סאונה, 
בריכה מחוממת ונוף 

מדהים, 052-3488910, 
052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-10/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-21/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון
 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

ממטבעות דיגיטליים, 
055-8966396 ,054-8562079)50-9/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 
לבית ספר "נריה", עם 

מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

ירושלים
השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

בני ברק

פתח תקווה

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח 

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)04-11ל(קומפלט, 054-8590909

מבנה מפואר כ- 200 מטר
2 כניסות, מעלון, מושקע, 

מאוורר וממוזג

להשכרה בברכפלד

052-7101756
053-3104707

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת + 
_____________________________________________)05-08(פרגולה, 054-4797080

 להשכרה יחידת דיור, 
קרקע, משופצת, מוארת 
ומאווררת, בזכרון מאיר, 

050-5260688)05-08(_____________________________________________

 בקרית יובל, דירת סטודיו 
חדשה )ליחיד(, מרוהטת 

וממוזגת, 2,300 כולל ארנונה 
_____________________________________________)05-08(וועד בית, 053-3136650

 בכפר אברהם, דירת 3.5 
חד', 3,400 ש"ח, לל"ת, 

054-8495980 ,054-8119885)05-08(_____________________________________________

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(הון עצמי, 052-7122466

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-12(הפשרה. תיווך, 03-6180103

 בגני טל בב"ב, משרד 
מפואר 15 מ"ר, שירותים, 

_____________________________________________)05-08ל(מיקום מעולה, 053-3105016

 להשכרה בב"ב, משרד 
קטן לפעילות שקטה, מקום 

מרכזי, מזגן, שולחן, 
_____________________________________________)05-09ל(052-7140101

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, אוירה 
כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-10(4,200 ש"ח, 03-5787042

 באדמור מקוצק, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ג + מעלית, יפה, 

מרוהטת )ללא מ.כביסה( 
וממוזגת, מיידי, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09ל(054-3345000

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת, בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)06-08(2,800 ש"ח, 054-5981262

 בז'בוטינסקי, 1.5 חד', 
כ- 30 מ"ר, עורפית, מרוהטת, 

ממוזגת, כולל ארנונה ומים, 
_____________________________________________)06-09(2,300 ש"ח, 052-7158998

4-4.5 חדרים

 למכירה קו חלוקה 
יחודי, ירק מהדרין, 

ללא ריסוס, 
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 מחפש לקנות חברות 
בע"מ לא פעילות לצורך 

_____________________________________________)06-09ל(השבחה. 055-7240178, רמי

 להשכרה! אופנת 
נשים בר' עקיבא לימים, 
שבועות )בלבד(, מכירות 

מעצבות וכו', 
_____________________________________________)06-09(03-5792055, לל"ת

מבנים
 להשכרה במרכז ב"ב, 
מבנה, כ- 160 מ"ר + חצר 

ענקית 400 מ"ר, מתאים 
למעון, גני ילדים, ביה"ס, ת"ת, 

_____________________________________________)06-09ל(לפרטים: 055-6685076

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-31(ומאובזרת, 052-5207326

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

ירושלים והסביבה

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-22/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-07/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-27/18(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 

_____________________________________________)06-10ל(מרוהטת, מיידי, 050-7111483

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון, חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות 
kav.magazine@gmil.com)06-09(_____________________________________________

 בניסנבוים, 3 חד', ק"ב + 
מעלית + חניה, בנין חדש, עד 

שנה, 4,400 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ל(050-9094508

 בקובלסקי, 3 חד,' יפה, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

חדש, דוד שמש, מיידית 
_____________________________________________)07-10ל(לממושכת, 050-4141766

 ברח' חנקין בב"ב יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 
מרוהט מלא, מתאים לזו"צ, 

2,200 ש"ח לחודש, 
054-2282660)07-10(_____________________________________________

 בר' עקיבא פינת ירושלים, 
יחידת דיור, ק"ב, כ- 40 מ"ר, 
חדשה, מרוהטת ויפה, 2,800 

_____________________________________________)07-08ל(ש"ח, 052-7141568

 בגבעת שמואל, יחידת 
דיור 30 מ"ר, חדשה, משופצת, 

מרוהטת, 054-8469411, 
050-4102618)07-10(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)07-08ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)07-08ח(באשקלון, 053-3176405

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)07-08ח(באשדוד, 058-3268724

 דרושה דירה 1.5 + 
להשכרה באזור ב"ב ללא 

ריהוט עד 3,000 ש"ח מפסח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-4130188

 דרושה לקניה דירה 
בפתח-תקווה ובני-ברק במליון 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בערך, 050-6651365

 בב"ב בכהנמן 
המבוקש, חנות בשטח, 

250 מ"ר מרווחת ומוארת 
להשכרה לכל מטרה 

לפרטים. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 בב"ב ברבי עקיבא 
המבוקש, חנות 20 מ"ר, 

משופצת ומוארת לכל 
מטרה. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

_____________________________________________)07-10(פוטנציאל גבוה 054-6046921

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-18(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)07-18ל(050-2400460

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 ביגאל אלון, 3 חד', ק"ד, 
ממוזגת + מרפסת 40 מ"ר, 

מתפנה ברח' ניסן, 
_____________________________________________)08-09ל(054-3977018

 בהר-שלום, 3 חד', 
60 מ"ר, מפוארת 
חדשה לגמרי, נוף 

מדהים, אופציה-לריהוט, 
כ.מיידית, 3,800 ש"ח,

054-4290600)08-08(_____________________________________________

 3 חד', 70 מ"ר, משופצת 
ויפה, קב' )ארון(, 3,700 

מקרקעי ישראל,
_____________________________________________)08-09(054-8433124 מ- 15:30

 בוינרב, ק"ג, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, מפוארת + סוכה, 3,590 

גמיש. "נדל"ן-הקריה"
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בעוזיאל, יחידת דיור 2 
חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת ,3 כ"א, 45 
מטר + מעלית, ללא תיווך, 

054-3455437)08-08(_____________________________________________

 בגני גד, יחידת דיור, 
לזו"צ בודד/ת ק"ד, מאובזרת, 

מוארת ממוזגת, דוד"ש, 
050-7231178)08-11(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון כולל מים 
וארנונה + ריהוט, 1,900 ש"ח, 

