


חוגגים יובל להתיישבות

בחברון
בפסח

ישי ריבוחיים ישראל

יוסי כהן עקיבא מרגליות

ביני לנדאו

מחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון  

האירוע בסיוע המשרד לשרותי דת

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון

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

אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ב׳, ג׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00
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הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
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להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אייל יעקובוביץ
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ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך

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

סיורים באתרי היישוב היהודי בחברון | הפעלות לילדים

עליה המונית ותפילת חג בימים
שני שלישי י״ז-י״ח ניסן 02-03.4

יום שני י״ז ניסן 2.4 שמחת חג המונית בהשתתפות

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

HEBRON
מינהלת

מוניציפלית
חברון

ִקינֶדרַלעך

דוד איכלביץ
ותזמורותו וי

יו
בל

מיילך קאהן

דברי ברכה:  מנכ"ל המשרד לשרותי דת עו"ד עודד פלוס



חג אביב כשר ושמח!
הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 

ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

מרכז רבני אירופה

רשימת המותגים הכשרים לפסח:  טיים | גולף )לא גולף סלימס( | נובלס | מונטנה | אירופה | שרתון | נלסון | ברודווי | מוסטנג | רויאל



03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

*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.

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**

וארון ספריםפינת אוכל לשבת

ההגרלה השבועית מס׳ 8

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )כ״ו בניסן תשע״ח( בשעה 09:00

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ל׳ בניסן תשע״ח )15.4.2018(

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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אצלנו במשפחה
בפסח אוכלים בבית

הבחירה של הבית
תנובה

250 
מוצרים כשרים
לפסח למהדרין

מעל

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע



freyisrael@gmail.com :לעדכונים

י"ג בניסן תשע"ח 29/3/18רחובות126

מאת: חיים גולדברג

מנכ”ל העיריה, דורון מילברג, הגיע ביום שני 
מלכיאל  יוסף  הרב  העיר  מזרח  רב  של  למעונו 
מוסדות  כל  של  החמץ  מכירת  כתב  על  וחתם 
העיריה, מוסדות הציבור, מבני הקהילה ומוסדות 

החינוך והמרחבים הציבוריים בעיר. 
הרב מלכיאל הנו ידו הארוכה של הרב הראשי 
חולשתו  שמפאת  שליט”א  קוק  הכהן  הגר”ש 

נבצר ממנו השנה להנחות את הטקס המסורתי.
לרחובות,  הראשי  לרב  החמץ  הועבר  בכך, 
כמיטב המסורת היהודית לביעור החמץ ומכירתו 
לגוי. כנהוג, הרב הראשי לרחובות מעביר את כל 
לישראל,  הראשי  לרב  העיר  של  החמץ  מכירות 
החמץ  את  למכור  האוצר  שר  ידי  על  שהוסמך 

לפני  לגויים 
כניסת חג הפסח. 
דורון מילברג, 
העירייה  מנכ”ל 
אמר, כי “מכירת 
חלק  היא  החמץ 
קטן מההיערכות 
של  האדירה 
רחובות  עיריית 
אגפיה  כל  על 
פסח,  לקראת 
העיר  והכנת 

רחובות לחג”.

121/3/1 תש"ע ב " 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, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

 נהג אגד נפצע קל מיידוי אבנים

נהג אוטובוס של חברת 'אגד' נפצע באורח קל לאחר 
שאבן נזרקה על אוטובוס בו נסע, נפצה את החלון ופגעה 
פינת  הר הצופים  בו. התקרית החריגה התרחשה ברחוב 
הר ציון ברחובות. נהג האוטובוס פונה באורח קל לבית 

החולים קפלן להמשך קבלת טיפול, המשטרה בודקת.

 בן שנתיים נכווה בביתו

פעוט כבן שנתיים נכווה מכוס תה רותח שנשפך עליו 
בזמן ששהה במטבח בביתו. הורי הפעוט שחשו למטבח 
לנוכח זעקותיו של הילד מיהרו להזעיק את כוחות ההצלה 
שהגיעו למקום והעניקו לילד טיפול רפואי ראשוני, הוא 

פונה לבית החולים כשמצבו הוגדר קל עד בינוני

 רוכב אופנוע נפגע בתאונה

תאונת דרכים עם מעורבות אופנוע נרשמה ברחוב הר 
הצופים פינת הר המוריה ברחובות. מתנדבי איחוד הצלה 
לרוכב  ראשוני  טיפול  העניקו  למקום,  ראשונים  שהגיעו 
אופנוע שסבל מחבלות בגפיים, הוא פונה לבית החולים 

להמשך קבלת טיפול רפואי.

 ראש העיר בירך את השוטרים

ראש העיר רחמים מלול הגיע לתחנת משטרת רחובות 
כדי לברך את השוטרים ולאחל להם חג שמח.

במקום  העיר  של  הזכייה  את  מלול  הזכיר  בדבריו 
״אחד  כי  וציין  החיים  איכות  במדד  בארץ  הראשון 
העיר,  תושבי  של  הביטחון  תחושת  היה  הפרמטרים 
משמעותי  חלק  יש  ברחובות  המשטרה  תחנת  ולשוטרי 
זו. עירייה אינה יכולה להצליח ללא המשטרה  בתחושה 

והמשטרה לא תוכל להצליח ללא העיריה״, אמר.
התחנה  ומפקד  אדרעי  מוטי  ניצב  תת  המרחב,  מפקד 
לתושבי  ושקט  שמח  חג  איחלו  מנור  שרון  ניצב  סגן 
הקרוב  כך שבחג  על  את השוטרים  הוקירו  הם  רחובות. 
וגם ביום העצמאות הם יבלו את החג בעבודה ובשמירה 

על בטחון תושבי העיר.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

מאת: איציק גרוס

את  הפתיע  מלול  רחמים  העיר  ראש 
בטקס  שנשא  דברים  במהלך  המשתתפים 
לעובדי העירייה  'הרמת הכוסית' המסורתית 
לרגל חג הפסח שנערך בתחילת השבוע ובחר 
גל הספקולציות  ו'לעשות סדר' בתוך  להגיב 
ששטף את העיר בשבועות האחרונים אודות 

עתידו הפוליטי.
התרבות"  "היכל  באולם  שנערך  באירוע 
המועצה,  וחברי  העירייה  עובדי  מאות  בפני 
לאורך  העירייה  הישגי  את  העיר  ראש  מנה 
מכהן  הוא  בהם  האחרונות  הקדנציות  שתי 
קריאתו  נשמעה  בתווך  כאשר  העיר,  כראש 
)הליכוד(  עמרם  עודד  המועצה  חבר  של 
ש'הציע' למלול לנצל את הבמה ולהתיר את 
כוונותיו  אודות  הלחשושים  ואת  הספקות 

הפוליטיות.
קדנציה  אתנו  שתישאר  צריכים  "אנחנו 
הפרויקטים  את  שתסיים  מנת  על  נוספת 
שהתחלת".  הקודש  מלאכת  ואת  הרבים 
נענה,  הכריז עמרם, אלא שראש העיר מצדו 
לכשיסיים  יעניק  לשאלה  התשובה  את  כי 

להרצות את דבריו.
נשמעו  מהבמה,  לרדת  מלול  פנה  כאשר 
קריאות מכיוון הקהל שביקש 'להזכיר' לראש 
'שאלת  על  להשיב  התחייבותו  את  העיר 
לעמרם  ופנה  התמהמה  לא  מלול  המיליון', 
התשובה  לשאלתך,  "באשר  מבהיר,  כשהוא 

היא 'כן'".
הכרזתו הפומבית הראשונה של ראש העיר 
לאחר  מגיעה  שלישית  לקדנציה  יתמודד  כי 
שבסביבתו הקרובה של סגנו מתן דיל העריכו 
העיר,  לראשות  מועמדותו  הצגת  עם  כי 
העת  הגיעה  כי  ההבנה  מלול  בקרב  תחלחל 
לעשות 'חושבים' ולפנות את הדרך לצעירים.

מקורביו של דיל הביעו תקווה כי המהלך 
כי  להכריז,   72 ה-  בן  העיר  ראש  את  יביא 
פעילות  של  עשורים  בשני  "מסתפק  הוא 
קדנציות  שתי  מתוכם  ענפה,  מוניציפלית 

בראש הפירמידה".
כי  לספר,  יודעים  בליכוד  כך,  בתוך 
הסיכויים לקיומם פריימריז במפלגה לקראת 
כך  ומתרחק,  הולך  המוניציפליות  הבחירות 
השישית  הקומה  כיבוש  על  ש'בנה'  שדיל 
בפריימריז  ניצחון  באמצעות  ביל"ו  ברחוב 

בין היתר באמצעות גיוסם של מאות תושבים 
על  להתמודד  ייאלץ  לליכוד,  שהתפקדו 
מפלגה  ראש  כיושב  הנחשקת  המשרה 
מפלגת  את  שמייצג  כמי  ולא  עצמאית 

'הליכוד'.
ל'השבוע ברחובות' נודע, כי חמשת חברי 
מועצת העיר מטעם הליכוד מתייצבים כאיש 
כאשר  העיר,  ראש  מאחורי  בתמיכתם  אחד 
גם 'הנעלם הגדול' יושב ראש ועד העובדים 
רמי מדהלה הנחשב לאחד האנשים החזקים 
זה ש'דחף'  היה  בסניף כאשר לפי הדיווחים 
בראש  ראש  על התמודדותו  להכריז  דיל  את 
המילה  את  הוא  גם  אמר  טרם  מלול,  מול 

האחרונה.

ישראל פריי

סוערות  היהודי'  'הבית  בסניף  הרוחות 
והמתחים הפנימיים ממשיכים לטלטל את 
לאחר  ברחובות.  לאומית  הדתית  המפלגה 
מחלוקת  שעורר  פנימיים  פריימריז  הליך 
המקומית  המפלגה  יו"ר  מקיים  עזה, 
מגעים עם חסידות חב"ד לריצה משותפת, 
תמורת מקום ברשימה, כאשר הצעד מעורר 

ביקורת בתוך מפלגתו.
בין  מחולק  ברחובות  החב"די  הציבור 
כמה קהילות, המרכזית בהם היא הקהילה 
בבחירות  גלוכובסקי.  הרב  בראשות 
במפלגת  הרב  קהילת  תמכו  האחרונות, 
עם  במשותף  אז  שרצה  היהודי',  'הבית 

'אגודת ישראל'.
ולמרות  הקרובות,  הבחירות  לקראת 
ישראל'  מ'אגודת  נמרצים  חיזור  ניסיונות 
שהכריזה על ריצה נפרדת בעקבות אי קיום 
הסכם רוטציה, עומדת חסידות חב"ד בפני 
סגירה על תמיכה ברשימת 'הבית היהודי', 
כאשר הפעם מדובר על הענקת מקום ריאלי 

לנציג החסידות אריק ליפסקר.
מאחר ועל פי הערכות הסיעה לא צפויה 
לגדול משני המנדטים שהיא מחזיקה בהם 
פנימי  זעם  מעורר  לחב"ד  החיבור  כיום, 
שמצפים  אנשים  מצד  הן  הסניף,  בתוך 
והן  ברשימה  ריאלי  במקום  עצמם  לראות 
בעין את  עין  רואים  סניף שלא  אנשי  מצד 

המהלכים הנרקמים.
מהבחירות  מתאוששים  עדיין  במפלגה 
הסיר  האחרון,  ברגע  בהן  הפנימיות, 
המועמד אבישי שטראוכלר או מועמדותו, 
ופרש בטריקת דלת, לאחר שלדבריו 'דיל' 
הביא  מוזס,  אבי  מועצה  לחבר  כהן  בין 
הסניף.  על  כהן  של  אנשיו  להשתלטות 
פיוס  וועדת  ע"י  הוזמן  )"שטראוכלר 
בשיתוף  לפעול  מטרה  מתוך  בית  לשלום 
הלה  אך  מלאה  שקיפות  מתוך  פעולה 
בחר בריב ומדון", הייתה אז תגובת חברי 

המועצה כהן ומוזס(.
אומר  מוחלט",  בכאוס  נמצאים  "אנחנו 
גורם מקומי, "המפלגה מתנהלת בהחלטה 
עבודת  לא  פה שיתוף,  אין  איש אחד,  של 
צוות ולא חשיבה משותפת. התחושה היא 
מאשר  בפוליטיקה  יותר  פה  שעסוקים 
'הבית  ממצביעי  רבים  לדבריו,  בעשייה". 
היהודי' נודדים לכיוון 'הליכוד' או לכיוונו 

של סגן ראש העיר מתן דיל.
להתחבר  חב"ד  של  החלטתה  כי  יצוין 
שקט  גיבוי  מקבלת  היהודי',  ל'הבית 
מראש העיר רחמים מלול, בניגוד לבחירות 
הקודמות, בה התמיכה החב"דית במפלגה 
מתחרה, הובילה לנתק מסוים בין הצדדים 
אינו  העיר  "ראש  מלול:  לשכת  )תגובת 
הסיעות  של  הפנימיים  בענייניהן  מתערב 

במועצת העיר"(.

טורף את הקלפים? לאחר שבסביבתו של מתן דיל העריכו כי עם הכרזתו על המועמדות לראשות העיר יודיע מלול כי הוא פורש 
מהמרוץ, בחר ראש העיר להתייצב מול מאות עובדי העירייה ולהכריז על כוונתו לכבוש את הלשכה בקומה 6 בפעם השלישית

מילברג,  דורון  העיריה,  מנכ”ל  הגיע  שני  ביום 
למשרדו של הרב יוסף מלכיאל, רב מזרח העיר, 

לטקס מכירת החמץ המסורתי

חב"ד לקראת סגירה, 
'הבית היהודי' בכאוס

החמץ של רחובות נמכר 
במעונו של רב מזרח העיר

'הבית  לסיעת  הצטרפות  בפני  עומדת  ברחובות  חב"ד  חסידות 
בתוך  פנימית  תסיסה    ברשימה  ריאלי  מקום  תמורת  היהודי', 

הסניף מביאה לנדידת פעילים למתן דיל

הקרב על הראשות: מלול הכריז על מועמדותו



שעות פעילות מרפאות מאוחדת ברחובות בחג הפסח:

מרפאה / שירות

יום ו’
י”ד בניסן

ערב חג הפסח
30.3.18

יום א’
ט”ז בניסן

חול המועד
1.4.18

יום ב’
י”ז בניסן

חול המועד
2.4.18

יום ג’
י”ח בניסן

חול המועד
3.4.18

יום ד’
י”ט בניסן

חול המועד
4.4.18

יום ה’
כ’ בניסן

ערב שביעי של 
פסח

5.4.18

 מרפאת
רחובות מזרח

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00סגור

−−−7:30-8:00−−מעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00−אחיות

 מרפאת 
בנימין 23

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

−7:00-8:007:00-8:007:00-8:007:00-8:00−מעבדה בנימין 12

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות

פסח בריא כשר ושמח

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

 מרפאות מאוחדת ברחובות לשירותכם:
 מרפאת בנימין 23 רח’ בנימין 23 טל: 08-9399444 

מרפאת רחובות מזרח רח’ דרך ירושלים 15 טל: 08-9377111

 מרפאות מאוחדת בקהילה, דרך ירושלים 2 
טל: 073-2659900 א'-ש' 19:00-24:00

מוקד חירום בנימין 23 טל: 08-9491616
ערב חג: 14:00-23:00

חג: 17:00-23:00 | 10:00-13:00 
חוה"מ: 19:30-23:00
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עשרות הורים השתתפו ב"ועידה השנתית" שעמדה 
בסימן "הרחבת גבולי הקדושה"  אורח הערב: 
הסופר הרב קובי לוי שבטוב טעם עורר את ההורים 
על פגעי הטכנולוגיה הפוגעים ב"תא המשפחתי" 

ובחינוך שעל ההורים להקנות לילדיהם

מאת: חיים גולדברג

ערב חינוכי מרתק ומרגש נערך להורי ילדי 
תלמוד תורה 'הרא"ם' של "החינוך העצמאי" 
הנהלת  שיוזמת  השנתית"  ה"ועידה  במסגרת 

הת"ת כמדי שנה.
פרשת  במוצ"ש  שהתקיימה  הועידה 
"הרחבת  בסימן  עמדה  בניסן,  א'  ויקרא 
ושגשוג  התפתחות  עם  הקדושה",  גבולות 
הוותיקים  החינוך  מוסדות  על  הנמנה  הת"ת 

ברחובות.
סגן  טעם,  בטוב  והנחה  פתח  הערב  את 
המנהל הרב מיכאל סעדה, כאשר מנהל הת"ת 
השיח  את  בשיחתו  העלה  וייס  אפרים  הרב 

אודות "קשרי הגומלין בין ההורים לת"ת".
את  הדריך  גדסי,  אמיתי  הרה"ג  הת"ת  רב 
ההורים לקראת חופשת הפסח הארוכה. ואילו 
וינפלד  נתן  הרה"ג  ה'",  "דורשי  קהילת  רב 
נשא דברים בנושא "והגדת לבנך", כשהמסר 
פסח  לקראת  הבית  של  הרוחני  ניקיונו  הוא, 

ובכל ימות השנה.
הרב  הסופר  נשא  המרכזי,  המשא  את 

שעה  במשך  ההורים  את  שריתק  לוי,  קובי 
כאשר  מדהימים,  השגחה  בסיפורי  ארוכה 
פגעי  על  ההורים  את  לעורר  ביקש  במקביל 
המשפחתי"  ב"תא  הפוגעים  הטכנולוגיה, 
להקנות  אמורים  שההורים  החינוך  ובערכי 

לילדיהם גם בשימוש דוגמה אישי. 
עם תום הרצאתו נערך במקום 'סימופזיון', 

סבב שאלות מצד ההורים.
"הועידה" נחתמה ע"י סגן המנהל, בחלוקת 
ובתפילה  הנחת"  אוצר  "תפילות  מזכרות 
לבורא עולם, שיערה רוח קדושה וטהרה, וכי 
ובתלמוד  בבית  הקדושה  גבולות  בהרחבת 
בת"ת  החינוכי  והצוות  ההורים  יזכו  התורה 

"לאוצר הנחת".

מאת: חיים גולדברג

האחרונים  בימים  הוצבו  העיר  ברחבי 
מדובר  חמץ,  לשריפת  יעודיים  מתקנים 
השנה  זו  המתבצעת  העירייה  של  ביוזמה 
השנייה, להגדרת מגרשים ייעודיים בשכונות 

השונות עבור שריפת החמץ.
 – ההגנה  רחוב  האזורים,  רשימת  להלן 
אמרי  רחוב  קרעטשניף,  הכנסת  בית  סמוך 
ליד המוטמנים, רחוב  - בשטח הפתוח  חיים 
"בר  לכולל  בסמוך   -  8 מס'  מזרחי  מרים 
יד  על   –  14 מזרחי מס'  מרים  רחוב  שאול", 
מכולת האשפה, רחוב מנדלי מוכר ספרים 2 
המגרש   - גולדין  רחוב  המוטמן,  הפח  ליד   -
 - פורר  משה  רחוב  גורודסקי,  רחוב  הפתוח, 
צמוד לביה"ס מדעים, רחוב אורי כהן - מגני 

הגליל, רחוב קאופמן / האמוראים.

מבצע  על  דיווחנו  שעבר  בשבוע  כזכור, 
חסר תקדים מטעם העירייה להכשרת פני העיר 
המחלקות  עובדי  כאשר  הפסח  חג  לקראת 
השונות ובהם אגף שפ"ע ותברואה, תומרצו 
התשתיות  פיתוח  עבודות  תגבור  לקראת 
בעיר, עד כדי ביצוע משמרות כפולות במידת 

הצורך.

"ועידת החינוך 
השנתית" להורי 

ת"ת הרא"ם

מתקנים ייעודיים 
לשריפת חמץ 

ברחבי העיר

בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

בחרו במעבר לנציג שירות
בימים א'-ה', בין השעות 16:00-8:30

מתקשרים 5442* בכל שעה ביממה,
ומקבלים את כל המידע האישי ועדכונים:

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

*5442
זכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי?
יש לכם כתובת אחת!

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

למידע על תכניות הסיוע ותנאי הזכאות 
www.moch.gov.il :היכנסו לאתר המשרד

בחוף 
שבו אתם 

לא שומעים 
את הקריאות 

של המציל, 
הביאו בחשבון 

שגם המציל 
לא  ישמע 

את הקריאות 
שלכם...

אין אדם נכנס למקום סכנה! אם אין מציל לא נכנסים!

שימרו על החיים

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת.
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
רק  מתרחצים   | המציל  להוראות  נשמעים   | מציל  עם  מוכרז  בחוף  רק  מתרחצים 
הדגל לצבע  לב  שמים   | המקומית  הרשות  הנחיות  ע"פי  המותרות  הרחצה  בשעות 

משרד הפנים

yam.org.il :לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר



עולם שלם
של ספרים 

 כ"ג – ל׳ בניסן )8-15.4(

יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

מוקד הזמנות: 02-651-5592
היריד יתקיים בין השעות: 10:00-22:00, ו׳ 9:00-13:00 רח' הרב מימון 1 ירושלים

 

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

המשלוח בתשלום
משלוחים לכל הארץ

פרט לירושלים

65שו"ת בר אילן במחיר מיוחד
עד 12 תשלומים
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עשרות ספרים חדשים!
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מאת: איציק גרוס

בחברה העירונית רחובות, מביעים סיפוק לנוכח ההיענות 
משרד  ליוזמת  הספר  בתי  תלמידי  הורי  מצד  המרשימה 
החינוך שהשיק בימים אלו לראשונה את תוכנית "בית הספר 

של החגים".
 4000 כ-  כי  העובדה,  לנוכח  התרשמות  הביעו  בחברה 
ילדי כיתות א-ג שנרשמו לתוכנית מבעוד מועד, למדו בימים 
האחרונים במסגרת הייחודית, עם תחילת חופשת טרום פסח 

בבתי הספר בעיר. 
"בית הספר של החגים" החל לפעול השנה גם ברחובות 
משרד  להחלטת  בהתאם  וזאת  היסודיים  הספר  בתי  בכל 

החינוך לקצר את החופשות על מנת להקל על ההורים. 
אנשי   2 באמצעות  הספר,  בתי  בתוך  נערכו  הפעילויות 
חינוכיים  להיבטים  התלמידים  את  וחשפו  כיתה,  בכל  צוות 

הקשורים לחג הפסח באופן יצירתי ומהנה. 
התלמידים עסקו בתכנים ערכיים, טיפוח כישרונות ויכולות 
ומוזיקליות  ספרותיות  יצירות  סביב  ההעשרה  בתחומי 

הרלוונטיות לחג. 
ראש העיר הביע סיפוק מהצלחת המיזם ואמר, "אני שמח 
שיכולנו לפתוח את בית הספר של החגים, על אף הקשיים 
וההתראה הקצרה. אני מודה לחברה העירונית שעשתה הכל 
על מנת להתארגן במהירות וביסודיות, ומעניקה את המענה 

הזה לתושבי העיר".

מאת: חיים גולדברג
הכניסה  בקומת  העבודות  רב  במרץ  החלו  האחרונים  בשבועות 
לבנין בית הכנסת של חסידות קרעטשניף וזאת לקראת הרחבת הבנין 
משני צדדיו והוספת קומה רביעית. לצורך קידום הפרויקט שעלותו 
מסתכמת במיליוני שקלים, הוקם בחסידות "ועד קרן הבנין" המורכב 
המשאבים  בגיוס  לעסוק  ותפקידם,  יוזמה  ובעלי  רוח  אנשי  ממספר 

הנדרשים לצורך העניין.
בית  למתפללי  שנערך  בכנס  שנרשמה  המרשימה  ההצלחה  לאחר 
בימים  נערך  ברחובות,  'שאטו'  באולמי  חודשים   3 לפני  הכנסת 

"מעמד  האחרונים 
תפילה  בית  ביתי 
יועד  ואשר   "2
החסידות  לאברכי 
בבני  המתגוררים 

ברק.
יועד  האירוע 
הציבור  את  לעדכן 
תמונת  לו  ולהעניק 
אודות  נרחבת  מצב 
פרויקט  התקדמות 

קרעטשניף,  בקרית  הגדול  הכנסת  בית  בנין  והרחבת  חיזוק  שכלול 
וכן לתת את ההזדמנות גם למי שלא השתתפו בכינוס הראשון להיות 

שותפים ולקחת חלק בפרויקט היסטורי זה.
המעמד נפתח על ידי המנחה הרב שפיצר שהרחיב על קרן הבנין 
במשך 6 שנותיו על כל הקשיים והסייעתא דשמיא לאורך הדרך עד 

הגיענו הלום בתחילת הבניה בפועל ב"ה.
שנשא  רוזנבוים  איתמר  הרה"ג  ברק  בבני  קרעטשניף  קהילת  רב 
אותו  אשר  המקום  קדושת  גודל  על  בדבריו  במעמד, הרחיב  דברים 
ישועות  ופעל  בוראו  את  עבד  בו  אשר  זצוק"ל  האדמו"ר  כ"ק  יסד 
מקרעטשניף  האדמו"ר  אביו  מפי  שמע  אשר  את  העלה  הרב  לרוב, 
מספר פעמים פעמים איך שאביו זצוק"ל היה נרגש בעת שסיים לבנות 
הבנין  על  מי שאמר  אי  היה  בכך שאם  טובה  ואיך שהכיר  ביהמ"ד, 

שאינו נאה כ"כ, חשש מכפיות טובה ומיד מחה ואמר שזה הבנין נאה 
ביותר. וקרא לקהל אנ"ש להיות אף הם שותפיו של אותו צדיק...

גולת הכותרת של האירוע הייתה הקרנת תקציר של המעמד האדיר 
כ'  ראשון  ביום  'שאטו' שהתקיים  באולמי  תפילה' שהיה  בית  'ביתי 
בטבת למתפללי וידידי ביהמ"ד בעיר רחובות. כאשר במשך המצגת 
מלול  רחמים  העיר  וראש  שפיצר  הרב  המנחה  של  דבריהם  נשמעו 
הקדושה  הקהילה  למען  ולהפעיל  לפעול  אחד  לכל  הוא  אף  שקרא 
המיוחדת  המצגת  את  וכן  הקשת...  גוני  כל  את  בתוכה  שמלכדת 
שיצאה לאירוע הנ"ל ומיד לאחמ"כ התרומות הנכבדות שהרימו ידידי 
בקרית  אנ"ש  וקהל  ביהמ"ד 

מלך רב לבנין ביהמ"ד. 
מיד  החל  המנחה 
שמות התורמים  בהקראת 
המעמד  הנכבדים משתתפי 
מטרים   2 מעל  נדבה  שהרימו 
שמן  את  לקבל  שיבואו 
חנוכה  נר  שיירי  הקודש, 
בחנוכייתו  שנשתמרו  תשע"ח 
מקרעטשניף  האדמו"ר  של 
שליט"א, מאת בנו הרה"צ ראש הישיבה, והתורמים הנכבדים 'אדני 
חסידות  רב  הרה"צ  אל  שיבואו  שקל  אלפים  עשרת  מעל  הבית' 
מתנוססים  עליה  ייחודית  תמונה  לקבל  בברכפלד  קרעטשניף 
בתבנית  קרעטשניף,  לבית  האדמו"רים  של  ההוד  רבי  דמויותיהם 

מיוחדת כהוקרה.
בברכת המזון כובד הרב שפיצר כאשר לפני כן הכריז בהתרגשות 
ועידת  להיקרא  ראוי  ואף  שקל!  למיליון  קרוב  נודבו  זה  באירוע  כי 
המיליון... והקהל פצח באופן ספונטני בריקוד של מצוה בורא עולם 

בקנין השלם זה הבנין...
'הסיטי'  באולמי  המלך  כיד  ערוכים  שולחנות  סביב  היה  האירוע 
אליעזר  הר"ר  של  תזמורתו  בליווי  בב"ב,  היהודית  המסעדה  של 

הרשקוביץ והבעל מנגן הר"ר משה דב הומינר.

4000 תלמידים נרשמו למיזם 
"בית הספר של החגים"

מיליון שקלים נוספים גויסו ל'קרן הבנין' של קרעטשניף
בחסידות קרעטשניף החלו בשבועות האחרונים בעבודות להכשרת קומת הכניסה לבנין בית הכנסת וזאת לקראת 
ההרחבה המיועדת של הבנין בן 60 השנים  לאחר ההצלחה במעמד "אבן הפינה" שנערך לפני 3 חודשים, 

בהנהלת "קרן הבנין" רושמים הישג נוסף
בחברה העירונית מביעים סיפוק לנוכח היענות 
ברחובות,  התלמידים  הורי  מצד  תקדים  חסרת 
יצא  המיזם    החינוך  משרד  של  ליוזמה 
את  לקצר  המשרד  החלטת  לאור  הפועל  אל 

החופשות כדי להקל על הה

כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

לקראת חופשת הפסח מרעננים את כללי הבטיחות בחשמל עם הילדים
בבית 

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

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

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

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

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

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

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

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

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

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
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יענקי קצבורג

מרן שר התורה הגר"ח עורך מידי שנה סיום ש"ס בבלי וירושלמי 
בערב פסח כמנהג הבכורים לערוך סיום מסכת, בסוף זמן אכילת 
חמץ ובתחילת זמן הביעור יורד מרן מתחת לביתו לשרוף החמץ, 
שמונת  את  התלמודכשלומד  את  מחדש  ומתחיל  לביתו  שב 
בליל  התלמודים.  אחד  בכל  ברכות  ממסכת  הראשונים  הדפים 
הגאון  בכורו  בנו  מרן,  אצל  שמתארחים  שנים  יובל  כבר  הסדר 
ללבוש  נוהג  מרן  ובני משפחתו.  קנייבסקי  ישעיהו  אברהם  רבי 
שטריימל בעריכת הסדר ומקפיד לאכול ל"מרור" חזרת מיוחדת 
מרה במיוחד כשבערב החג מגיע רופא בכדי לבדוק ולמדוד את 
נכדיו  היתירה.  החריפות  בשל  לאכול  יכול  מרן  אותה  הכמות 
ואומר  האפיקומן  לגניבת  בנחרצות  מתנגד  הסבא  כי  מספרים 
תמיד בשם אביו מרן בעל  הקהילות יעקב ה"סטייפלער" זצ"ל, 

שלא מחנכים את הילדים לגנוב.
תלמידי מרן הגרי"ג אדלשטיין מספרים כי הוא משתדל לטרוח 
במלאכת  חלק  ליטול  כדי  יו''ט,  בערב  בעצמו  החרוסת  בהכנת 
בנו  מיסב  הישיבה  ראש  של  שולחנו  על  בעצמו.  הסדר  הכנת 
הגאון רבי בצלאל אדלשטין ראש ישיבת 'אהבת אהרן' עם בני 
להם משפחה  שאין  בחורים  הגרי"ג  מזמין  עמם  יחד  משפחתו, 
הסדר  במהלך  ומצוות.  תורה  שומרי  אינם  שהוריהם  או  בארץ 
באמירת  וקטע.  קטע  כל  ומבאר  ההגדה  מנוסח  מרן  קורא 
המובא  כפי  המכות  בתיאור  הישיבה  ראש  מאריך  המכות  עשר 
במדרשים שונים עד אשר מתקרבת שעת חצות, אז ימהר להספיק 
באכילת הסעודה והאפיקומן ולאחריהם שב ראש הישיבה לספר 
את ניסי ה' בימים ההם ואומר כי עיקר מצוות הלילה הוא בסיפור 

יציאת מצרים ולא רק באמירת פלפולים. 
על חג הפסח אצל הגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי 
ישראל:  גדולי  של  מקורבם  חזן  יהודה  ר'  לנו  מספר  התורה, 
בעדני  שמעון  רבי  הגאון  של  במחיצתו  הסדר  ליל  שולחן  "את 
ממלאים מידי שנה אורחים רבים, בניו, חתניו, נכדיו וניניו. אך 
בעיקר מקפיד הגר"ש לארח בדרך קבע על שולחנו בעלי ובעלות 
שמים  ויראת  באמונה  חדורים  זה  מלילה  יוצאים  אשר  תשובה 