054-4400074)08-11(_____________________________________________

 בצירלסון בבנין חדש, 
יח"ד, מפוארת + ריהוט, ק"ד 

_____________________________________________)08-08(+ מעלית, 055-6781335

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בבן יהודה, 4 
_____________________________________________)08-08(חד', ק'1, 050-3528252

 בהזדמנות בבן-יהודה, ליד 
ביה"ח השרון, 4 גדולה, ק"א, 

פינוי 20-3-18, טל':
050-3528252)08-11(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)08-09ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)08-09ח(בבני-ברק, 053-3173926

 למשרדנו דרושות דירות 
מושכרות למכיה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)08-08(_____________________________________________

 דרושות דירות בנות 3-4 
חדרים בב"ב ופ"כ לקניה 

במחירים טובים, ללקוחות 
טובים, פרסום ועריכת חוזה 

עלינו, 03-5444815, 
054-7477054)08-08(_____________________________________________

 בב"ב, אזור פונוביז', 
מכולת/קיוסק פעילה ורווחית, 

לרציניים בלבד!!!
052-7712484)08-11(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
באזור הקריות + 

תחזוקה, להשכרה של 
הנכס + חלוקה ושיפוצים 

ברמה גבוהה מאוד + 
הרבה המלצות, 

054-5818486)08-11(_____________________________________________

 פרוייקט פינוי בינוי חתום 
לבניה! אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)08-08(פרוייקטים, 04-8441111

 מגרש בבאר שבע לבניה 
של 10 יח' דיור, יזמות של 

24 דירות בשכונת הג' קרובה 
לאוניברסיטה ולסורוקה, 

במחיר מציאה. "תיווך בית 
בית" 052-4462863.
_____________________________________________)08-08(יוסף 052-6616800

 דירות להשקעה בסביבת 
אוניברסיטה, מ- 600 אלף 

ש"ח ומעלה. "תיווך בית בית" 
.052-4462863

_____________________________________________)08-08(יוסף 052-6616800

 קוטג' חדש מהיסוד, 180 
מ"ר + גג 60 מ"ר, אופציה 

ל- 5 יח' דיור, 1,600,000 ש"ח. 
"תיווך בית בית" 
 .052-4462863

 להשכרה ברח' _____________________________________________)08-08(יוסף 052-6616800
ירושלים/קרוב לר"ע, 
חנות פלאפל עם כל 

הציוד, 4,500 ש"חכ ניסה 
מיידית. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)08-08(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בהשומר קרוב לר"ע 27 

מ"ר, חזית, משופצת, 
6,500 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים באיזור 
בר אילן, חנות/משרד, פינוי 

_____________________________________________)08-11(מיידי, 050-5758688

 בקרית אתא, מתחם 
חנויות ומשרדים, רק 1,500 
ש"ח למ"ר בנוי ומתאכלס, 

המלצת השבוע. מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)08-08(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בחזו"א חנות גדולה, עסק 

פועל, ניתנת להעברה/
לפינוי, 1,400 ניתנת 
לחלוקה. "יאיר נדלן" 

052-7633978)08-08(_____________________________________________

 בבני-ברק ברח' ירושלים, 
חנות להשכרה 23 מ"ר + 
גלריה, חזית לרחוב, 3,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 למכירה חנות ביוקנעם, 
10 אחוז תשואה, חוזה לתווך 

_____________________________________________)08-09(לשנים רבות, 03-6180103

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח.

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)08-08(אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות,

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב, משופץ, איזור 

אבן גבירול, רק 1,800 ש"ח. 
תיווך BA יזמות,

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה, למהירי 

החלטה. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ, 

 BA על רבי עקיבא. תיווך
יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 
25 מ"ר בפסג' עם חלון על 

הרחוב במחיר מצחיק, מיקום 
מעולה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 מגרשים לבניה רוויה 
מגורים/עסקי - אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)08-08(_____________________________________________

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר עד 2 חדרים, 
מפוארים ומוארים, כ.עצמאית 

לכל חדר, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)08-11(עמדות עבודה, 050-7602600

 במרכז ירושלים, משרד 2 
חדרים יפה בבניין מגדל-העיר 
לכניסה מיידית, 2,100 ש"ח 

לחודש, לפרטים: 
052-2600936)08-08(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בפתח-
תקווה, מכירה/השכרה משרד 

מפואר, 187 מ"ר, 6 + חד', 
ליד בית המשפט עם מעליות 

_____________________________________________)08-08(וחניות, 0522-656825

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 
קומה א' עם מעלית ברבי 

עקיבא במרכז במחיר מציאה. 
תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים, קומת כניסה, 
איזור הרב קוק, רק 1,500 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 בבני-ברק, השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה עם 

לובי מפואר כולל ריהוט ומיזוג 
בקומות 19 ו- 20, המחירים 

נעים בין 400,000 ל- 510,000 
ש"ח, תלוי בגודל ומיקום 

המשרד. תיווך "ארץ הצבי"
052-5253470)08-08(_____________________________________________

 בקרית אתא, משרדים 
במחיר מציאה! רק 425,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)08-08(_____________________________________________
 דירה חדשה לזוג, לשבתות 

וימים, לתקופת פסח בב"ב, 
רח' מימון, ק"א, 

_____________________________________________)08-11ל(052-7617765

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 3 ח' 
כחדשה + נוף, לכינרת + 

מרפסת באזור יוקרתי,
050-4145926)08-11(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)07-06/19(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

מושב גורן

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)07-13(_____________________________________________

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-18(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

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)29-29/18(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-46/18(ש"ח ליום, 052-7696100

לפרסום
03-6162228

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

אמבטיות

נקיון ופוליש

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

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

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

ספסופה

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 וילה 5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת + 
בריכה מחוממת, שולחן 

סנוקר, נוף מדהים 
לחרמון, 050-4296661,

050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

גמ”חים

 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהיום להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-16(_____________________________________________

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח, 

לתקופה עד 60 חודשים, בריבים 
מועדפת, לא שוק אפור!