טהורה, ועם מטען של חיזוק למשך השנה כולה.
השמחה  את  ומאירות,  יוקדות  הסדר  בליל  הגר"ש  של  "פניו 
הנסוכה על פניו חשים כל בני הבית, כסאו גדול ומפואר כשבצדו 
כיפה  עטור  בראשו  כראוי,  להסבה  מיוחדות  כריות  השמאלי 
גדולה ומיוחדת, אשר קיבלה במתנה מראש הישיבה הגאון רבי 
יהודה צדקה זצ"ל, ועל כן רוחש הוא לה חביבות גדולה ולובשה 
במהלך הלילה, מראהו כמלאך ה' כאשר הוא לבוש בחלוק לבן 

ומיוחד ללילה הקדוש הזה. 
"במהלך קריאת ההגדה נוהג הגר"ש בעדני לעצור מידי פעם 
ולהסביר בטוב טעם את הפירוש בהגדה וסיפור יציאת מצרים, 
בסעודה,  רק  אלא  ההגדה,  קריאת  במהלך  נאמרים  לא  וורטים 
הקשורות  שאלות  הגדול  הסבא  את  לשאול  המסובים  זוכים  אז 
לסיפור יציאת מצרים כשהגר"ש משיבם במתינות רבה, וכך נוהג 
מצרים.  יציאת  סיפור  במהלך  והנכדות  הנכדים  כל  את  לשתף 
בקריאת ההלל נוהג הגר"ש כמנהג התימנים, שבעל הסדר קורא 
חצי פסוק, והמסובים אומרים הללויה, כך גם הגר"ש קורא וכל 

לגבי  בנעימה.  הללויה  אחריו  עונים  המסובים 
אכילת  בשעת  הסדר  בסיום  האפיקומן,  גניבת 
האפיקומן  את  בעדני  הגר"ש  מחביא  האפיקומן, 
כך, המוצא את האפיקומן מחלק  ואחר  מאחוריו, 

אותו לפי הסדר בפני המסובים". 
תפילת  לאחר  לנדו:  הגר"ד  אצל  הסדר  ליל 
מעריב ממהר לביתו ולא מתעכב כמו בשאר לילות 
שבת וחג שמשוחח בלימוד בדרך לביתו עם מספר 
אברכים. בבית מזדרז להתחיל את ליל הסדר מהר 
להצטרף  שזוכים  וניניו  נכדיו  ירדמו  שלא  כדי 
לסבא הגדול לליל הסדר. הגר"ד יושב בליל הסדר 
מאוד  השמחה  פניו  על  וניכרת  וכובע  קיטל  עם 
יותר מבשאר ימות השנה. הגר"ד קורא את ההגדה 
לאט ובנעימות גדולה בניגון מיוחד שקיבל מאביו 
וסבו, במהלך אמירת ההגדה לא מתעכב לאמירת 
פירושים כדי להספיק אפיקומן כשיטת החזון איש 
הסדר  ליל  במהלך  שנים  מספר  לפני  חצות.  קודם 
האפיקומן,  את  הגר"ד  לסבא  גנב  מהנכדים  אחד 

וביקש מהסבא שילמד אתו חברותא כל יום 10 דקות, הגר"ד חשב 
כמה דקות והשיב "לא. אני לא יכול. אין לי זמן", הנכד ממשיך 
בבקשתו והתעקש "לא אחזיר את האפיקומן", רב דב נד בראשו 
"נו. בדליכא כולי עלמא לא פליגי..." אחד מבני המשפחה ניסה 
לשכנע את הסבא ואמר לו "הרי הילד יצטער", עצם מרן את עיניו 
ונאנח "וכי אני אינני מצטער בצערו? והרי סבא שלו אני! אבל 

מנין אקח עוד עשר דקות ביום כדי ללמוד איתו?" ..
נשיא המועצת  יוסף' מרן  'פורת  ישיבת  ליל הסדר אצל ראש 
הגר"ש כהן ברובע היהודי בירושלים, מתחילת הסדר ועד סופו 
מאריך הגר"ש בחידושים, "יש לו פירושים בלי סוף", אומר ר' 
יהודה חזן. דבר מצוי אצלו בליל הסדר להזכיר חידושים עתיקים 
חידושיו  שנה".  חמישים  מלפני  ששמעתי  חידוש  "זהו  ולומר, 
ונכדיו,  חתניו  בניו,  הבית,  ובני  ארוכה  שעה  נמשכים  בהגדה 
יושבים קשובים ודרוכים. מראה ראש הישיבה בליל הסדר, זוהי 
תחושה מיוחדת של התעלות, ככהן גדול בעבודתו. מידי שנה היו 
הרבנית  פטירת  לאחר  החג,  לשולחן  ונכדיו  חתניו  בניו  מגיעים 
ע"ה, ליל הסדר נערך בצורה יותר מצומצמת. בחול המועד נוהג 
הגר"ש לערוך ברכת כהנים בכותל המערבי, ולאחמ"כ תלמידיו 
הרבים עולים להקביל את פניו בביתו בעיר העתיקה, השנה צפוי 
בירושלים  טדי  באצטדיון  רבו"  פני  ב"הקבלת  להשתתף  מרן 

מטעם תנועת "אל המעיין".
דרשות שבת  את  מסר  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
הגדול,  הכנסת  בית  ירושלים,  בעיר  רבים  כנסת  בבתי  הגדול 
ציון"  ב"קהל  המרכזית  הדרשה  ואת  עובדיה,  חזון  הכנסת  בית 
כמסורת הראשונים לציון, בשנים עברו לפני מינויו לכהן בתפקיד 
הרם לרב הראשי לישראל נהג לערוך את ליל הסדר על שולחן 
אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. בשנים האחרונות נוהג הגר"י לערוך 
את  כאשר  בירושלים,  סנהדריה  בשכונת  בביתו  הסדר  ליל  את 

תפילות החג מתפלל בבית הכנסת "אור חביב" הסמוך. 
וביאורים  בחידושים  הראשל"צ  מרבה  ההגדה  אמירת  בשעת 
על הכתוב מתורתו של אביו זיע"א, על שולחנו מונחת הגדה של 
ועתיקה,  ראשונה  מהדורה  עובדיה"  "חזון  פסח 
בחביבותו  לציון  הראשון  מקורביו  כשלדברי 
רבים  בחידושים  הילדים  את  משתף  הידועה 
וסיפורים נפלאים אשר אירעו לאבותינו במצרים, 
כאשר כל אחד מבני המשפחה נקרא אחר כבוד 
לקרא קטע מההגדה של פסח בניגון מיוחד, וכך 
שולחנו  על  חצות.  לאחר  אף  נמשך  הסדר  ליל 
מקפיד הגר"י שיהיו מונחים הכלים המשובחים 
יו"ט  בצהרי  ההלכה.  כפי  ביותר  והמפוארים 
לעבר  הראשל"צ  פעמיו  שם  פסח  של  ראשון 
בית הכנסת מוסאיוף אל השיעור המרכזי העוסק 
מכל  רבות  מאות  נוהרים  אליו  יום,  של  בעניינו 

רחבי האזור.
את   מצאנז   האדמו"ר  מרן  נשא  הגדול  בשבת 

פלפול  הוא  הראשון  חלקו   , הגדול  שבת  דרשת 
בעניני פסח שנמשך למעלה משעה, בחלקו השני 
עורר האדמו"ר על אזהרות וחומרות הפסח ועל 
יוצא  פסח  ערב  בליל  לבער.  שיש  הזמן  פגעי 
האדמו"ר לבאר מים  שע"י קרית צאנז שם שואב 
"מים שלנו" עבור המצות. משם נוסע למאפיית 

מלובן  שיהיה  האפייה   בתנור  המשגיחים   אחר   ועוקב  המצות 
מחדש לקראת האפיה מחר. לאחר מעריב עולה האדמו"ר לביתו 
כשליחים  שימונו  בחורים  כ20  גם  מגיעים  שם  חמץ  לבדיקת 
ויוצאים יד"ח בברכות של הרבי, הם נשלחים לכל בניני המוסדות 
וזוכים  חוזרים  הבדיקה  ולאחר  חמץ  לבדיקת  הקריה  ברחבי 

לראות את האדמו"ר בודק חמץ למעלה משעתיים. 
עשרות  האדמו"ר  במניין  נערכים  שחרית  לאחר  פסח  בערב 
סיומי מסכת של צורבים בכורים. לאחר הסיומים עורך האדמו"ר 
לפי מנהג אבותיו מאכל  באולם מיוחד "חמץ טיש", שם אוכל 
שנכנס  לפני  בגדיו  את  האדמו"ר  מנער  הטיש  לאחר  מאגוזים. 
הגוי לחדר האדמו"ר שם  מגיע  לפני שריפת חמץ  לביתו. שעה 
כל  של  המפתחות  צרור  את  לו  ונותן  חמצו  את  הרבי  לו  מוכר 
את  לבדו  לזרוק  הרבי  נוהג  חמץ  בשריפת  המכורים.  החדרים 
חבילת החמץ לאש. לאחר התפילה בלילה מחלק האדמו"ר מצות 

לכל המשתתפים אצלו בליל הסדר.
אצל חבר ה'מועצת' הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, בעת אמירת 
היינו' מניח על כתפו את האפיקומן אותו קושר בכמין  'עבדים 
משתמש  הסדר  במהלך  ממצרים,  ישראל  בני  שיצאו  כפי  שק 
הגרמ"צ בהגדת 'אבי עזרי' של חמיו מרן ראש הישיבה הגרא"מ 
נותן  תורה, אך בעיקר,  נוהג להשמיע דברי  גם  זצ"ל ממנה  שך 
דגש על המחשת סיפור יציאת מצרים לילדים על פי המדרשים 

ואגדות חז"ל.
בעת הגיעו לאמירת 'שפוך חמתך' בעת פתיחת הדלת לאליהו 
הנביא נוהג הגרמ"צ לומר 'ברוך הבא' כמנהג בית אביו. וכמנהג 
הנינים  "גונבים"  האפיקומן  את  זצ"ל.  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
כשבתמורה זוכים ללמוד עם הסבא במהלך השנה. לאחר הסדר 

נוהג הגרמ"צ לומר את שיר השירים.
האדמו"ר מויז'ניץ בליל חג הפסח לאחר תפילת ערבית נכנס 
פאר  ברוב  הסדר  ליל  שולחן  ערוך  שם  המדרש  בית  היכל  אל 
בניית  בעקבות  הזמני  המדרש  בבית  הסדר  יערך  השנה  והדר, 
כיפת  את  וחובש  בקיטל  עטוי  האדמו"ר  הענק.  המדרש  הבית 
הכסף שהינה בירושה מסביו בעל האמרי חיים זצ"ל, מכריז בקול 

"קדש" ובהמשך אומר את נוסח ההגדה בהשתפכות הנפש.
את שאלות "מה נשתנה" אומרים כל הצאצאים והנכדים לחוד 
ויחד במקהלה. בויז'ניץ נהוג לגנוב את האפיקומן כשבדרך כלל 
העושה זאת הינו אדם הזקוק לישועה ועל פי המקובל הבטחת 
הצדיק לעולם אינה שבה ריקם, ובתמורה לברכה מחזיר החסיד 
מגיעים  עורך  בשולחן  הסעודה  לאחר  לרבי.  האפיקומן  את 
לסדר  להצטרף  בביתם  הסדר  עריכת  את  שסיימו  חסידים  אלפי 
נחגג בחסידות בצל האבל בפטירת  של הרבי. השנה חג הפסח 

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל.
חג הפסח אצל גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס הוא עבודה 
בתי  בארבעה  הגאב"ד  מסר  הגדול  השבת  דרשות  את  מיוחדת, 
כנסת בעיר, ובערב החג פעמים גם במודיעין עילית ואלעד, השנה 
הופיע הספר "נאות מרדכי" ובו כל דרשות השבת הגדול בעשרים 
השנים האחרונות. השנה אפה הגאב"ד את המצות לפסח בעיר 
שדרות, כאשר את ה"מצות מצוה" עבור ליל הסדר אופה בערב 
החג אחרי חצות במאפיית בעלזא בבני ברק, במוצאי חג ראשון 
יוצא לתפילה בכותל המערבי בירושלים, ובערב שביעי של פסח 
יוצא לברכת האילונות ברוב עם ביישוב נווה ירק, כפי שמופיע 

בספרים הק' שיש לברך ברכת האילנות על פי סוד מחוץ לעיר. 

שהיו מסובין בבני ברק
חבר  מחביא  היכן  הגרי"ג,  מרן  של  החרוסת  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  השטריימל 
ה'מועצת' הגר"ש בעדני את האפיקומן, ה'שפוך חמתך' של הגרמ"צ ברגמן וברכת האילנות של 

הגר"מ גרוס  פסח אצל גדולי ישראל
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יו"ר  "יש לכם ילדים בקייטנות?" פותח 
בנט  נפתלי  החינוך  ושר  היהודי  הבית 
כשהוא  עיתונות',  ל'קו  החג  ראיון  את 
בלונים  כמה  מושבו  ממקום  מפריח 
הולדתו  יום  ממסיבת  שנותרו  סוררים 
חרדים  הורים  בעיקר  אלי  "באים  ה-46. 
ומזכיר  אומר  הוא  זה",  על  לי  ומודים 
נשכחות מלפני קדנציה אחת בלבד, "אני מעריך את הרב פירון 
הפלו  קייטנות  כמו  ייאמן שבנושא  לא  זה  אבל  האישית  ברמה 
בתקופתו את הילדים החרדים. מה לזה ולממלכתיות? מה לזה 
היה  לא  הקומה,  היושב בהמשך  החרדי  סגן השר  ולערכיות?" 

יכול לנסח את המסר בצורה טובה יותר.
ראיון  לפתוח  לשר  היה ממליץ  קלוגהפט  בטוח שהיועץ  לא 
לעיתונות חרדית באזכור מימי ממשלת לפיד, אבל לבנט - בניגוד 
שסיפק  ההוכחות  אחרי  להתנצל,  סיבה  אין  באמת   - לזנדברג 
לחרדים בקדנציה הנוכחית. בשונה מממשלות עבר, בהן ישבה 
המפד"ל כגלגל חמישי, הרי שעל ראשי הבית היהודי אי אפשר 
גם  ורלוונטי  אישית,  לבנט  נכון  זה  לקייטנה.  באו  שהם  לומר 
ליתר אנשי המפלגה - ראשיה, שריה וגם יועציה, בעבר ובהווה 
לו  "אמרתי  בנט,  אומר  לזנדברג",  מסייע  שקלוגהפט  )"ידעתי 

'אתה חופשי'"(. 
רק לפני שבוע הצליח בנט לכפות את שותפותו )ושותפותנו( 
כשיושבים  לקלפי.  הדרך  את  עשה  שכבר  הממשלה,  ראש  על 
גם  קרה.  זה  איך  להבין  אפשר  האנרגיות,  את  ומרגישים  איתו 
האיש   – וסיורים  ביקורים  פגישות,  סבב  אחרי  יום,  של  בערבו 
משדר רעננות של תחילת יום עבודה. מלשכתו יוצא ונכנס ראש 
המטה ברוך הכישורים והקשרים טל גן צבי, מעדכן ומתעדכן, 
מאפשר לשר להתחבר וגם להתנתק כשצריך. הלשכה המתקתקת 
להצלחה  והבולט  הראשון  ההסבר  הן  העניינית,  והאווירה 
כפליט  הדתית-לאומית.  בצמרת  החדשה  הרוח  את  שמבליטה 
של לשכת ראש-הממשלה, נדמה כי בנט קיבל על עצמו להתנהל 

בלשכתו בדרך ההפוכה.
על הברית החדשה עם החרדים שבאה על חשבון ברית האחים 
עם לפיד עוד ידובר כאן תכף ומיד, אבל לפני הכל, יש להתחיל 
הבית  של  הנוכחי  היו"ר  היום.  סדר  שעל  הבוערים  בעניינים 
היהודי לא בא כדי לתפקד כ"עסקן של מקוואות ובתי כנסת", כפי 

שהוא מגדיר זאת, אלא במטרה לאחוז בהגה המדינה. מלשכתו 
בבניין מחניים בלב ירושלים, ניתן להשקיף בתנאי תחזית טובה 

במיוחד )בסקרים(, עד לקריה בתל אביב.
מתנהל עכשיו קרב קרדיטים בנושא ההפצצה בסוריה. ישבת 
הסוגיה של ההדלפות  על  ודיברת  הקבינטים האחרונים  בשני 
ומריבות, האם אתה יכול לקבוע שההתנהלות העכשווית פוגעת 

בביטחון ישראל?
"לפני שנתיים וחצי דרשתי שדרוג של עבודת הקבינט שבעיניי 
הוא הגוף העליון שאמון על הצבא וביטחון מדינת ישראל, וזה 
בגלל שהתפקוד לא היה טוב. המשבר חולל שיפור דרמטי. קמה 
בכל  אותן.  ויישמנו  המלצותיה  את  שאימצנו  עמידרור  ועדת 
יום אני מקבל  יום ראשון אני מקבל תדרוך מראש המל"ל, כל 
ובכלל  מקבל  אני  העמקה  רוצה  כשאני  המודיעיני,  המידע  את 
בתדירות ועומק - מפגשי הקבינט גברו ואני חושב שהיום אנחנו 

מתנהלים באחריות ואני מרגיש הרבה יותר טוב".
תופעת ההדלפות הצטמצמה? כי בקדנציה שעברה היו שרים 

ששלפו גם לעברך אי אלה טענות בנושא...
הדברים  הרעשים,  כל  דולף,  לא  כלום  שכמעט  "האמת 
יוצאים אבל לא הדברים  האמתיים נשמרים. הדברים הציוריים 
האמתיים, אני לא מכיר מקרה שדלף משהו רציני למעט אירוע 

אחד במהלך צוק איתן כשמצגת דלפה".
ואתה מדבר כמובן על המצגת שיצאה מלשכת ראש הממשלה 

בנוגע להשלכות הכניסה לעזה.
"אני לא מדבר על מי שהוציא אלא על מה שיצא, אבל זה היה 

מקרה יוצא דופן שלא מעיד על הכלל".
שמענו את הטענות למחדל מודיעיני בנוגע לזיהוי המאוחר 
של הכור בסוריה. בצוק איתן נשמעו מפיך טענות דומות בנוגע 
לזיהוי המאוחר של איום המנהרות. אפשר להיות רגועים ולומר 

שדבר כזה לא יקרה שוב?
"אף פעם אי אפשר לומר דבר כזה. אגיד לכם, למודיעין יש 
לא  אפילו  המודיעין  פעם  אף  והערכה,  איסוף  תפקידים,  שני 
תחומים  יש  באיסוף  אבל  ההערכה,  בתחום  לשלמות  התקרב 
שאנחנו מגיעים לרמה מאוד גבוהה. אני אישית מאוד ספקן לגבי 
כל הערכה, וזה היה בצוק איתן, הבעיה לא הייתה באיסוף אלא 
מנהרות  יש  שאמנם  שטענו  המערכות  כל  של  שגויה  בהערכה 
חודרות לשטח ישראל אבל אין למחבלים כוונה להשתמש בהן, 

אני כפרתי בזה ולצערי צדקתי בשלושה מקרים שהם חדרו, לו 
היינו נכנסים מוקדם ומהר יותר היה אפשר לצמצם את זה.

"במקרה הסורי הבעיה היה פספוס איסופי. הדברים האלה קרו 
בהיסטוריה תמיד ולעולם יהיו כי הצד השני לא משתף פעולה 
גדול של  ערוכה למרחב  להיות  צריכה  ישראל  לכן  לך...  לספר 

תרחישים ולהיות מאוד גמישה".
יכול להיות שהפעם הבאה שנשאל את עצמנו איפה טעינו 
תהיה בשבוע הקרוב, עם ההסתערות המתוכננת של החמאס על 

גדר הרצועה?
אחר  כלי  מנסים  הם  כוונות,  להם  יש  שהפלסטינים  "בוודאי 
שתהיה  כדי  הביטחון  מערכת  מול  בתקשורת  אנחנו  פעם.  כל 

היערכות ראויה".
בוא נחזור לשאלת עיתוי פרסום הפצצת הכור. האם גם אתה 
שותף לטענה שהעיתוי הנוכחי היה בעיקר משיקולים פוליטיים 

ולא ענייניים? 
סיבה  הייתה  פעם  וכל  הפרסום  התרת  על  מזמן  כבר  "דובר 
כבוד  אות  היא  התקיפה  שעצם  חושב  אני  לעכב.  נקודתית 
לממשלה ולמדינת ישראל שעמדה בכלל של 'הבא להרגך השכם 
ונמשיך לא  להורגו'. אנחנו לא מקבלים התגרענות של אויבים 
זה, אני לא מהסס להחמיא לראש הממשלה לשעבר  לקבל את 
נועזת  החלטה  שקיבל  המחלוקות,  כל  עם  אולמרט,  אהוד 

ואמיצה".
לאחרונה.  פחות  קצת  לאיווט  אבל  מחמיא  אתה  לאולמרט 
הביטחון  שר  לתפקיד  מועמד  עצמך  את  רואה  הכרזת שאתה 
בממשלה הבאה, וזה לא סוד שאתה סבור שאפשר וצריך לנהל 

מדיניות ביטחון שונה.
ששר  נכון  שזה  חושב  לא  אני  הביטחון,  שר  את  אבקר  "לא 
מביא.  שאני  הייחוד  מה  אגיד  כן  אבל  אחר.  לשר  ציונים  ייתן 
קודם  יוצאים שלושה שבועות  היינו  איתן'  'צוק  ניהלתי את  לו 
שלי  הקו  מערכה,  והימשכות  ישראל  בתוך  פיגועים  ומונעים 

מאוד תקיף ונחוש בכל הממדים. 
"נדמה לי שב-28 השנים מאז שאני חייל בסיירת מטכ"ל דרך 
מ"פ ביחידות נבחרות, השתתפות בכל מערכות ישראל עד לבנון 
שאני  הוכחתי   – איתן  בצוק  הפעולה  בראש  והעמידה  השנייה 
מביא ממד הרבה יותר תקיף משהכרנו. לא יכול להיות שמערכה 
מול חמאס תארך 50 יום ומול חיזבאללה 33 ימים. בקבינט אני 

בראיון חג מיוחד פותח שר החינוך את כל הקלפים, מבטיח כי לא ילך שוב עם לפיד ללא 
החרדים, מצהיר כי יתמודד על ראשות הממשלה אחרי נתניהו מתוך 'הבית היהודי', טוען כי 
נתניהו ינסה להשאיר שוב את מפלגתו מחוץ לקואליציה, מציע לוותר על חוק יסוד לימוד 
תורה, מבהיר כי לא יתפשר על תיק הביטחון בסיבוב הבא – יחד עם המשפטים, מציע שת"פ 
"הציבור  מסביר:    המרכולים  חוק  העברת  את  ומבקר  בירושלים  בבחירות  החרדים  עם 
החרדי והדת"ל צריכים להבין שהם כבר לא מיעוט זניח ולהשיל פריבילגיות"  מודאג: "אני 
פוגש המון חרדים ברחוב שכועסים על מדינת ישראל שלא נתנה להם כלים לפרנסה ובעיקר 
אנגלית"  מאשים: "הגיוס זה המשבר הכי קל שראיתי, ליברמן ולפיד חוגגים על הגב שלכם" 
 חוזה: "אם נתניהו ירצה יהיו בחירות בקיץ, ויאשימו את החרדים"  ומקווה: "אני מתפלל 
שראש הממשלה יצא נקי, זה יהיה רע למדינה לראות אותו חלילה מואשם או מורשע"  וגם: 
ימיו בלשכת נתניהו, הקשר עם הנציגות החרדית וסגן השר פרוש, הישגיו במשרדי החינוך 

והמשפטים, עמדותיו המדיניות, הכישלון ב'צוק איתן' והצעת ההתמזגות לתקומה  

"תתמקדו בנושאים חרדיים, 
אסור לייצר תחושת השתלטות"

שר החינוך נפתלי בנט בראיון חג נרחב ל'קו עיתונות':

מאת: אבי בלום ואבי גרינצייג
צילומים: פישל רוזנפלד
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אני לא בא בהאשמות, 
אני גם מבין את החרדים, 
אז לא היה לנו את הקשר 

שיש לנו היום. נתניהו 
באופן היסטורי תמיד 
רוצה בית יהודי נורא 

חלש. ואז מצביעים בעד 
ההתנתקות, מכריזים 
על מדינה פלסטינית 

ומשחררים מחבלים. זה 
היה לפני העידן שלנו, 

הוא רוצה חופש פעולה 
ואני לא רוצה לתת לו

"

תחקיר

'קו עיתונות'

רוצה אלא  לא לעשות מה שהאויב  יצירתיות,  כהרגלי מציג עמדות 
לנהוג בתחבולה, בהפתעה. למדנו את זה מגדעון, היינו רוצה לראות 
רק  ולא  לוחמים  גופות  לשחרר  כדי  חמאסניקים  חוטפים  שאנחנו 

לדבר על כמה אנחנו צריכים לוותר.
שחרור  אי  על  אולטימטום  עשיתי  לממשלה  שנכנסתי  "מאז 
ומסירות  הקפאות  על  דיברו  שבאנו  עד  לשחרר,  הפסיקו  מחבלים 
מהוסס  היה  הכללי  הקו  שבאתי  עד  זה.  על  לדבר  והפסיקו  שטחים 
ומאז שבאתי התחלנו בקו ההתקפי גם בסוריה, זה הקו שלי, שהאויב 
כל הזמן יהיה במגננה, לחשוב על ההישרדות שלו כדי לא להרים את 

הראש".
ומבחינה מדינית, מיותר לומר שאפסה תקוותנו.

"אני בעל תקווה ומאמין שהשלום יגיע, כלומר אי מלחמה, אני לא 
מחפש להיות החבר הטוב של שכנינו, חיזבאללה, דאע"ש, חמאס, 
איראן, ג'בהת א-נוסרה, לא משנה מה ניתן להם הם לא יעשו אתנו 
יותר  חזקים  אנחנו  אם  רק  פקטו?  דה  לשלום  מגיעים  איך  שלום. 
ובמהירות,  בעוצמה  בכוחנו  להשתמש  מוכנים  ואנחנו  יחד  מכולם 
במעשים.  אלא  בדיבורים  לא  יותר,  אתנו  להתעסק  לא  ידעו  הם  אז 
אני חושב שצוק איתן היה המקרה שעמדתי לבד מול קבינט ומערכת 
אותנו  להוציא  לפני  חודש  הצלחתי  שלא  מצטער  רק  ואני  שלמה 

לאותה פעולה ולחסוך דם".
הדרישה לשר הביטחון היא משהו שתלך אתו עד הסוף בקדנציה 

הבאה, כולל על חשבון משרד המשפטים?
לנו  אצה  ולא  בלחץ  לא  אנחנו  לי,  וטוב  החינוך  שר  אני  "כרגע 
נחולל  והמשפט  החינוך  במערכות  שחוללנו  המהפכה  את  הדרך... 
בממשלה הבאה במערכת הביטחון, ולכן בהחלט נדרוש את זה לצד 

תיק המשפטים ואם נהיה מספיק גדולים גם לצד תיק החינוך".
בסוף תצטרכו לבחור ואתה אומר שתיק הביטחון יהיה בעדיפות 
עליונה. ראינו כבר שנתניהו העדיף את איווט עם חמישה מנדטים 

על פניך.
"הכל יוכרע לפי גודל המפלגה, לכן זה תלוי בציבור. אמרו לי בזמנו 
'אין לך סיכוי למשפטים, בחיים הוא לא ייתן', נתתי אולטימטום ולא 
קלקיליה  להרחבת  תכניות  לראות  יותר  מוכן  לא  אני  נכנס,  הייתי 
או  מחבלים  שחרורי  לראות  מוכן  לא  ושם,  פה  שטחים  ומסירות 
תגובה רפה על מקרי רצח, ואני רוצה לקדם את כל מערכת הביטחון 

לערך אחד שנקרא להכריע את האויב".
גם ליברמן דיבר על חיסול הנייה והכרעת האויב עד לרגע שהוא 

נכנס למשרדו בקריה. איך אמר שרון, 'דברים שרואים מכאן'... 
הבטחתי  והקטנתי,  כיתות  להקטין  הבטחתי  החינוך,  שר  "אני 
קייטנות בחופש וביצעתי, הבטחתי להוסיף 5,000 סייעות וקיימתי, 
דבר  כל  וביצעתי.  והמדעים  המתמטיקה  את  להזניק  הבטחתי 
שהבטחתי קיימתי במלואו, לך 20 שנה אחורה לכל קמפיין בחירות 
תמיד היה מי שהבטיח סייעת שניה, ההבדל הוא שאנחנו ביצענו, כך 
גם לגבי ההבטחה לבצע שינוי במערכת המשפט. גם עם מעט מנדטים 
אנחנו מחוללים שינויים עצומים בעזרת נחישות, הרבה מעבר לכוחנו 

היחסי".
מקיום הבטחות במשרד החינוך לביצוע מהפכה בתפיסת הביטחון 

  הדרך ארוכה. 
כנסת  בתי  על  אחראי  להיות  בשביל  לא  לפוליטיקה  "באתי 
הלאומית  הספינה  ניווט  אלא  שלי  ההתמחות  לא  זה  ומקוואות, 
לכיוונים שאני מאמין בהם. הבטחתי להעביר את חוק ההסדרה ועם 
כל האיומים וגם נגד רה"מ בשלב מסוים, זה עבר בקריאה שלישית. 
ס"מ  להחזיר  אפשר  שאי  כך  והעברנו  עם  משאל  להעביר  הבטחתי 
אדמה בלי משאל, כמעט כל מה שהבטחנו קיימנו. לראשונה מקום 
אותם  נחזיר  אלא  מחבלים  נשחרר  שלא  רק  שלא  הבטחתי  המדינה 
משוחררים   60 החזרנו  אחים'  ב'שובו  בקבינט  שלי  ביוזמה  לכלא, 
הישראלי  החוק  את  נחיל  פוליטי,  כוח  עם  דבר שנעשה  עוד  לכלא. 
ומעלה  עציון  בגוש  נתחיל  אחד,  ביום  הכל  לא  מיו"ש,  חלקים  על 
אני  שלנו.  הוא  הזה  השטח  בסוף  כי  ובביתר,  בעמנואל  אדומים, 
נתניהו מסר  מתנגד באופן מוחלט למסירת שטחים לערבים, לצערי 
כבר בעבר את חברון ותמך בהתנתקות בכל שלוש הקריאות. זה לא 

יקרה בבית ספרי".

הברית החדשה

ניתן לומר: פנים  על בנט של הקדנציה הנוכחית בהקשר החרדי, 
חדשות באו לכאן. האויב )פוליטית, פוליטית( הפך לאוהב. בנט כרת 
ברית עם ליצמן, נלחם נגד ביבי – עם דרעי, ובניגוד לקודמיו במשרד, 
גם מקפיד לשמור על יחסים טובים עם הסגן החרדי. אפילו במישור 

סבירה,  היחסים  שמערכת  לומר  ניתן  גפני  מול  הפעילות 
השאלה  התורה.  דגל  ביו"ר  כשמדובר  עצמו  בפני  הישג 
תשוב  הכוחות  יחסי  מפת  כאשר  יקרה  מה  היא  הגדולה 
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לכנסת  יחזור  לפיד,  יאיר  לשעבר,  הברית  ובן  ותשתנה 
בראש מפלגה עם קידומת בת 20.