052-5701630)05-08(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-31/18(הלקוח, 054-2821847

 בספסופה, 4 יחידות 
לעוד 20 אורחים, חדר אוכל, 

_____________________________________________)06-09(משחקיה, 050-5068848

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון,
ציפוי והלבשה,
 ,09-9584862
,02-5333862
03-5445901)06-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)06-09ל(08-9458704

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

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

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

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 לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-18(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-06/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-18(_____________________________________________

טויוטה

מאזדה

מיצובישי

קרייזלר

 גמ"ח הגברה לאירוסין, 
שבע ברכות ובריתות, 
כולל הכול, 180 ש"ח, 

050-4156080)07-07(_____________________________________________

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

 ביום שלישי כ"א שבט 
בבוקר נאבדה שקית של 

H&O בכניסה לרחוב גבעת 
_____________________________________________)07-08ח(שאול, 052-7116411

 נמצא זוג מפתחות 
בטיילת שמעיה ליד מגרש 

הכדורסל, 9087136, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 אבדו 2 טבעות זהב 
בשירותים במרכז רימון, המוצא 

הישר יתקשר, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2808065

 נמצא ביום שלישי כ"א 
שבט נגן גברח' סוקולוב בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 058-3265087

 בכ"א שבט באזור בנייני 
האומה, אבד צמיד גורמיט זהב 

שמאוד יקר לבעליו, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8538646

 אבדה שקית שבה נעלי 
עקב חדשות בתחנה שליד 

_____________________________________________)07-08ח(האולמות, 050-7288328

 נמצא עגיל זהב צהוב )לא 
משובץ( ברבי עקיבא דובק, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8481189

 נמצא כרטיס זיכרון 
למצלמה )8 ג'יגה( ברבי טרפון 

_____________________________________________)07-08ח()א.דובק(, 054-8481189

 נמצא כצמיד זהב משובץ 
באזור סוקולוב, בפרשת יתרו, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4199150

 להוסטל חוסים בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(דרוש מיחם, 054-7000403

 למשפחה ברוכה דרוש 
לול/עריסה במצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6256846

 דרוש שלט לטייפ חברת 
פנסוניק, יד שניה,

_____________________________________________)07-08ח(054-8524782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)07-08ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)07-08ח(בתרומה, 054-8432271

 קונה זהב במזומן במחירי 
שיא, מומחים למטבעות, 

053-3107977)07-10(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי 

נוף פסטורלי לחרמון. מושיק, 
_____________________________________________)08-33ל(055-6662393

 טויוטה הולינדר שנת 
2012, יד שניה, ריפוד עור, נפח 
מנוע 3.5, יבוא אישי, 141,000 

ש"ח, שמורה מאוד!! מצב 
_____________________________________________)08-11(מצוין, 054-5500299

 מאזדה לאנטיס יד 
ראשונה, פרטי 1997 אוטומט, 

מפואר + צמיגים חדשים + 
טסט, 4,500 ש"ח, 

050-5595360)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות, מציאה, 
מיציבושי ספייס ווגאן, 7 

מקומות, 2001, מטופלת 
בזמן טסט ל- 10 חודשים, 

מצבר חדש, מזגן מצוין, 
8,000 ש"ח, גמיש, 

054-8527470)08-11(_____________________________________________

 קרייזלר וויאגר ארוך 2008 
יד 1, 7 מקומות, 138,000 

ק"מ, מצב טוב, מחיר גמיש, 
_____________________________________________)08-09ל(052-3681477

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוס עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)08-11(רחבי הארץ, 053-4271269

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 058-7662852

 חתונות 
מוסדותסטודיו

בת מצוות 

לכבוד 
פורים 
צילום 
סטודיו 

ועוד..

שעות מענה: 8:30-15:00

 חייגו עכשיו
 הנחה לגנים!!

רותי

מצלמת כל סוגי האירועים 
הפקות צילום

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)08-09ח(1-599-500-003

 ביום שלישי כ"א שבט 
בבוקר נאבדה שקית של 

H&O בכניסה לרחוב גבעת 
_____________________________________________)08-09ח(שאול, 052-7116411

 אבד נגן סאנדיסק 
באוטובוס 402 לכיוון ירושלים 

בתאריך י"ד שבט, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7168077

 נמצא ארנק עם כסף ורב 
קו בקו 422 מב"ב לירושלים, 

בתאריך כ"ח בשבט, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8425418

 נאבדו תפילין בב"ב ברח' 
_____________________________________________)08-09ל(אדר בגן וורשא, 058-3203034

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)08-09ח(בתרומה, 054-8432271

 לביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8447564

 מעונין לקנות פלאפון של 
_____________________________________________)08-09ח(חברת מירס, 054-8450520

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7163334

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש כביסה + שולחן 

מתקפל - בתרומה, 
_____________________________________________)08-09ח(053-3155532

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ( עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל,

_____________________________________________)08-09ח(052-7176547

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)08-09ח(054-2509001

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף,  צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)08-11(כסף, 052-4040221

 שירותי מייל 
 ,GMAIL + sombomail

החל מ- 35 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)08-29(בשעות הערב, 052-7611936

 תנור טוסטר אובן איכותי, 
כמעט לא היה בשימוש כשר 

לפסח מהדרין, 300 ש"ח, 
054-8527470)08-10(_____________________________________________

 תנור טוסטר אובן איכותי, 
כחדש, 80 ש"ח, 

054-8527470)08-10(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ו’ באדר - ח’ באדר תשע”ח  21-23/2/2018 

 

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

הגיע חדש!!!
לחג הפסח

קולקציה חגיגית
50-200 ש"ח

הקודם זוכה!

ריהוט

 שולחן מחשב כחדש, 
סנדוויץ ופורמיקה לבן, רוחב 

50, אורך 77 ס"מ, מדף נשלף 
למקלדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 6 כסאות חדשים, עץ אלון 
טבעי, צבע דבש כחדש, נקנה 
לפני 3 חודשים, 1,100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-10ח(053-3348860

 שולחן מטר 80 נפתח 
ל- 3 מטר, חדש, נקנה לפני 

חודשיים, צבע חום כהה, 
1,100 ש"ח גמיש, - 

053-3348860)07-10(_____________________________________________

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מית, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)07-08ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיו דיסק מקורי חדש 
MP3 לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8435872

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7603864

 תנור אפיה משולב גז, 
180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 פרוז'קטור 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה MOSTA, ב- 
200 ש"ח + ארגז 12V, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי, חדש, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר אובן חדש, גדול, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק LG טורבו, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 קטלן יתושים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 תנור לחימום ביתי, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך דק "36, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 + מיכל אלקטרוני, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 גריל על גז + פלנטה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 מכונת תפירה חדשה, 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6560424