לפני שנה, בראיון שערכנו עם השר דרעי, הוא סיפר 
שלפני שסגרת ברית עם לפיד ניסית לסגור ברית עם החרדים. מה 

בדיוק היה שם ולמה זה נמנע?
"אני לא בא בהאשמות, אני גם מבין את החרדים שאז לא היה 
לנו את הקשר שיש לנו היום. נתניהו באופן היסטורי תמיד רוצה 
בית יהודי נורא חלש. ואז מצביעים בעד ההתנתקות, מכריזים על 
העידן  לפני  היה  זה  מחבלים.  אלף  ומשחררים  פלסטינית  מדינה 
שלנו, הוא רוצה חופש פעולה ואני לא רוצה לתת לו את זה, לכן 
הוא רצה אותנו בחוץ ב-2013. פניתי לחרדים ואז לא היה לנו בסיס 
ברירה  בלית  אז  בביבי,  נבחר  לבנט  ביבי  בין  אמרו  והם  היכרות 
את  לשנות  ובאתי  פוליטיקאי  אני  נכון.  פעלתי   - שהיו  ובנתונים 
מה שעשינו,  כל  את  עושה  הייתי  לא  באופוזיציה  ישראל,  מדינת 
אז נכנסתי לחיבור הזה ואילצתי את ראש-הממשלה להכניס אותנו.

"גם ב-2015 הוא לא רצה להכניס אותנו, השאיר אותנו אחרונים 
ולולי איווט לא היה בורח לו אז או שהיינו בחוץ או שוליים לגמרי, 

בקבינט  ולא במשפטים".לא 
לעשות  ינסה  הוא  ולהערכתך 

את זה שוב גם בסיבוב הבא?
שאלה.  איזו  "בוודאי, 
חלש  יהודי  בית  רוצה  נתניהו 
 2009 למודל  לחזור  שיוכל  כדי 
הכרזה  הייתה  שלו  בקדנציה  שלו. 
פלסטינית,  מדינה  על  הימין  מנהיג  של  לראשונה 
מה שבגין ושמיר לא חלמו לעשות. התנגדתי לעסקת שליט 
ולשחרור סיטונאי של רוצחים, ומאז נרצחו לא מעט ישראלים על 
בדברים  חזק  שעומדת  מנהיגות  חייבים  אנחנו  המשוחררים.  ידי 

האלה".
בלעדיכם,  ממשלה  להקים  נתניהו  של  ניסיון  על  מדבר  אתה 
אבל גם בנוגע אליך הציבור החרדי שואל את עצמו אם סיטואציה 
של חבירה ללפיד על חשבון החרדים   עשויה להיות גם בקדנציה 

הבאה?
"אז הסירו דאגה, הכל בסדר. אגיד לכם, תמיד אתמוך ואמליץ 
לנשיא על מנהיג הימין, בתקופת ביבי זה יהיה הוא, ואחרי נתניהו 
אני מתכוון להיות ראש הממשלה. בסוף זו החלטה של ביבי, אני 
בעד ממשלת ימין ודתיים, הממשלה הנוכחית היא ממשלה טובה, 
אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד אחראיים ולא לקפוץ מעל 
הראש, להבין שיש פה גם חילונים שרואים את הדברים שונה, ולא 

תמיד לצאת עם כל תאוותנו בידינו".
לא  החרדית  הפוליטית  שהמנהיגות  פנימיות  בשיחות  אמרת 

תמיד השכילה להכיר במגבלות הכוח בקדנציה הנוכחית...
"לתפיסתי יש נושאים שראוי שהחרדים יתמקדו בהם, שזה בעיקר 
מה שנוגע לציבור החרדי, ולהבין שיש פה ציבורים רבים ואסור לנו 
לייצר תחושה שיש השתלטות שלנו על המרחב הציבורי, אנחנו כל 
מיני שבטים פה. ביום כיפור אף אחד לא נוהג ברכב ואין חוק כזה, 
אבל אם נחוקק חוק כזה יהיו פה אוטוסטרדות, אני ברמה בסיסית 
לרדת  לא  אבל  יהודי  צביון  בעד  אני  דתית,  לכפיה  מתנגד  ביותר 

לחייהם של החילונים. זאת הדרך וצריך להיות עדינים מאוד".
עם עודף עדינות וגם בלי, התחושה היא שמשבר הגיוס שעומד 
עומד להיפתר  לציבור החילוני לא  בין החרדים  בליבת היחסים 

בקדנציה הנוכחית.
"דווקא בנושא הזה אני לא רואה את זה כאירוע של כפיה דתית 
מספר  האחרון  שבעשור  והיא  האמת  עם  הולך  אני  ההיפך,  אלא 
החרדים שהתגייסו הלך וגדל מ-300 בשנה ל-3000 ובשנה הבאה 
יעמוד על 3200, האם זה המון? לא. האם זה קצב סביר? כן. האם 
אלף  עשר  רוצה  צה"ל  האם  ובעיקר,  לא,  זה?  את  לקלקל  צריך 

בשנה? לא".
שר הביטחון אומר אחרת. הוא הרי התחיל את כל המשבר, 

כביכול בגלל "עמדת הצבא".
משבר  פייק  פה  שיש  אמרתי  אני  בלוף,  מגה  פה  "יש 
הסכמה,  יש  ולחרדים  לצה"ל  כי  הסוף,  ועד  מהתחלה 
ומפלגות כמו ליברמן ולפיד חוגגות על הגב של החרדים. 
הפרדה  עם  בסיסים  אינספור  לפתוח  רוצה  צה"ל  באמת 
של  כשרויות  עם  להיערך  יכול  צה"ל  באמת  מגדרית? 
פה  יש  זה?  את  חושב  באמת  מישהו  וגור?  ויז'ניץ  בעלזא 

פופוליזם. 
"אני משלם מחיר בציבור כי העמדה הפופולארית היא הכה 
המפלגה  של  עיתונאים  במסיבת  התייצבתי  אבל  החרדים  את 
ופעם אחר פעם אני עקבי בעניין הזה. אם זה היה תלוי בי הייתי 
הייתי  שכן  מה  חדשים,  חוקים  צריך  לא  הנוכחי,  בקצב  ממשיך 
ועוד השכלה של אנגלית ומתמטיקה, לכוון לשוק  זה עוד  רוצה 
המון  פוגש  ואני  לי  כואב  זה  בהסכמה,  הכל  אבל  התעסוקה 
להם  נתנה  שלא  ישראל  מדינת  על  שכועסים  ברחוב  חרדים 
גיליתי  להשלים.  אפשר  מתמטיקה  כי  אנגלית,  ובעיקר  כלים 
דבר מדהים, אין המון התנגדות לזה ואפשר להסתדר, אם לא 
עושים רעש העסק מתקדם, רק להפסיק עם המלחמות, לא 

יוצא כלום מהמלחמות האלה".
הביטחון  במשרד  יושב  אתה  ולא  ליברמן  בסוף  אבל 
רואה  אתה  האם  דברו.  את  אמר  כבר  והוא 
עובר  הגיוס  חוק  תיקון  את 

בקדנציה הזו?
"נגיד ככה, אם מישהו רוצה בחירות ומחפש תירוץ אז חוק הגיוס 
זה אחלה תירוץ, אם מישהו מחפש פתרון אין שום בעיה לפתור 
את זה כי הצבא והחרדים רוצים אותו דבר, צמיחה מתונה ועקבית. 
ראש-הממשלה,  של  ליבו  איפה  יודע  לא  אני  כי  לראות  נצטרך 
בעיות.  מיני  כל  ו'יתגלו'  יסתבך  העסק  אז  בחירות  חפץ  הוא  אם 
העסק הזה באמת לא מסובך. הראיתי גרף בישיבת הסיעה ופנו אלי 
הרבה חילונים על זה, כי אני הולך ומגן על החרדים לא בתקשורת 
החרדית אלא בתקשורת הכללית. אני לא חרדי, אני ציוני, אבל אני 
באמת שלם עם זה כי זה הגיוני, כל שנה מתגייסים יותר, אז נכון 
שאין עמידה מושלמת ביעדים, אבל 90% מהיעדים מושגים, אז על 

זה ללכת למשבר? זה הסיפור".
אבל הסיפור הוא לא רק פוליטי אלא משפטי, כי התחושה היא 

שכל חקיקה שתעבור   תיפסל אוטומטית בבג"ץ.
"אני חייב במקרה הזה לבקר את בג"ץ, איך אפשר להתווכח עם 

הגרף הזה, רואים שנה אחרי שנה שיש עליה, אז מה רוצים?"
אתה בעד חקיקת חוק יסוד לימוד תורה?

"בשלב הזה הדבר הנכון פשוט להעביר את החוק המתוקן, יש 
חוק מוסכם על החרדים וצה"ל".

לדעתך זו הייתה טעות של ההנהגה החרדית שלא התעקשה על 
פסקת ההתגברות?

להתעקש  צריך  והיה  קריטית  ההתגברות  שפסקת  חושב  "אני 
להעביר אותה. אני מוביל משהו יותר רחב אבל הייתי מוכן להסתפק 
בפסקת ההתגברות. לצערי ניתן וטו לכחלון בעניין הזה וזו שגיאה. 
אנחנו באים ואומרים שצריך להיות איזון בין בג"ץ למחוקק, ראוי 
נוראיים. אם הכנסת תחליט  שתהיה לבג"ץ סמכות לפסול חוקים 
לדוגמה שלג'ינג'ים אסור לצאת מהבית בימי שלישי אז ביהמ"ש 
יתערב, כי לזה נועד בג"ץ, אבל יש הרבה דברים שבג"ץ לא אמור 
עדינים  יותר  שהם  דברים  מתערב,  זאת  בכל  והוא  בהם  להתערב 
שהמשפט שהוא שחור-לבן לא יודע לעשות, ונושא גיוס החרדים 
הוא דוגמה בולטת לכך. מצד הצדק הכללי עולה הטענה שכל אחד 
כאן מבנה  יש  חד.  ופחות  עגול  יותר  להתגייס, אבל העולם  צריך 
להתערב  צריך  לא  המשפט  בית  ומציאות,  ערכים  עולם  של  שלם 
לכולם,  שטובה  עדינה  לנוסחה  הגענו  עדינים,  כך  כל  בנושאים 
בא  הוא  למה  מתערב?  בג"ץ  למה  לממשלה,  לחרדים,  לצה"ל, 

ומקלקל את כל זה? זה לא בסדר".

פליט הלשכה

הוא מכיר את נתניהו כפי שרק עובד שבא מתוך קרבי הלשכה 
הוא  אחרים,  לשכה  לפליטי  בניגוד  מעסיקו.  את  להכיר  יכול 
ההיכרות  מדינה.  לעד  להפוך  ולא  המדינה  בענייני  לעסוק  בחר 
האינטימית הזאת, אפשרה לו להפוך את הקערה ולצאת מהמו"מ 
הפוליטי מול נתניהו כשידו על העליונה, הן בקדנציה הקודמת והן 
בנוכחית. הפעם השלישית בה נחל הצלחה הייתה רק לפני שבועיים 
כשהצליח כמעט בגפו, לעצור את השעטה של נתניהו לקלפי, ובכך 

דחה את 'קץ הימין' בעוד כמה חודשים טובים.
של  האלה  בשבועיים  ביבי  של  הסיבוב  את  מסביר  אתה  איך 

המשבר?
פעלנו  ולכן  לבחירות  ללכת  רצון  לו  שיש  תחושה  "הייתה 
למנוע  כדי  האופוזיציה  עם  ואפילו  החרדים  עם  גם  בנחישות 

בחירות מוקדמות, שהיו גורמות נזק למדינת ישראל".
הייתה כאן חבירה מעניינת שלך עם דרעי, שקצת החליפה את 

הציר עם ליצמן שאותו שימרת מתחילת הקדנציה.
"נכון, הייתה כאן חבירה ומהלך משותף. מגיעים לאריה שבחים 

אבל גם ליצמן ברגעים הקריטיים התייצב ביחד אתנו".
בשלוש  הגיוס  חוק  העברת  של  מהעץ  אותו  שהורדתם  אחרי 

קריאות. 
"לכל אחד יש את האילוצים שלו, אני גם מנהיג של מפלגה וזה 
גם את  גם את ליצמן  ומחוץ, אני מכבד  יש לחצים מבית  לא קל, 
גפני וגם את דרעי. פתחנו במלחמה, שקד, אני, דרעי וליצמן וביחד 
גרוע  הכי  הנושא  על  מועדן  לפני  וחצי  בחירות שנה  אסון,  מנענו 

שיכול היה להיות".
זה  על  נלך  שלא  חושב  אתה  זמן,  הרווחנו  רק  בסוף  אבל 

לבחירות בקיץ?
הוא  אם  נתניהו,  ברה"מ  תלוי  זה  מקווה,  אני  טובה,  "שאלה 
מעוניין בבחירות יהיו בחירות ואם לא אז לא, זה לא קשור בכלל 
לחרדים. אם יהיו בחירות יאשימו את החרדים, אבל זאת לא הסיבה 
אלא רק התירוץ. אני שבע משברים, 5 שנים ברצף הייתי בליבת כל 

המשברים וזה אחד המשברים הקלים ביותר".
יוגש  גם אם  ביקש ממכם שתתחייבו להישאר בממשלה  הוא 

נגדו כתב אישום?
"לא, לא הייתה בקשה כזו".

ומה תעשו באמת כשתגיע העת?
"אני מאוד עקבי בעניין הזה, אני אומר שבאותו רגע אחליט, עד 
אז אין על מה לדבר, ואני אסביר, אם כתב האישום הוא על זוטי 
דברים, כמו הפרת אמונים, אז על סיגרים לא מפילים ממשלה, אני 
באמת מאמין בזה. כל עוד אני רואה שרה"מ נתניהו שנבחר על ידי 
מיליוני אנשים פועל בצורה תקינה וזה זוטי דברים, אז צריך לפעול 

על פי החוק שקובע שלא הולכים לבחירות".



יש נושאים שראוי 
שהחרדים יתמקדו בהם, 
שזה בעיקר מה שנוגע 
לציבור החרדי, ולהבין 
שיש פה ציבורים רבים 
ואסור לנו לייצר תחושה 
שיש השתלטות שלנו על 
המרחב הציבורי. ביום 
כיפור אף אחד לא נוהג 
ברכב ואין חוק כזה, אבל 
אם נחוקק חוק כזה יהיו 
פה אוטוסטרדות

"
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כשרואים את כל עדי המדינה שממתינים בתור   מבינים שזה 
לא יסתיים רק בזוטי דברים... 