 מכונת שתיה חמה, 
אספרסו 8 טעמים, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 רכב חשמלי לילדים עד 
גיל 5 שנים, 300 ש"ח )גמיש(, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8520535

 אוזניות סמסונג חדשות 
באריזה, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8541800

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח נקנתה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מחליק שיער רמינגטון, 
חדש, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(054-6689188

 מקרר קטן נייד לבית 
ולמשרד, מעולה לטיולים, 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-2252171

 מסך מחשב סמסונג, 20 
ש"ח במצב טוב, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(גמיש, בני-ברק, 058-3265087

 מכונת גילוח הרב גרוס 
כחדשה בשימוש פחות משנה, 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 050-4116415

 מכונת כביסה בוש במצב 
_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4440752

 למסירה אורגן ימהה 
במצב טוב, דרוש תיקון בב"ב,

_____________________________________________)07-08ח(052-7650091

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק, כחדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 מערכת רמקולים 
למחשב או לפלאפון לשמיעת 
מוזיקה צליל מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 כיריים גז בילד אין, 4 
להבות מנירוסטה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט 1 
_____________________________________________)07-08ח(כ"ס, 300 ש"ח, 052-3463482

 מקרר משרדי גודל 1.10 
על 60 ס"מ, מצב מעולה, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ. תחתון 
חב' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)07-08ח(קילו, 050-4145023

 סיר חשמלי לבישול מהיר, 
חדש, עדיין בקרטון, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 אופניים חשמלי 36V בלי 
סוללה ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V ב- 220 ש"ח, דרוש תיקון 

_____________________________________________)07-08ח(כרטיס, 050-4145023

 שואב אבק רובוטי יוקרתי, 
חדש עדיין בקרטון ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5823874

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154426

 טוסטר אובן קטן, היה 
בשימוש מועט, כשל"פ, 80 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7154426

 מאוורר הוריקן מצב מצוין, 
ב- 280 ש"ח, )נקנה ב- 400 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח(, 052-7154426

 תנור אפיה משולב גז, 
180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מכונת תפירה תקינה, 
_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 054-4273857

 שעון יד חכם, בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תנור לפיצה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 מדפסת משולבת 
HP3835, צבעוני, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 מדיח MIELE, רוחב 
60 במצב מעולה, בשרי, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-4189920

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7396092

 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

 כוננית ספרים, רוחב 1.50 
מטר, מדפים למעלה ודלתות 

למטה, 250 ש"ח, בערב, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397

 מעמד פינתי מעץ, על 
רגל, 2 מדפים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 שולחן סלון קטן, 
70X70X40 )חום ונגה(, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל, מטר 
על 60 ס"מ, נפתח, 160 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מגירות כתר, 60 ש"ח כמו 
_____________________________________________)07-08ח(חדש, 052-5737813

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 שולחן + שמונה כיסאות 
במצב מצוין צבע קונייק, 1.70 
נפתח ל- 3 מטר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 2 מזרונים לחדר שינה 
במצב מעולה, 200 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3228555

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 שולחן מחשב מצוין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7115498

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שידה ברוחב 50 ס"מ, 5 
מגירות, צבע חום אגוז כהה, 
מצב מצוין, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7628985

 2 שידות נמוכות, 2 
מגירות כל אחת, צבע חום 
כהה אגוז, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א, טל': 052-7628985

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6370452

 ספריה במצב כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5769990

 שידה עם דלתות ומגירות 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5769990

 כסא גלגלים במצב טוב 
מאוד, קל משקל ורחב )50 

ס"מ(, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7652159, לא בשבת

 בהזדמנות חדר ילדים, 
מיטת קומותיים + ארון 2.40 

במצב מצוין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ארון דלת 1 לחדר ילדים, 
יפה מאוד, צבע תכלת וכחול, 

50/60/80, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים, 053-3159993

 מיטות לחדר שינה, מצב 
טוב, 80 ס"מ, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בב"ב, 052-7154426

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4135002

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים, 20 ס"מ עובי, רק 

ב- 400 ש"ח כ"א בב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(0504-196197

 שולחן מניקור חדש עם 
_____________________________________________)07-08ח(מנורה, 054-8435872

 ארון נעליים כתר במצב 
_____________________________________________)07-08ח(מצוין, 60 ש"ח, 052-7191512

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור בצבע חום, 
חזקה ויציבה, 300 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות פשוטים מעץ 
ופלסטיק, 10-15 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית נירוסטה לפלטה, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 למסירה בבני-ברק מיטת 
נוער רביעיה, עץ בוק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7617553

 כוננית ספרים סנדוויץ, 
ארון 6 דלתות וכן שולחן סלון, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח גמיש,050-4183200

”אצל בתיה“

ועוד מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

3 מכנסי בנים  
ב-100 ש”ח

מרפאת יובל
נטורופת

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230, משנות השבעים, 

צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 פלטה קטנה לשבת, צבע 
שחור, כחדשה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 תרגומון דיגיטלי עברי-
אנגלי-צרפתי ועוד, כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423406

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)07-08ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מיקסר קנווד קומפלט 
900w ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מקרר תדיראן אפולו גדול, 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(03-6190834, 053-317-80-44

 מצלמת ניקון, 50 ש"ח 
לחלקים )צריך תיקון 

350 ש"ח(, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8454536

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 מסך מחשב מצוין, 70 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)08-09ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 אוזניות חדשות לנגנים, 10 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 כבלים חדשים שמחברים 
usb למחשב ומדפסת, 10 

ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 מחשב במצב מצוין, 200 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5482231

 מערכת קומפט דיסק 
כולל רדיו ודיסקים ורמקולים 

גדולים חדש, חברה טובה, 300 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5482231

 נגן גלסבה בלוטוס עם 
אחריות לשמונה חודשים, 
בירושלים, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7180781

 כיריים גז )רוזייר( בילדאין, 
4 להבות, מנירוסטה, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט 1 
_____________________________________________)08-09ח(כ"ס, 350 ש"ח, 052-3463482

 מכשיר פקס משולב 
מדפסת ב- 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7158416