"אני מקווה שזה יסתיים אפילו בפחות מזה, אבל אם חלילה זה 
יותר חמור אני אקבל את ההחלטה ברגע האמת, לא דקה לפני, זה 
לא הוגן. נדמה לי שכחלון הודיע שבכל מקרה הוא לא יסכים, אני 

יכול רק להציג את עמדת מפלגתי".
היית בעבר בלשכה בבלפור וכך גם שקד ואיך זה נגמר שם, 
כולם יודעים, אבל איכשהו מתברר שאתם הייתם הכי אמינים, כי 
אתם לפחות לא הפכתם לעדי מדינה... איך אתה מסביר את זה 
שכל כך הרבה אנשים שעבדו אצלו מפנים עורף ומתהפכים כך 

על ראש-הממשלה?
"אני באתי ממצב קצת שונה מרוב האנשים, אחרי אקזיט גדול 
בהייטק, בלי תלות כלכלית ובאתי אחרי מלחמה קשה שבמהלכה 
עם  והגעתי  לבנון  בעומק  רקטות  להשמדת  כוחות  על  פיקדתי 
שליחות להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, לכן הייתי במשרת 
לא  אני  הזו  ומהתקופה  אותו  שירתתי   2008 עד  מ-2006  אמון, 
ששירתתי  להגיד  יכול  רק  אני  דבר,  להוציא  פעם  אף  מתכוון 
אותו נאמנה והייתה הערכה הדדית. בפוליטיקה כמובן יש יצרים 

והכל..."
במערכת הפוליטית הייתה תמיד תחושה שנתניהו לא מושחת, 
השתנה  משהו  ליד,  מיד  שעוברות  מעטפות  יתפסו  לא  שאצלו 

בחלוף השנים?
"אני עדיין אוחז שנתניהו איננו מושחת, הוא לא יפגע באינטרס 
הישראלי הלאומי למען בצע אישי, אבל יש רשויות חוק שחוקרות 
זה ואני מקווה שלא אופתע, אני רוצה להאמין שהוא  בדיוק את 

פועל לשם שמים".
שלו  המצב  החקירות  כל  שלמרות  זה  את  מסביר  אתה  ואיך 
בסקרים רק מתחזק, גם על חשבון מפלגות הימין, חוץ ממכם 

בינתיים?
"אנחנו מתחזקים בכ-50% וזה טוב אבל בכל זאת בחירות זה 
רע למדינה, באתי לפוליטיקה לא בשביל בחירות ופוליטיקה אלא 
בשביל ארץ ישראל ועם ישראל ומדינת ישראל. אני חושב שבימין 
פוליטיקאים  שאינספור  לומר  צריך  נרדף,  שהוא  תחושה  יש 
היה  האחרונות,  בשנים  בכלא  עצמם  את  מצאו  ומימין  משמאל 
)קצב  משמאל  ממשלה  וראש  משמאל  אוצר  שר  והיה  נשיא  לך 
והירשזון(, אולמרט שעשה את ההתנתקות, אבל יש גם מימין, אני 
חושב שאנחנו צריכים לחזק את רשויות החוק ולהמתין בסבלנות, 
אני מתפלל שראש הממשלה יצא נקי מהכל, זה יהיה רע למדינת 

ישראל לראות אותו חלילה מואשם או מורשע".
בוא נדבר לסיום על נושאים שהתרגלנו לפתוח איתם ראיונות 
משמעותי  הכי  בתיק  מחזיק  הרי  אתה  קודמים.  חינוך  שרי  עם 
ואין  בניגוד לעבר, אין פרץ  והנה,  לאופיו של הציבור החרדי, 

תלונה.
"אין ולא יהיה כי לא יצליחו לסכסך בינינו. הציבור החרדי קרוב 
ללבי, לכן הפעולה הראשונה שעשיתי היה לתת גם לחרדים את 
הקייטנות בבתי הספר בחופש הגדול, שאגב בעיניי זה שערורייה 
הילדים  זה? במה אשמים  את  אבל  הכל  להבין  יכול  אני  אדירה, 
שלא לומדים ליבה או כן לומדים, למה לא מגיע להם קייטנות? 
הסדרנו את מוסדות הפטור, לראשונה אי פעם צירפתי חבר מל"ג 
המיוחד,  בחינוך  החופשות  עכשיו  הנהדר,  תיק  ישראל  חרדי, 
מיניתי ועדת ערר לעניין הרישוי ועוד. מעבר לשלל הפעולות - זו 
הרוח שהשתנתה, באתי ואמרתי אנחנו לא אויבים אלא אחים, יש 
לי דרישות, והרוח הזו מחלחלת, לא  ויש  לי דברים שאני מצפה 

באופן מושלם עדיין אבל כן".
לסגנו,  השר  בין  חיכוכים  החינוך  במשרד  לראות  התרגלנו 
בפרט כשהסגן חרדי. במפתיע, הקדנציה הזו מצטיירת כשקטה...

פרוש,  הרב  השר  לסגן  גדול  מאוד  וכבוד  נהדר  קשר  לי  "יש 
אנחנו עובדים בהרמוניה. אני עובד בהרמוניה גם עם ליצמן ודרעי 
לי  חשוב  מיוחדת...  דמות  הוא  גפני,  עם  גם  יחסית  ובהרמוניה 
החינוך החרדי אבל חשוב לי גם לצייד את ילדי החרדים בכלים 
ואני  רוצה  אני ממש  מספיק.  הצלחתי  לא  עוד  מרגיש שפה  ואני 
מוכן לוותר על כל היתר ואני רוצה להעביר מסר לחרדים, אנחנו 
לא מנסים לחנך את החרדים ולשנות את הזהות החרדית, אני מכבד 
את זה, אני כן רוצה לתת לילדים כלים לשגשג בחיים ולהתפרנס 
הוא  פרנסה  הנושא של  רוצה, מבחינתי  כל מה שאני  זה  בכבוד, 
הרבה יותר דחוף מהנושא של צבא, שמתקדם בקצב טוב. ושוב, 
אני מדבר אך ורק על צעדים שיעשו בהסכמה ובהבנה כי אין דרך 

אחרת".

משפט הציבור

צריך לומר יותר ממילה טובה על הפרגון ההדדי בין יו"ר הבית 
היהודי למספר 2 במפלגתו. בשעה שבנט קיבל לידיו את המשרד 
הדתי-לאומי המסורתי של קודמיו במפד"ל במקום תיק הביטחון 
תקבל  שקד,  איילת  ששותפתו  מנת  על  נלחם  הוא  לו,  שהובטח 
חלום  כמו  נראה  ימניות,  ידיים  לשתי  שמסירתו  התיק  את  לידיה 

ליל בחירות. 
באיטיות וביסודיות וחרף היעדר הציפיות המוקדמות, מצליחה 
שרת המשפטים לשנות את כיוון הספינה – אם להשתמש באותה 
טרמינולוגיית זהב של שיחות ביבי-נוני. בנט תומך ומפרגן בסוג 

תארו  רק  הישראלית.  בפוליטיקה  מוכרת  שאינה  שותפות  של 
לעצמכם איך היה נוהג במקומו ראש הממשלה המכהן - הראשון 
אותו  לעקור  ודואג  במפלגתו,  שצומח  דשא  ראש  כל  שמזהה 

משורשו.
אפשר לומר בהקשר של שקד שהתלמידה עולה על רבה?

"אנחנו שותפים לדרך ואני שבע רצון מאוד מאיילת שקד היא 
שרה מוכשרת מאוד שפועלת לילות כימים לשנות את הרוח של 
מערכת המשפט לרוח יותר שמרנית ובריאה, לקח שלושים שנה 

להפוך את המערכת לאקטיביסטית, ייקח גם זמן לתקן, אבל אני 
בהחלט מאוד שבע רצון ממנה".

ברקת הודיע היום שהוא מתכוון לעבור לליכוד ולהתמודד 
משם על הנהגת המדינה, זה לא המסלול שגם אתה צריך 
לעשות? ללכת למפלגה גדולה ומשם להשפיע, כי בסוף 

להגיע לפסגה ממפלגה קטנה זה משהו שעד היום לא 
קרה במדינה.

"קודם כל אני מברך את ברקת, אני שמח על כניסתם 
של כוחות רעננים, לשאלתכם, על כל דבר שהיה לי 

בחיים אמרו שהוא בלתי אפשרי. כשרציתי להגיע 
אמרו  לפוליטיקה  כשנכנסתי  מטכ"ל,  לסיירת 
לא  לי  ואמרו  במפד"ל,  לנצח  סיכוי  לי  שאין 
תהיה בקואליציה, ואחר כך אמרו אין לך סיכוי 
להביא את תיק המשפטים ולא תהיה בקבינט, 
אני מאמין בדרך שלנו, מה שכן, אני רואה את 

עם  וגם  מסורתיים  אנשים  עם  גם  היהודי  הבית 
חרדים".

בירושלים. עם פרישתו של ברקת  ביניים  רגע לחניית  נעצור 
ועל רקע שיתוף הפעולה עם החרדים, האם נראה תופעה דומה 

של שיתוף פעולה גם בבחירת הקרובות לעיריית ירושלים?
הבירה  בעיר  שגם  סיבה  שום  ואין  לכולנו  חשובה  "ירושלים 
לראשות.  זהות המועמד  כולל בשאלת  פעולה  ניצור שיתופי  לא 
כמו שאמרתי קודם, גם בירושלים כמו בשאר רחבי המדינה, צריך 
תמיד לזכור שאנחנו לא גרים כאן לבד ומחויבים להתחשב ולדאוג 

לצרכי כלל הציבור ולא רק לציבור הדתי והחרדי".
מקום  תשריין  לא  הרי  לחרדי  לארצי,  מהמקומי  ובחזרה 
ברשימה, אבל מה בכוונתך לעשות עם תקומה, האם גם בסבב 

הבא תעניקו להם שריון ברשימה?
"גם לתקומה יש מקום, אנחנו הצענו להם שריון. הגשנו הצעה 
רשמית למזג את שתי המפלגות אבל לשריין מקום לאורי אריאל. 
אבל  בפריימריז,  בעיה  שום  בלי  ייכנס  הרי  )סמוטריץ'(  בצלאל 
אני כן רוצה שישתתפו בפריימריז, לשפוך את מרכז תקומה לתוך 

מרכז הבית היהודי, פשוט להתמזג".
אם אתה פונה לכל הציבורים, מהו המאפיין של הבית היהודי 

כמפלגה דתית-לאומית?
"היסוד היהודי וימין אמתי שלא מתפשר ולא מגמגם".

וגם לא מתנצל... מה דעתך על פרשת הענקת שירותי הייעוץ 
מר"צ  ראשות  זנדברג,  לתמר  קלוגהפט  לשעבר  יועצך  של 

הנבחרת?
"תשמעו, זה סיפור מרתק שבהחלט מעלה חיוך. לשמאל לפעמים 
יש יצר סכסוך פנימי, בפוליטיקה הם אוכלים את מנהיגיהם, תראו 
היו  רבים  מנהיגים  וכמה  ולימין  לליכוד  היו  מנהיגים  מעט  כמה 
הוא  קלוגהפט,  למשה  הערכה  הרבה  לי  יש  זכותם.  זו  לעבודה, 
בכניסה  אותי  ליווה  יש"ע,  מועצת  מנכ"ל  כשהייתי  אלי  הצטרף 
ובתום  האחרונות  הבחירות  שתי  של  קמפיינר  היה  לפוליטיקה, 
מזה  אז  הבינלאומית,  לפוליטיקה  פנה  הוא  האחרונות  הבחירות 

שלוש שנים הוא לא עובד אצלי אבל אני מאוד מעריך אותו".
ידעת שהוא מסייע לזנדברג?

"ידעתי... אמרתי לו 'אתה חופשי', אראל מרגלית, מה שאתה 
רוצה". 

הוא ביקש את רשותך?
"הוא לא צריך לשאול אותי רשות כי הוא לא מקבל ממני שקל 
ולא עובד אצלי, הוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה, זה המקצוע 

שלו ואני מכבד את זה".
בפתח חג החירות, מה ברצונך לאחל לקהל הקוראים החרדי?

"היית רוצה לומר לציבור החרדי שהולך וגדל דמוגרפית ואני 
כלומר  גם לצמוח,  חייבת  זה בברכה, שהאחריות שלו  רואה את 
מסוימות,  פריבילגיות  להשיל  צריכים  מרצונכם  אתם  לאט  לאט 
שחייב  ציבור  אתם  וזניח,  קטן  מיעוט  לא  כבר  שאתם  ולהבין 
להיכנס לאחריות כלל ישראלית, ובואו נעשה את זה ביחד, כמו 
שעשה הציבור הדתי לאומי. אני חושב שהכוחות האלה קיימים, 
בתחום  התורני,  בתחום  החרדים  של  השליחות  את  תראו  הרי 
הרפואי, איחוד הצלה וכל הארגונים, הפוטנציאל קיים ואני חושב 
שזה קריטי, ממש קריטי כי אי אפשר להיות כל כך חזקים וגדולים 
ועדיין להתנהג כמיעוט מסכן, אתם כבר לא מסכנים. אתם הולכים 
מההובלה  חלק  בכם  רואה  ואני  המסכנות  פריבילגיית  את  לאבד 

של מדינת ישראל אבל עם כל האחריות שנגזרת מזה.
ושמח  כשר  פסח  חג  הקוראים  לכל  מכאן  לאחל  רוצה  "אני 

המועד  חול  את  לנצל  בארץ,  ולטייל  המשפחה  עם  לחגוג 
לטיולים, אני מאמין שאת הארץ צריך לאהוב גם דרך הרגליים, 
רוצה  אני  אוהב אתכם, באמת.  אני  לציבור החרדי  לומר  וגם 

שיהיה לכם טוב, אנחנו פה לנצח יחד".

יש לי קשר נהדר וכבוד 
מאוד גדול לסגן השר 

הרב פרוש, אנחנו 
עובדים בהרמוניה. אני 
עובד בהרמוניה גם עם 

ליצמן ודרעי ובהרמוניה 
יחסית גם עם גפני, הוא 

דמות מיוחדת... חשוב 
לי החינוך החרדי אבל 
חשוב לי גם לצייד את 

ילדי החרדים בכלים 
ואני מרגיש שפה עוד לא 

הצלחתי מספיק

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

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

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

ַרֵּבנּו, ַהּכל ְלִפי ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ֵּבן:
היא  קנ"ז(:  )מצווה  הרמב"ם  כתב  המצוות  ובספר 
שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר מניסן 
בתחילת הלילה כפי צחות לשון המספר. וכל מי שיוסיף 
במאמר, ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם 
ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמס, ואיך לקח השם 
נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו, 
יהיה יותר טוב, כמו שאמרו וכל המאריך לספר ביציאת 

מצרים הרי זה משובח.
שבה  משמים  גדולה  הארה  יורדת  זה  קדוש  בלילה 
בבנינו,  הטובות  והמידות  האמונה  את  להחדיר  אפשר 
כך  כל  מצליחים  שלא  פעמים  השנה  שבמשך  אף  על 
לעשות זאת, מ"מ בלילה זו על ידי תיאור סיפור יציאת 
מצרים והודאה לה' יתברך על ניסיו ונפלאותיו שעשה 
אותם  ומלווים  בילדים  הדברים  נחקקים  עמנו,  ועושה 
על  סיפורים  מעט  לא  אנו  שומעים  ולכן  החיים,  לכל 
אנשים שרצו להתרחק משמירת התורה והמצוות רח"ל, 
חזרו  כל המשפחה  עם  יחד  הסדר  ליל  את  בזוכרם  אך 
בהם והסתופפו שוב תחת כנפי השכינה, ִּכי ָקדוֹׁש ַהּיוֹם 
ַלֲאדֵֹנינּו )מושאל מנחמיה ח, י(, ובכוחו לפעול גדולות 

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

ְלִהְתנוֵֹסס" )תהילים ס, ו(. 
על הפסוק ֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרם )משלי יט, כה(, דרשו 
רבותינו )יעוי' במנורת המאור פרק ת"ת ד"ה ועוד גרסינן 
המוסר(  בספרי  אחריו  ונמשכו  מדנפשיה  זאת  שדרש 
הקב"ה  ישראל,  אלו  ַיְעִרם-  ּוֶפִתי  פרעה,  זה  ַּתֶּכה-  ֵלץ 
ְּבֵני  ְּבַאְדַמת  ּומוְֹפִתים  באוֹתוֹת  ומצרים  פרעה  את  הכה 
זה  ידי  ועל  ואמונה(,  ערבית-ברכת אמת  )מתפילת  ָחם 
קיבלו ישראל חכמה בינה ודעת שלא לעשות כמעשיהם 
ִּכי  ִויַדְעֶּתם  מעט,  מהם  שהתרופפה  האמונה  והתחזקה 
ֲאִני ה' )שמות ב, י(- על ידי המכות שהביא ה' יתברך על 
כּוָּלם  יתברך,  בה'  ישראל  אמונת  בחזרה  חזרה  מצרים 

ֵיְדעּו אוִֹתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדוָֹלם ְנֻאם ה' )ירמיה לא, לג(.
בתחילה פרעה לא היה מוכן לשלח את ישראל, ואף 
לא היה מוכן לשלם כסף צאן ובקר עבור ישראל שיזבחו 
לאלוקיהם במדבר, ובנוסף לכך לא הסכים לקבל מכות 
מאת ה' יתברך והגיב בזלזול ובעזות מצח ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת 
ה' ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח )שמות ה', ב(, אך לבסוף 
את  שילח  וגם  רב  כסף  שילם  גם  מכות,  קיבל  גם  הוא 

ישראל. 
במדרש מובא על כך מעשה במלך ששלח את עבדו 
לקנות לו דג, הלך העבד לשוק וראה דג גדול ושמן אך 
כך טרי, אולם חשב  כל  היה  כיון שלא  נודף  היה  ריחו 
העבד ואמר בליבו: "המלך לא ירגיש, אתבלן את הדג 
לב,  ישים  לא  והמלך  ובצל  כמון שום  הרבה  עם  היטב 