 ASUS טאבלט איכותי 
10.1 אינץ, מצב חדש, כולל 

נרתיק ומטען, 480 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-7561146

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(052-8401909

 טאבלט 8 אינץ', חדש 
באריזה, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך במצב חדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-7561146

 תנור משולב תא אחד 
של "בלרס" במצב טוב )3 

להבות(, 280 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(02-5858827

 מחשב נייד ווינדוס 10, 
שמור מאוד, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-2515728

 מסך מחשב 18.5 מצב 
מצוין, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8433730

 מסכי מחשב "22, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6205446

 מחשב שולחני מצוין 
ווינדוס 10 + תוכנות, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 053-3346080

 טוסטר אובן גדול + 
תבניות ורשת 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(02-5021356 )ת"ק(

 מכשיר קפוצ'ינו ביתי, 
חדש בקופסה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(02-5021356 )ת"ק(

 מכשיר פקס )שלוחה 
בלבד(, 50 ש"ח, 02-5021356 

_____________________________________________)08-09ח()ת"ק(

 אמבט ג'יקוזי לרגליים 
איכותי מורפי ריצ'רד, כולל 

מתאמים + 4 בקבוקי שמן 
עיסוי, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7561146

 28 ספוטים מפרוק במצב 
טוב מאוד, 140 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'רד, איכותי במצב 

מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 מאוורר קיר אלחוטי 16" 
מצב מעלה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 HP ,"22 מסך מחשב 
מקצועי 3 כיוונים כולל יציאות 

USB, ב- 450 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 למסירה מקרר בקו 2 
דלתות, 560 ליטר, כרגע לא 

עובד - זקוק לתיקון, 
_____________________________________________)08-09ח(0527-613-645

 מקרר גדול, עובד, צבע 
לבן, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5740224

 מקרר אמקור 500 ליטר 
משומש, במצב טוב, בירושלים 

זקוק לטיפול, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165376, 053-3165377

 מציאה! מייבש כביסה 
איטלקי מכני מעולה + 

אחריות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(0544-514210

 מכשיר אדים קר, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים, 120 ש"ח כ"א, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-8483032

 דיסקים D.V.D סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 קלטות וידיאו סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(חדשה, טל': 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
מעוצב, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 0504-196-197

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7966786

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7396092

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער 

מיותר, במצב מצוין, 500 
ש"ח, דגם 

Epilto k200 + דוושת רגל, 
_____________________________________________)08-09ח(052-2515782

 למסירה בחינם, מקרר 
אמקור צבע ירקרק, זקוק 

_____________________________________________)08-09ח(לתיקון, 03-6704812

 דיסק מן כחדש, 150 
ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)08-09ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מיקרוגל 
משולב עם גריל חברת ליוונט 
_____________________________________________)08-09ח(ב- 200 ש"ח, 052-7966786

 למסירה מכונת צילום + 
פקס )דרוש תיקון קל(, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8527470

 טאבלט מחודש באריזה ב- 
380 ש"ח, הקודם זוכה, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(03-6198285

 מקרן תנור חימום קרמי 
על מעוד, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-8737224

 ציפסר חשמלי חדש 
באריזה, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8486993

 אונקי 64 ג'יגה סאנדיסק, 
חדש באריזה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8526099

 טאבלט חדש בקופסא, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-9340312

 מקרר אמקור במצב מצוין, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-9340312

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-3337530

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(לפרטים: 054-8453370

 תנור יונקרס גרמני משולב 
+ רדיאטורים כל יחידה, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 0527-167096

 2600W מפזר חום 
כמעט חדש, 190 ש"ח, נקנה 

ב- 250 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 ראוטר די-לינק 
DSLG225, חדש בקופסה, 

רק 210 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7618151

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף + גיהוץ אנכי, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8409064

 מצלמה קודאק חדשה, 
זום 20! 350 במקום 550 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8469938

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס, מכונת צילום 
משובל, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 
ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 טאבלט איכותי, 10 אינץ', 
חדש כולל נרתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-7561146

DVD  נייד 9 אינץ כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 
_____________________________________________)08-09ח(תיק, 350 ש"ח, 054-7561146

 מכשיר ניווט G.P.S חדש, 
איכותי, מפות 2018 ותוספות 

_____________________________________________)08-09ח(280, 054-8518182

 אורגן שתי קומות, חברת 
קאוי, ב- 500 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8471038

 שואב אבק כחדש, פילוט, 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)08-09ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(גמיש, 054-4273857

 20V ,מברגה 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(חדשה בקרטון, 054-4273857

 למסירה - מקרר בקו, 560 
ליטר, 2 דלתות, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7613645

 שעון משוכלל הכולל: 
מצלמה, נגן, מד צעדים, יומן, 

שעון מעורר ועוד, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(058-3263264

 רולים לשיער רמינגטון, 
מקצועי, 45 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע, 80 

ש"ח. של כל השנה - 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 מיקרוגל מעולה ואיכותי, 
קריסטל עם אופציות, 180 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח(,
_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 מברגה v12 מילווקי 
קודחת בבטון 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-3213875

 מקרר גובה 144, רוחב 55 
עובד מצוין, 250 ש"ח, 

 ,054-75662650
_____________________________________________)08-09ח(052-7483505

 מיחם דקורטיבי לשבת של 
חב' סול, כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-8737224

 שולחן לסלון, מסיבי, גדול 
וחזק, צבע חום כהה, נפתח 

במצב מעולה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(03-6190834, 053-317-80-44

 שולחן נמוך לסלון )ליד 
הספות( צבע חום כהה, 

רגליים, עבות, מצב חדש, 300 
ש"ח, 03-6190834,

_____________________________________________)08-09ח(053-317-80-44

 לחדר שינה, שידה + 
מראה, אורך מטר + שלוש 
מגירות, צבע חום דובדבן, 

כחדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(03-6190834, 053-317-80-44

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים עם מזרון בנפרד, 140 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, מצב אורטופדי 
מצויין, 60 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-5737813

 ארון אמבטיה כחדש + 
כיור + מראה, 80 ס"מ, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-6192732

 ארון מטבח תחתון, 1.60 
פנינה + מגירות ונשלפים, 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-6192732

 ארון ספרים + ויטרינות 
+ מגירות בוק, כ- 3 מטר 
גובה 2.80מ', 450 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-6192732

 מציאה! מיטת נוער 
נפתחת מעץ מלא עם מגירות 

- מצב מצוין, ב- 300 ש"ח! 
_____________________________________________)08-09ח(פל': 050-4124466

 מיטת היירייזר נפתחת 
במצב מצוין, 400 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 2 מיטות לחדר שינה עץ 
מלא + ארגזי מצעים, 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, ב"ב, 054-8445232

 סלון 3 חלקים, קטיפה, 
פ"ת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-9335124, 050-2306103

 ארון מתכת חזק ויציב, 
200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר שינה 2 מיטות + 
ארגזים + קומודה ושידה 

בצבע לבן, מסנדוויץ מלא 
במצב מצוין, מחיר מציאה, 

_____________________________________________)08-09ל(052-7649441

 מציאה!!! חדר שינה 
מעץ מלא, מיטה יהודית, 

ארון, שידה, קומודה 
ומראה, 5,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-08ל(054-4404946

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 מיטה מתקפלת במצב 
מצוין, ללא שימוש כלל במחיר 

מציאה, 200 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)08-09ח(054-8481818

 שולחן מחשב מצויין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7115498

 בהזדמנות 8 כיסאות 
מרופדות לסלון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(דרושות תיקון, 050-9089110

 ארון מעץ, חדש, גובה 
188, רוחב 121, 500 ש"ח, 

 ,054-75662650
_____________________________________________)08-09ח(052-7483505

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה, 499 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-4783220

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

_____________________________________________)08-09ח(350 גמיש, 052-7603865

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 ספת עור בצבע חום, 
חזקה ויציבה, 320 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(בני-ברק, 052-5737813

 ארון תקשורת עם מאוור 
ומנעול וזכוכית, 40/30/60 
חדש, ירושלים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5999643

 ארון ילדים דלת 1 כחול/
תכלת יפה מאוד 60/80/1.60 
ב- 500 ש"ח כחדש בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3159993

 מזרון אורטופדי + בסיס 
תואם 1.9א 0.90ר בירושלים, 

כ"א 490 ש"ח כחדש, 
_____________________________________________)08-09ח(053-3159993

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל, מטר 
על 60 ס"מ נפתח, 160 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4135002

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-4135002

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

_____________________________________________)08-09ח(054-5705546

 שולחן חדש ו- 4 כיסאות, 
_____________________________________________)08-09ח(200 ש"ח, 054-5482231

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 כסאות משרדיים מנגנון 
סינכרוני מלא, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-6205446

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(0504-196-197

 שולחן לסלון + 5 כיסאות 
במצב טוב, רק ב- 500 ש"ח - 

_____________________________________________)08-09ח(לחטוף! 0504-196-197

 זוג ספות מבד, 2+3, ב- 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 0504-196-197



ו’ באדר - ח’ באדר תשע”ח  621-23/2/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 שטיח 2X3 מ', כחול, 120 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4458397 בערב

 סלסלה יפה עם תחרה, 
מתאימה לפדיון הבן, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)07-08ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 תיק גב למחשב נייד עם 
7 תאים נוספים, בצבע חום-
אדום + ידית נשיאה, כחדש, 
_____________________________________________)07-08ח(40 ש"ח, טל': 050-2897977

 משחק מודולר כבישים כ- 
100 חלקים, 80 ש"ח, שליש 
_____________________________________________)07-08ח(מחיר, בב"ב, 052-7600336

 תחפושת קרבניט לגליל 
3-4 כולל כובע, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3286875

 שמלות מנטה מפוארות 
לילדות + אביזר שיער תואם, 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-8424850

 מכירת משאבות חלב 
ידניות אוונט קומפורט, רק 

200 ש"ח, בי-ם, 
_____________________________________________)07-08ח(058-3281068

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 אופנים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 אופנים "24, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 טלית תימנית כחדש, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 צידנית ענקית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תורה מפורשה, חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופניים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 סולם ברזל 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כלי דייג 10 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 אופנים 26 אינץ, הילוכים 
- בלי הילוכים, 50-100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 פדלים, 50 ש"ח. כידון, 10 
ש"ח. רגלים, 5 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3171324

 נגרר לאופנים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8520505

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8478897

 ליקוט הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8471351

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)07-08ח(80 ש"ח, 054-8478897

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)07-08ח(בערב

 קלרינט מעולה חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כינור מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כלוב לתוכים, גודל 
30X40, חדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7161030

 שמלת קטיפה שחורה 
מדהימה מידה 42, חדשה, מ-

one fo a kind, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-5411236

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

 התפנה טבח מומחה 
_____________________________________________)07-08ח(לישיבות, 050-6560424

 אברך חזן ובעל קורא 
_____________________________________________)07-08ח(לאזור בני-ברק, 052-7681627

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 
_____________________________________________)07-08ח(קרנותותורמים, 052-7633316

 מעוניינת לבשל עבור 
משפחות ו/או משק בית, נסיון 

_____________________________________________)07-10ל(+ המלצות, 053-334886

 בחור חרוץ מעונין לעבוד 
בשעות הערב בנקיון משרדים/

_____________________________________________)08-09ח(בתים, 050-4120697

 מחפש עבודה באיזור 
הדרום עוזר לנהג או סידור 
סחורה, אופקים, נתיבות, 

באר שבע, שדרות, 3 פעמים 
_____________________________________________)08-09ח(בשבוע, 054-6418705

 מחפש עבודה באיזור 
ירושלים, בחור זריז וחרוץ, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7167172, 052-6614300

 מחפש עבודה בקיוסק, יש 
לי נסיון רב בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7933823

 כשרוני בעל הסבר טוב 
מעונין ללמד נער, בחור, ילד, 

גמרא וכד', 35 ש' לשעה, 
בירושלים אזור מקור ברוך, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7658827

 מתפנה טבח מנוסה, 
מיידי ולישיבות לאחרי פסח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-3218955

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)08-09ח(052-2935219

 תושב ב"ב מעונין לנקות 
חדרי/מדרגות/ת"ת/כוללים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8592204

 מלמד בעל נסיון רב, 
מעונין במילוי מקום/משרה 

_____________________________________________)08-09ח(קבועה, 050-4190421

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7633316

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

תינוקות

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)06-09(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