העיקר שאעשה את ציווי המלך". 
אך  המלך,  לפני  והגישו  בישלו  הדג,  את  העבד  קנה 
נודף  היה  הרע  ריחו  לאוכלו,  מסוגל  היה  לא  המלך 
וחמת המלך בערה בו, ַוִּיְקצֹף ַהֶּמֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתוֹ ָּבֲעָרה 
בפניו  והציב  העבד  את  המלך  זימן  יב(,  א,  )אסתר  בוֹ 
שלוש אפשרויות לשלם עבור המעשה הנפשע שעשה: 
או שיאכל את הדג הרע שבישל, ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך 
ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשָך )עובדיה א, טו(, או שיקבל חמישים 
מלקות על שהעיז להגיש לפני המלך דג כזה, או שישלם 

למלך  מאה זהובים.
החליט העבד לאכול את הדג, אך כשהגיע לחציו לא 
היה מסוגל להמשיך מרוב הסירחון שבו והקיא את כל 
מה שאכל, וביקש העבד מהמלך לקבל מלקות במקום 
ביותר  החזק  השוטר  את  המלך  זימן  מיד  הדג.  אכילת 
במדינה והורה לו שיצליף בעבד מכות נמרצות, כשהגיעו 
ואמר  היה מסוגל להמשיך  לא  למכה השלושים העבד 
המלקות.  במקום  הקנס  את  לשלם  מוכן  שהוא  למלך 
נמצא שהעבד גם אכל מהדג, גם קיבל את המכות וגם 

שילם את הכסף. 
לו  הורה  רבינו  משה  פרעה,  עם  קרה  הדבר  אותו 
והוצאה  מכות  מעצמו  יחסוך  ובכך  ישראל  את  לשלח 
כספית, אך פרעה לא היה מוכן, ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת ה' ְוַגם ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח )שמות ה', ב(, ולבסוף גם שילח את 
ישראל, "קּומּו ְּצאּו ִמּתוְֹך ַעִּמי" )שמות יב, לא(, גם קיבל 
מכות- ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מוְֹפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים )שם 
וגם שילם לישראל כסף רב, כהבטחת ה' יתברך  ג(,  ז, 
)בראשית  ָּגדוֹל  ִּבְרֻכׁש  ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  אבינו-  לאברהם 

טו, יד(. 
ְלָׁשָנה  ָהָכא,  "ָהַׁשָּתא  אומרים:  אנו  ההגדה  בתחילת 
ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. ָהַׁשָּתא ָהָכא ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה 
וכפל  חזר  קושיית המפרשים מדוע  ידועה  חוִֹרין"-  ְּבֵני 
לומר  רק  לו  היה  ולכאורה  ָהָכא",  "ָהַׁשָּתא  המילה  את 
בני  דישראל  בארעא  הבאה  לשנה  עבדי,  הכא  "השתא 
הכא",  "השתא  בתחילה  לומר  הכפיל  ומדוע  חורין", 

ואח"כ שוב כפל ואמר "השתא הכא עבדי"? 
ישנם כמה וכמה ביאורים בדבר )במקום אחר הארכנו 
יותר(, אך אחד ההסברים הוא שיכול להיות מצב  בזה 
השלימה  הגאולה  אך  אדמתם  על  ישראל  שיושבים 
עבדות  של  בסוג  מרגישים  עדיין  מגיעה,  לא  עדיין 
אלא  כרצוננו  לעשות  יכולים  שלא  מסוימת  ומוגבלות 
ולכן  האומות,  מפחד  דבר  כל  ולחשב  לשקול  צריכים 
לגאולה  שנזכה  הבאה  לשנה  ומבקשים  מתפללים  אנו 
השלימה ונהיה בעצמאות שלימה ואמתית תחת שלטונו 
והמשטינים  המחבלים  וכל  המשיח,  מלך  מלכנו  של 
יפחדו ויברחו מפנינו, ִּכי ֵמתּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְּקִׁשים ֶאת 
כג,  )ירמיה  ָלֶבַטח  ִיְׁשּכֹן  ְוִיְׂשָרֵאל  יט(,  ד,  )שמות  ַנְפֶׁשָך 
ו(, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלוֹ ְּבָכל יוֹם 
ֶׁשָּיבוֹא )משלוש עשר עיקרים שקוראים בכל בוקר לאחר 

תפילת שחרית(. 
ובבנינו  בנו  להחדיר  אנו  צריכים  הזו  האמונה  את 
בלילה הקדושה הזו שבעזרת ה' עוד יבוא היום בקרוב 
ישועת  השלימה,  ה'  ישועת  את  לראות  שנזכה  בקרוב 
ַרֲחִמים,  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  עין,  כערף  ה' 
ִמן  ָׁשם  ְונֹאַכל  ַּבֲעבוָֹדֶתָך,  ְוָׂשִׂשים  ִעיֶרָך,  ְּבִבְנַין  ְׂשֵמִחים 
ִמְזַּבֲחָך  ִקיר  ַעל  ָּדָמם  ַיִּגיַע  ֲאֶׁשר  ַהְּפָסִחים   ּוִמן  ַהְּזָבִחים 
ְלָרצוֹן ְונוֶֹדה ְלָך ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו 
בימינו,  במהרה  ישראל(,  גאל  ההגדה-ברכת  )מנוסח 

אמן. 

"בנך ובן בנך" ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כי  וידעתם  במצרים...  התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  "למען 
כך  כל  גדולה  חובה  יש  מדוע  להבין  יש  ראשית,  ב'(.  י,  )שמות,  ה'"  אני 
של "והגדת לבנך" על סיפור יציאת מצרים שהוא חלק מהיסטוריה ארוכת 
של  בצורה  להיות  צריך  זה  סיפור  מדוע  ובמיוחד  היהודי?  העם  של  שנים 
"הגדה". שאלה ותשובה עם יחס מיוחד ואינדיבידואלי לסוגי הבנים השונים? עוד 
יש להבין, מדוע בסיפור יציאת מצרים יש חיוב  גם על הסב לספר לנכדו, הרי מצוות 

חינוך היא על האב?
הבעל שם טוב הקדוש זי"ע מבאר את הפסוק: "באזני בנך ובן בנך" - שיש כאן מסר 
לחשיבות האחריות בחינוך הילדים. התורה רומזת לנו שציווי העברת הלפיד מאב לבן 
תלויה בהבנת גודל האחריות של האב. כאשר האב רואה מולו לא רק את בנו שהוא 
יראה אחרת  אז החינוך  הרי  נינו,  ושל  נכדו  גם את בבואתם של  מחויב לחנכו אלא 
לגמרי! כי על פי דרך הטבע אם המסר יעבור בעוצמה, בחום ובאהבה, ההצלחה לא 

תהיה רק עם בנו, אלא גם תשפיע עם נכדו, וכן הלאה.
רעיון זה אנו מוצאים בדבריו של הקב"ה לקין אחרי שהרג את אחיו הבל. כשאומר 
לו: "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה" )בראשית, ד', י'( מפרש רש"י: דמו ודם 
זרעיותיו. הקב"ה תובע מקין לא רק את דמו שנשפך אלא גם את הפוטנציאל שיכל 
לצאת ממנו – שליש עולם. שהרי העולם היה צריך לצאת משלושת ילדיו של אדם קין, 

הבל ושת, אולם עכשיו בעקבות מעשיו של קין שליש עולם נהרג.
מסופר כי לפני שנים הייתה סערת מזג אויר קשה מאוד בארה"ב. השלג נערם לגובה 
של שמונים ס"מ. הטמפרטורה בחוץ עמדה על מינוס 30 מעלות והרחובות היו ריקים 
מאדם. גם בישיבת "תורה ודעת" בחורי הישיבה נשארו בחדרם מבלי יכולת לצאת 
הרהרו  יומיים  כעבור  בית המדרש ששכן במרחק מה מהמקום.  עבר  אל  מהפנימיה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  של  הכללי  השיעור  מחר  הישיבה:  מבני  שלושה  לעצמם 
נפשו  מסירות  לכל  ידוע  שכן  הישיבה?  ראש  יעשה  מה  מעניין  זצ"ל,  היימן  שלמה 
הכללי"  "השיעור  את  למסור  לישיבה  יגיע  הוא  זו   בעת  גם  ובטח  תורה  להרבצת 

במסירות נפש.
החליטו השלושה: גם אנו נמסור נפש, ניקח סיכון ונגיע לשיעור. בניסים צלחו את 
דרכם ללא פגע והגיעו אל האולם הגדול של בית המדרש שלמרבה הצער היה ריק 

ושומם.
המתינו השלושה, והנה בדיוק בזמן הקבוע הם שומעים את קול פסיעותיו של ראש 
נוטף פתיתי שלג אך פניו מאירות  הישיבה המגיע אל היכל בית המדרש כולו לבן, 
כתמיד. ראש הישיבה מביט בחיוך אל שלושת הגיבורים ופוסע אל עבר מדרגות ארון 

הקודש, ניגש אל הסטנדר כבימים ימימה ופותח את השיעור כרגיל.
הוא מסר את שיעורו כהרגלו, כאילו עומד בפני מאות התלמידים. הוא זעק בקולות 
וברקים את חידושי תורתו, פניו האירו כלפידים בוערים. מדי פעם דפק בחוזקה על 
הסטנדר, כל כולו אש נלהבה. בסיום השיעור נגשו אליו הבחורים ושאלוהו: "ילמדנו 
רבינו הלא אנו סך הכל שלושה בחורים, מדוע הטריח הרב את עצמו והתאמץ כ"כ, 
"אתם  והשיב:  הישיבה  ראש  הרצין  לוחש...?!"  היה  אם  אפילו  להקשיב  יכולנו 
לפיד  את  מוסר  אני  אתם!  טועים  בלבד?  אליכם  השיעור  את  מוסר  שאני  חושבים 
ואל  תלמידיכם  אל  צאצאיכם,  צאצאי  ואל  נכדיכם,  אל  ילדיכם,  אל  אליכם,  התורה 

תלמידי תלמידיכם, הם לא כאן כעת, ואם לא אצעק איך הם ישמעו...!"
סיפור מאלף זה סופר ע"י אחד מהמלמדים המעולים והוותיקים ביותר בניו יורק, 
שאימהות רבות היו מתפללות ומייחלות שילדיהן ילמדו אצלו. ילד שזכה ללמוד אצלו 
לעולם לא שכח את דברי תורתו. המלמד הצליח להחדיר בתלמידיו אהבת ומתיקות 

התורה בעוצמה שנחקקה בתודעתם ונצרבה באישיותם לנצח.
כששאלוהו פעם מה פשר סוד הצלחתו? ענה: אני הייתי אחד משלושת התלמידים 
של ראש הישיבה שזכינו להיות בשיעור זה. ומאז עד היום בשעת לימודי אני רואה 
אני  ילדיהם.  וילדי  ילדיהם  את  גם  ועמם  שלהם,  העתידי  הפוטנציאל  את  בתלמידי 
בעצם רואה בעיני רוחי דורות של לומדי תורה התלויים בתלמיד העומד מולי, כאן 

טמון סוד ההצלחה.
מסר חשוב זה הוא גם לילד עצמו! כאשר הוא מגיע אל גיל הבחירה, על ההורים 
להבהיר לנער: עליך לדעת ולהפנים, שבהחלטותיך הנוגעת לעיצוב חייך הרוחניים 
אתה חורץ גם את גורל ילדיך ונכדיך לדורי דורות. הבט דרך לפיד האש של מסירת 
התורה שעבר מאב לבן עד אליך במסירות נפש בל תתואר. אבותיך הקריבו את חלבם 
בפרשת  ממך  אנא  לכך.  זכו  כולם  לא  לדאבוננו  הלאה,  יעבור  שהלפיד  כדי  ודמם 

הדרכים ראה את דור העתיד מול עיניך.
היה עם  ידע מה  יהודי  ילד  היסטורי שחשוב שכל  סיפור  עוד  אינו  יציאת מצרים 
אבותיו. אלא יש בה מסר עמוק יותר להבין את משמעות היציאה ממצרים כדי שאדם 
יחוש את חובתו להיות חלק מזה. על מנת שתחושות אלו יוטמעו בדור העתיד, זה אינו 
יכול להיות בדרך של סיפור, אלא בדרך של "הגדה". של העברת המשמעות. ומשום 
כך כנגד ארבעה בנים דיברה תורה - בדרך אינדיבידואלית לכל אחד בסגנון שלו, לפי 

מצבו ובדרך ההבנה שלו.
רעיון זה נעוץ במסר שהעביר משה רבינו  במשא ומתן המתיש בינו לפרעה תחת 
ודורש:  מסרב  משה  אך  בלבד,  הגברים  ליציאת  רק  הסכים  פרעה  המכות.  השפעת 
י, ט(.לכאורה  נלך כי חג ה' לנו" )שמות  נלך בבנינו ובבנותינו...  "בנערינו ובזקנינו 
יש כאן כפל לשון: "בנערינו ובזקנינו", ושוב: "בבנינו ובבנותינו"? י"ל שמשה רבינו 
הורים  רק  רצית  אתה  כולם.  הולכים  ה'  עבודת  לפרעה שאל  אומר  מבחינה מעשית 
ואני אומר לך גם ילדים. ומדוע? כי אצלנו "בנערינו ובזקנינו", העברת לפיד האש של 

הזקנים אל הנערים היא הדרך להעברת ולהנחלת המורשת הנצחית.
כאשר   – זי"ע  ה"ישמח משה"  בעל  לנו" מבאר  ה'  חג  כי  נלך  ובזקנינו  "בנערינו 
הנערים ממשיכים ללכת בדרכי האבות, זהו "חג ה' לנו", שיש המשך למסורת האבות 
העוברת מדור לדור. וכמו שהיה אומר הרב מפונוביז' זצוק"ל: ילד ללא הורים נקרא – 
יתום, עם שאין לו הורים שיודעים להעביר את מסורת אבותם לבניהם ולדורות הבאים 
נקרא – עם יתום. אשרינו שעם חי אנו, הזוכים להעביר את המורשת מזקנינו לנערינו.



ר ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

חג הפסח, זו הזדמנות מעולה לקחת אחריות על הבריאות שלנו. זה הזמן להתרגל לשתות 
מים, במקום משקאות ממותקים שמסוכנים לבריאות. בחג שותים מים, לאורחים מגישים מים.

משקאות קלים, מחיר כבד לבריאות!

43% מהסוכר שאנו צורכים 
מגיע ממשקאות ממותקים.

480 מיליון איש בעולם חולים 
בסוכרת מסוג 2. 

ב-1 כוס של משקה ממותק, 
יש למעלה משמונה כפיות סוכר.

משקאות ממותקים גורמים לסוכרת 2, 
השמנה, כבד שומני, מחלות לב ויתר לחץ דם.

הלילה הזה, 
שותים פחות סוכר!
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פסח, מצה ו...שמרלינג

לכולנו זיכרונות ילדות מתוקים ומעוררי 
געגוע שכוללים טעם של פסח מתוק עם 

קוביות שוקולד של שמרלינג'ס. גם השנה 
תוכלו ליהנות מהממתק הוותיק והאהוב 

ביותר בחג הפסח: שוקולד נוסטלגי משובח 
של שמרלינג'ס בכשרות מהודרת לפסח. 

כל השוקולדים של שמרלינג'ס כשרים 
לפסח כל השנה והם מוצעים בטעמים 

האהובים: רוזמרי במילוי פרלינים במגוון 
טעמים, הסדרה הקלאסית )בטעם תפוז, 

בתוספת שקדים או אגוזים ועוד( וכאמור- 
מארזים של חטיפי המינור האהובים. 
בכשרות בד"צ ציריך. להשיג בחנויות 

המובחרות וברשתות השיווק.



מלבין ב-3 דרגות

זה הזמן להתכונן ולהכין את הפריטים 
הלבנים לחג. וניש גולד מזמין אתכם 
לעשות זאת בקלות וביעילות: השרו 

את המפה והקיטל הלבנים בגיגית של 
מים מהולים עם אבקת ווניש קליה גולד 
לכביסה לבנה למשך חצי שעה  והכניסו 
לכיבוס במכונה. התוצאה: לבן יותר ב-3 

דרגות. כדאי לדעת: כיבוס במעלות 
גבוהות גורם לשחיקת הבדים וכן לא תורם 

לשמירת הלובן של הכביסה. לכן מומלץ 
לכבס בטמפרטורות נמוכה של 30 מעלות. 