 מזנון נמוך, כמעט חדש, 
אורך 1.80, רוחב 45, גובה 
50, מחיר 199 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 מציאה, מראת גלים 
מחולקת ל- 4, יוקרתית, גובה 
1.60, מחיר 199 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 שולחן סלון גודל 
120X240, חום כהה במצב 

_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4124742

 6 כסאות סלון, חום כהה, 
במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4124747

 שולחן אוכל יפה, מתכת 
_____________________________________________)07-08ח(ועץ, 500 ש"ח, 054-4919299

 זוג כיסאות וינטאג', 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4919299

 מראה יפה מעץ עם 
מגירה, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

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

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 כסא וינטאג', 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

 שולחן עגול, יפה, מעץ 
מלא, נפתח ל- 7 סועדים, 500 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7623559

 ספת-סלון חומה בהירה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל גדול מעץ 
חום מלא, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6370452

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד עץ מלא, 

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן סלוני נמוך, כחדש 
ממש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(03-6162229, 0533-17-80-44

 12 כסאות סגולים לילדים 
כחדשים, סטאר-פלסט, כל 

_____________________________________________)07-08ח(אחד 15 ש"ח, 053-3186686

 שישה כסאות מרופדות, 
דמוי עור, בצע חום, חזק, 

סה"כ ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 שולחן + 4 כסאות 
מרופדות, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד במצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור, צבע חום, 
חזקה ויציבה, 360 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5373813

 סימילק 400 גרם מהדרין, 
30 ש"ח, חלב נוכרי, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת שכיבה מלאה 
אינפיטי, מצב כמו חדש, 160 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 סלקל מיוחד, נדנדה 
לתינוק כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מיטת תינוק מצב מעולה, 
200 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 עגלת ילדים, טיולון, צבע 
שחור, מצב מעולה, ב- 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 053-3114819

 עגלה + טיולון + אמבטיה 
+ מתאמים לסלקל, צבע סגול 

חב' איזי בייבי, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(053-3114819

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 380 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-7561146

 מיטת תינוק עץ, 450 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 עגלת ברייטקס תכלת 
משולבת גם אמבטיה וגם 

טיולון, מצויינת!
_____________________________________________)07-08ח(058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
מדלה מיני אלקטריק, חדשה 

_____________________________________________)07-08ח(באריזה, 058-3245685

 מיטת תינוק משכל במצב 
מצוין, צבע עץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8427842

 עגלת תאומים לאורך 
ABC דיזיין ארוכה מצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-41190902

 בוגבגו פרוג בצבע כתום 
עם אמבטיה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 טיולון מקלרן ישבה בלבד 
כחדש, קל מאוד, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 סט מעצבים לעגלת בוגבו 
קמיליון, 2 חלקים, חדש למרי, 

_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח, 050-4119092

 עגלת סטוקי במצב 
מציאה, ב- 700 ש"ח, 

052-7146087)07-10(_____________________________________________

 מיטת תינוק מעץ מלא 
במצב מעולה + מזרון, צבע 

חום בהיר, 280 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9307308

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(054-7561146

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5385013

 לול לתינוק עץ מלא עם 
מזרון, מצב חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4783220

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 HTL פלאפון מסך מגע 
כחדש ללא שריטות + כיסוי 

+ מטען במצב מעולה - 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-8765657

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך חברת סלקום, 230 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7101799

 חדש באריזה טלפון 
אלחוטי פנסוניק בשפה 

האנגלית, 250 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(058-3250955

 טלפון דיבורית סטרליין 
- דיבור ללא הרמת שפופרת 

כחדש, שיחה מזוהה אפור, 30 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 נוקיה c2 לא כשר, 220 
ש"ח. נוקיה 2730 לא כשר, 

_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-6442824

 לקוסמטיקאית ציוד 
קומפלט במצב חדש, 

מתוצרת קנול 5,500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ל(052-2907031

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 890 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 לול לתינוק מפלסטיק עם 
מזרון במצב מצוין, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4120697

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5385013

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת טיולון צ'יקו, 80 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8471351

 עגלת שכיבה משולבת 
מחברת peg במחיר סמלי 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד!! 052-7116411

 סל-קל לתינוק + כסא 
בטחות, 200 ש"ח במצב 

_____________________________________________)08-09ח(מצוין, פלאפון: 050-9089110

 קנגרו לתינוקות במצב 
חדש, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8486993

 מיטת תינוק כחדש, צבע 
שמנת, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 אמבטיה שחורה 
קומפקטית + מתאמים 

לעגלת בייבי ג'וגר, סיטי מיני, 
מצב חדש, 450 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7121379

 סימילאק, 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי, 

_____________________________________________)08-09ח(25 ש"ח. 050-45135002

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7110779

 תמ"ל סימילאק א.ח.נוכרי/
שופרסל למסירה, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8469938

 עגלת תינוק חדשה 
באריזה בהזדמנות, 350 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(בלבד, לפרטים: 052-7625772

 עגלת תאומים רק 250 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, לפרטים: 052-7625772

 לול מפלסטיק קשיח 
לתינוק, במצב טוב, ללא מזרון, 

_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח, 03-9307308

 מיטת תינוק עץ, 450 
ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8423405

 מיטת תינוק, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(ירושלים, 054-8423405

 עגלת אמבטיה, צבע 
שחור, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 
_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח, טל': 052-8380655

 דיבורית לרכב, דגם 
מוטורולה, כ- 6 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-3337530

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 טלפון יאנג כשר במצב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4151813

 בהזדמנות - נוקיה c2, לא 
כשר, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(055-6787836

 טלפון סלולרי דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8484675

 נוקיה c2 לא כשר, 170 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך חברת פלאפון, 180 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2, ב- 210 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(בירושלים, 054-8411608

 טלפון סלולרי דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8484675

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי - s3 חזק במיוחד, 

חדש מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-4783220

 גלקסי פוקט שני סימים, 
כשר ומושגח, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 055-6788302

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 במציאה!! פאת סמי 
קאסטם 100% טבעי, חדשה 

בקופסא! רק 890 ש"ח, 
054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 למסירה, חבילה עם 25 
עדשות מגע יומיות של 

 PLATINUM PREMIUM MORE
_____________________________________________)08-09ח(מידה 2.00 -, 054-5342428

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים, מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 וילון חוטים צבע לבן 
כחדש, מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 שמלת ערב - שחור כסף, 
מידה 46, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 שמלת ערב שמנת/זהב, 
46, 500 ש"ח, בב"ב, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 שמלת ערב כחולה מידה 
44, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 חליפה לגבר חדשה לגמרי, 
שחור מבריק, מידה 52, 500 

ש"ח, בב"ב, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים על תוכי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-5705546

 למסירה בובת גמל גדולה 
כ- 1 מטר, לילדים, אחרי 

_____________________________________________)08-09ח(17:00, 052-7672758

 אופני ילדים 14 אינץ, 
BMX, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-5385013

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8458605

 שטיח לסלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות נשים מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לחם, מהודר, 
_____________________________________________)08-09ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 110 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8458605

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-2727474

 חלון )מחולק ל- 3( + 
 1.29X0.97 תריס, קומפלט

300 ש"ח, 052-7645405 
_____________________________________________)08-09ח(בערב מ- 20:00

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי, 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(052-2727474

 דררה מאלפת + האכלת 
יד ומטופחת, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5740868

 מתקן רב תכליתי למטבח, 
45 ש"ח בלבד, 02-5021356 

_____________________________________________)08-09ח()ת"ק(

 2 כיורים "בלנקו" איכותיים 
מאוד, במצב מצוין בירושלים, 

טל': 053-3165376, 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165377, בצבע לבן

 מעיל לגבר, חדש, מס' 46, 
סינטטי + בטנת פרווה, חסידי, 

אורך 1.17מ' בירושלים, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165376, 053-3165377

 נעלי סאס לנשים, מס' 
41, כמעט חדש, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3165376, 053-3165377

 דלת + משקוף, 
1.17X2.05, ב- 100 ש"ח, 

052-7645405 בערב מ- 
_____________________________________________)08-09ח(20:00

 תחפושת של מוכרת 
פרחים יפה ומושקעת ביותר 

לילדה כבת 4-5, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-3329999

 גמרא תלמוד בבלי עוז 
והדר, מס' ברכות, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)08-09ח(רק 50 ש"ח, 050-3329999

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-4514210

 שמלת כלה יפהפיה, ב- 
_____________________________________________)08-09ח(400 ש"ח, 052-7613384

 סורג בטן לחלון, 200 
ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8423405

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-6800702

 מתקן לאופניים לרכב, 
חדש, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, חדש, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 בבני-ברק, 3 גלגלים 
לאופניים במצב מצוין, 20-50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-9985503

 זוג תוכונים קומפלט כולל 
כלוב ובית הטלה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-3202097

 ברה"ע למכירה אופניים 
"26 למבוגר, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7966786

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים + מנורת קיר, 20 ש"ח 

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 ונטה לפעלת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-3286875

 שאל )שכמיה(, יד שניה 
_____________________________________________)08-09ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 סורג בטן, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-8478897

 מגילת אסתר ברסלב, 10 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8478897

 טיטולים למבוגרים 
15-18 יחי' 45 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)08-09ח(054-8475855

 אופני הרים + הילוכים 
במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8475855

 למסירה לבני תורה, תנור 
בלרס דו תאי במצב טוב, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3174466

 תחפושות: חיל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8, משה 

_____________________________________________)08-09ח(רבינו - גיל 4, 050-3337530

 כסא אוכל מורכב על כסא 
+ בוסטר לרכב, 70 ש"ח. 

מתקן לקורנפלקס זוגי, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח חדש,052-8969770

 תלת אופן לילדים 3 
שלבים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 שטיח רצפה פרסי מיוחד, 
_____________________________________________)08-09ח(300 ש"ח, 053-3155415

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)08-09ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 קופסת תה מעץ - ויסוצקי 
מהודרת, 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8418662

 סליילסר מרובע חדש, 
ללא אריזה, 70 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8418662

 משחק הרכבה מורפן, 
קופסא גדולה, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8471038

 כמאה גליונות "משפחה" 
"בקהילה" 390 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-6927418

 סדרת "פתח מילוט" ה' 
כרכים - נחמן גרשונוביץ, חדש 

ממש! 160 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(03-6297418

 למכירה שמלה חדשה 
לאירועים לנערות/נשים ארוכה 
ואופנתית, מידה 38, רק 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-4843223

 במציאה! אופני הלו קיטי, 
BMX, נראה חדש לגיל 3-7 
כולל גלגלי עזר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 אופני הילוכים גודל 16 
דרוש תיקון רק, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 תחפושת אברול אריה 
לגיל חצי שנה, 15 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 חדש ממש! תחפושת 
מוקיון/ליצן לגיל 7 מהממת 

ומושקעת כולל כובע, 60 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-4843223

 חדש! תחפושת אברהם 
אבינו או משה רבינו לגיל 7-9 

_____________________________________________)08-09ח(רק 40 ש"ח, 058-4843223

 תחפושת קרבינט לגיל, 
3-4 כולל כובע, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 בהזדמנות!! חליפה 
ארוכה בגיר, 3 חלקים, 

כחדשה, בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4160457

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, צבע בז', מהמם, 
כמעט חדש, 400 ש"ח, 

במקום 800 ש"ח שעלה, 
_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 052-7600336

 שטרות 20 ש"ח, 60 שנה 
למדינת ישראל, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-4110390

 זיכוי למקפי "מולטי-פוקל" 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)08-09ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 שולחן גיהוץ חזק ויציב, 80 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 נעלי בד, שחור/לבן 
לבנות, מידה 39-40, מציאה, 
_____________________________________________)08-09ח(15 ש"ח כ"א, 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער ולפאות 
בנים מ- 15-35 ש"ח, לא 

משאיר פירורים ומחזיק כל 
_____________________________________________)08-09ח(השבת, 052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה -21
22 בקופסא, לבן/כחול, חדש, 

מבצע - 50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 שאלים למסירה ברח' 
_____________________________________________)08-09ח(קושניר, 054-8469938

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

 כסא ילדים, 40 ש"ח. 
סבל, 10 ש"ח. כידון, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-3177932





כיף לשחק

חבילת
מדבקות 
פורימיות 
מצורפת 
למארז

הביתהזכייה של

גם              משתתף במבצע

כיף לשחק גם בפורים! מארז קרלו מיני עם קצפת 
שניתן להפוך לאריזת משלוח מנות מעוצבת וחגיגית
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