ניתן גם להוסיף את אבקת ווניש קליה גולד 
לתא המיועד לאבקת הכביסה כתוספת 

לאבקת הרגילה וליהנות מתוצאות 
מעולות.



לחידוש הקירות ללא צביעה
סנו, מציגה 

את סנו סושי 
ספוג הפלא 

EXTRA, בעל 
השכבה הירוקה המחזקת. הוא המהדורה 
המשודרגת לספוג הפלא המוכר והאהוב 

שמנקה בקלות כל משטח ומסיר כל 
לכלוך עיקש. החידוש טמון בשכבה נוספת 

אמצעית )ירוקה( שהיא הבסיס המחזק 
לספוג והיא שעוזרת לשמור על צורתו, 
כך שהוא נשאר מהודק ונח לשימושים 
נוספים. מצטיין בשטח פנים גדול ורחב 
לנוחות מירבית והוא קל ונוח לשימוש: 

מרטיבים במים, סוחטים קלות ומסירים 
את הלכלוך העיקש ביותר. באריזה 6 

יחידות. מאושר לפסח מטעם בד"ץ העדה 
החרדית.



קולקציית קיץ מרעננת 
הקיץ הזה יהיה לכם 

נוח ואופנתי. רשת 
מותגי הנעליים 

הבינלאומיים 
 WESHOES

משיקה קולקציית 
קיץ מרעננת וחדשנית, נוחה ואופנתית 

המביאה את הבשורה לקיץ הקרוב, בשלל 
דגמים וצבעים ברמת מחירים נוחים לכל 

כיס ובלי להתפשר על איכות ונוחות. צבעי 
המפתח של קולקציית אביב- קיץ 2018 

הם גווני הפסטלים, טקסטורות רבות, 
אפליקציות, מטאלי ומנצנץ. העונה, 

מצטרף לווישוז שחקן חדש ומשמעותי: 
Keds – מותג הסניקרס הראשון בעולם 
מאז 1916 ועד היום. המותגים המובילים 

 Moses - Crocs- :בקיץ הקרוב הם
 Seventy nine - Natural world

Magma + Candy - – בלנסטון, קוביאן, 
דיזיגוואל ואינובו. קהל הלקוחות של 

הרשת מאופיין בנעליים לכל המשפחה 
החל מהצעד הראשון. כל אחד יוכל למצוא 
אצלנו את הנעל הנוחה והמושלמת עבורו: 

נשים, גברים, ילדים וטף.



קוקה-קולה לפסח 
גם השנה, מותג קוקה-קולה מיוצר 

בכשרות המהודרת של הגרמי"ל 
לנדא שליט"א לפסח, ומאפשר 

לצרכנים ליהנות גם בארוחות 
חג הפסח מהטעם האמיתי 
בכשרות מהודרת. לקראת 
חג הפסח הכשירה חברת 

קוקה-קולה ישראל את 
מפעליה מבעוד מועד 

כדי לאפשר ייצור בכשרות 
מהודרת לפסח תחת השגחתו הקפדנית 

של הגרמי"ל לנדא שליט"א, ושמחה 
להציע לצרכני המהדרין בארץ ובעולם את 

האפשרות לענג את חג הפסח וליהנות 
ברגעים השמחים, המרגשים והמשפחתיים 

מהטעם האמיתי, עם משקה קוקה-קולה 
כשר בהשגחה מהודרת לפסח.



חול המועד חלבי
לקראת חג הפסח 
הבעל"ט, מחלבת 

טרה שמחה להשיק 
מגוון מוצרי חלב 

איכותיים בכשרות 
מהודרת לפסח של בד"צ העדה 

החרדית, ולאפשר לצרכנים ליהנות גם 
בימי חול המועד ממוצרי חלב טעימים 

ובריאים יותר, בהקפדה על הידורי הכשרות 
והחומרות השונות הנהוגות בפסח.



ממרחי השחר לפסח 
את סדרת 

ממרחי 
'השחר 

העולה' אין 
צורך להציג, 

דורות של ילדים 
ומבוגרים גדלו על הטעם המופלא! כעת 

עם הגיע חג הפסח, סדרת הממרחים 
האהובה ממתינה לכם בתזמון מושלם, 

בכשרות מהודרת של בד"צ עדה החרדית 
לא רק לימות השנה אלא גם לפסח וללא 

קטניות. בנוסף לשימוש במריחה על 
המצה, ממרח 'השחר העולה' משמש גם 

לאפייה ולקינוחים. רבים מהקונדיטורים 
המובילים בישראל משתמשים בממרח 
'השחר העולה' למאפים שלהם. סדרת 

"השחר העולה" למהדרין כוללת את ממרח 
פרווה וממרח חלבי.



שקיות אשפה חזקות במיוחד

מארחים הרבה בפסח? מבשלים בכמויות 
גדולות והפח לא עומד בעומס? תכירו 

 – EXTRA את סנו סושי שקיות אשפה
שקיות אשפה חזקות במיוחד המיוצרות 
בטכנולוגיה מתקדמת בתוספת חומרים 

מיוחדים המקנים לה תכונות חוזק 
ועמידות גבוהות. הפלסטיק בשקיות 

בסדרת סנו סושי מיוצרות בטכנולוגית 
oxo-biodegradable ונשלפות אחת 

אחת לשימוש קל ונח. להשיג בגודל 
סטנדרטי: 40 שקיות 54X65 , או שקיות 

.65X75 גדולות במיוחד: 30 שקיות



הזכייה השבועית
מבשרת הזכיות של תנובה, המתינה מספר 

דקות עד 
שנענתה 

מעברו השני 
של הקו. 

היא טילפנה 
למשפחת ס. 

מעפולה כדי לבשר על זכייתם בהגרלה 
השבועית השישית של תנובה במבצע 
"הזכייה של הבית". משפחת ס. זכתה 

בהגרלה שהתקיימה ביום ראשון, ט' בניסן, 
בריהוט לחדר נוער בשווי של 11,800 ₪. 

בזכייה כלולים ארון 3 דלתות, שולחן 
כתיבה, כוורות, מיטה, 2 מזרנים תואמים, 

שידת לילה קטנה. כאשר שמעה גב' 
תהילה את הפירוט הפטירה ואמרה "ברוך 
ה', הזכייה הגיעה בדיוק בזמן. תיכננו בעלי 
ואני לצאת לבחור ולקנות ריהוט עבור חדר 

הילדים. והנה, הקב"ה זיכה אותנו בזכייה 
של תנובה". לשאלה מה תדירות הצריכה 

של מוצרי תנובה בתפריט המשפחתי 
– ענתה בנחרצות רבה: "יום-יום אנחנו 

אוכלים תמיד רק תנובה. למה? כי תנובה 
זה תנובה. לא צריך יותר להוסיף שום דבר. 
השם עצמו, תנובה, אומר הכל"! ההגרלה 
הבאה, השביעית במספר, בה יעלה בגורל 
חדר הורים תתקיים ביום ראשון כג בניסן. 

פרטים ועדכונים בטלמסר 03-3739999



מטליות הפלא
סנו, מרחיבה את 

סדרת מטליות הפלא 
של 'סנו סושי' עם שני 

מוצרים מקצועיים: 
מטלית מיקרופייבר 

מקצועית לניקוי יסודי 
בעלת מארג כריות 

D3 לספיגה מוגברת וללכידת לכלוך קשה 
ומטלית מיקרופייבר מקצועית לניקוי 
הריצפה במהדורה משודרגת, גדולה 

ב- 20% וכוללת פתח להשחלה נוחה על 
המגב כך שבזמן השימוש המטלית נשארת 

על המגב ולא נופלת ממנו.



ספר ב- 10 שקלים בלבד
לקראת 

חג הפסח 
מציע בנק 
מרכנתיל 

ללקוחותיו 
בסניף 

רמות, הטבה 
מיוחדת: רוכשים ספר ממגוון הספרים 

שבמבצע בחנות 'דני ספרים' בקניון רמות 
ומשלמים 10 שקלים בלבד. המבצע 
בתוקף עד ד' סיוון תשע"ח )18.5.18( 

ומוגבל למימוש אחד לחשבון בחשבון, 
בכפוף לתקנון המבצע. בנוסף, מציע 

בנק מרכנתיל לקראת חג הפסח מסלול 
הנקרא "דף חדש". מדובר במוצר הנותן 

פתרון לצריכת כספים מוגברת במשפחה 
החרדית בעיתות חגים וחופשות ובתקופות 

מרובות שמחות משפחתיות.



2/3 מהציבור בוחר בתירוש
מסקר שנערך 

לאחרונה עולה 
כי שני שליש 

מהאוכלוסייה 
בישראל 

שותים מיץ 
ענבים לארבע 

כוסות של 
ליל הסדר וכשני שליש מהם – שהם שליש 

מכלל הציבור בישראל, שותים תירוש 
כרמל הנוסטלגי האהוב והנמכר ביותר 

בישראל. תירוש כרמל עשוי מ-100% 
מיץ ענבים ללא תוספות מים או סוכר, 

ומיוצר באותו האופן כבר למעלה מ-100 
שנה – למהדרין מן המהדרין בכשרות בד"ץ 

למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. 
ללא חשש שביעית. להשיג ברשתות 

השיווק ובמבצעים מיוחדים חג הפסח.



איך אתה אוהב את החומוס?

שטראוס משיקה סדרת חומוס חדשה: 
"אחלה -הסדרה המובחרת", עם 20, 30 

או 40 אחוז טחינה גולמית המאפשרת 
לכל אחד לבחור את החומוס שהוא אוהב. 
בעלי חומוסיות וכל מי שמכין חומוס יודע 
שכדי להכין חומוס טוב צריכים 2 רכיבים 
עיקריים: גרגירי חומוס משובחים וטחינה 

גולמית משובחת.  טעמו של חומוס 
נבדל זה מזה בעיקר בשל כמות הטחינה 

שמוסיפים לו. זהו התבלין העיקרי של 
החומוס. הטחינה הגולמית נחשבת לסופר 

פוד, עשירה בברזל וסידן, ובימים אלה 
מקבלת גם הכרה בינלאומית כמרכיב 

הכרחי בתזונה. "הסדרה המובחרת" של 
חומוס אחלה מכילה גרגירי חומוס שגודלו 
על ידי חקלאים ישראלים ועשירה בטחינה 

גולמית. "הסדרה המובחרת" תחליף 
את סדרת אחלה "החומוסייה של אבי". 
החומוס בכשרות בד"צ שארית ישראל.



איקאה מכשירה לפסח 
איקאה נערכת להכשרת המסעדות 

והמטבחים לפסח בכל חנויות הרשת – 

בנתניה, ראשון לציון, קריית אתא והחנות 
החדשה בבאר שבע. במהלך מורכב 

ומוקפד שהחל כבר לפני מספר שבועות 
ומגיע לשיאו בימים אלו, מוכשרים 
כל המטבחים והמסעדות, על מנת 

להפעילם גם בפסח ולשרת את מאות 
אלפי הלקוחות שיפקדו את ארבעת 

החנויות בימי חול המועד. את המטבחים 
וחדרי האוכל מכשירים משגיחי כשרות 
מקצועיים ועמם צוות משגיחים מורחב 

הפועלים במקום במשך כל ימות השנה. 
כל המוצרים שייעשה בהם שימוש במהלך 

חג הפסח במטבחי המסעדות הינם 
כשרים למהדרין ללא חשש קטניות. הרב 

מיכאל וישצקי, המשגיח הראשי באיקאה, 
ציין כי "תהליך ההכשרה באיקאה שהחל 

בימים אלו נועד לוודא כי בפסח יוכלו 
המבקרים ליהנות מכשרות מהודרת לפסח 

ללא חשש קטניות. צוות המשגיחים של 
מסעדות איקאה נמצא במקום בכל שעות 
פעילות המסעדה, מפתיחתה ועד לשעת 

סגירת הקופות".



אווירת ליל הסדר נעימה
מזג אוויר חם ולח מקדים את בואו. 

בחוץ טמפרטורות גבוהות שמזכירות 
לנו את עונת הקיץ הקרבה. ליל הסדר 

נושף בעורפנו, ומזג האוויר אינו צפוי 
להשתנות. מחכה לנו חג פסח באווירה 
חמה במיוחד. למזג האוויר יש השפעה 

גדולה על מצב הרוח שלנו, טמפרטורות 
חמות מקדימות את זמנן וב'אלקטרה' 

דואגים שתהיו רגועים ושמחים בליל 
הסדר. קבלו את המיזוג העוצמתי בעלות 

של 2 ₪ בלבד לכל ליל הסדר. שני הדגמים 
המבוקשים ביותר בערב חג הפסח הינם 

PLATINUM+, ו CLASSIC+ הזמינים 
גם בטכנולוגיית האינוונטר המתקדמת. 

דגמים שמעניקים עוצמת מיזוג מפנקת. 
עם דגם PLATINUM+, בעל מצב 

שבת מובנה, תשלמו לכל ליל הסדר 2 ₪ 
בלבד – עלות הפעלת המזגן ללילה. ודגם 

CLASSIC+ היפהפה, זוכה בפרס העיצוב, 
מקרר במהירות רבה, נוח לתחזוקה ובעל 

מצב שבת באמצעות שבתטק.



מחליפים כיריים לחג? 
כמדי שנה לקראת חג הפסח, מקפידה 

חברת 'פזגז' 
לספק ללקוחותיה 
מגוון טיפים וכללי 

בטיחות לטיפול נכון 
בכיריים. משפחות 

רבות מקפידות 
להחמיר ולרכוש 

כיריים לטובת 
חג הפסח, 

או מנצלות הזדמנות זו לרכישת כיריים 
חדשות שיישארו בתפקוד לאורך ימות 

השנה כולה. כולם מחפשים כאמור את 
הסוג הטוב ביותר של הכיריים, אך מה 

קורה עם ההתקנה? לא מעט אנשים 
שואלים את עצמם האם זו פעולה שהם 

יכולים לבצע בעצמם, שכן היא נראית להם 
פשוטה ואפשרית, בעיקר אם יש זוג ידיים 

כישרוניות.  ב'פזגז' מבהירים כי החלפת 
כיריים צריכה להיעשות על ידי טכנאי 

מורשה בלבד, על מנת לעשות זאת באופן 
מקצועי ובטיחותי. להזמנת טכנאי מוסמך 

מטעם 'פזגז' התקשרו: 1800-667788



מטליות ענק לחות לרצפה
סנו מציגה חידוש מהפכני שמבריק את 

הרצפות: 
סנו סושי 
מטליות 

ענק לחות 
לשימוש 

חד פעמי, המתאימות לניקוי מהיר של 
כל סוגי הרצפות.  מטליות סנו סושי 

לרצפה מאפשרות ניקוי מהיר, קל ונוח 
של הרצפה, למטלית מרקם מיוחד של 

כריות ניקוי המאפשר הסרת לכלוך וניקוי 
קל יותר ללא צורך בשימוש בדלי וכמויות 
גדולות של מים. בעזרת המטליות תוכלו 

ליהנות מרצפה נקיה תוך דקות, ומחיסכון 
משמעותי במים ובזמן. מתאים במיוחד 

לימים העמוסים שלפני חג הפסח ומשווה 
לבית מראה נקי ורענן בקלי קלות. להשיג 

באריזה של 10 מטליות ענק לחות במידות 
70X40 ס"מ.



אמא רגועה
"מאז שעברנו לסימילאק למהדרין עם 
ההרכב המתקדם לעיכול קל, הלילות 
והימים שלנו רגועים ושקטים וגם אני 

רגועה שבחרתי נכון" )אסתי מבית שמש, 
אמא של יעל הקטנה(. סימילאק למהדרין 

הוא הפורמולה למהדרין המתקדמת 
והיחידה בישראל המיוצרת על ידי חברת 

תרופות ומוצרי בריאות מהמובילות 
בעולם. כמה שנים לאחר ההשקה, ועם 
אלפי משפחות חרדיות שמצטרפות כל 
שנה, ביקשו בסימילאק לשמוע ישירות 

מאימהות מה הן  חושבות על הפורמולה, 
ואיך הן רואות אותה כמשפיעה על 

התנהגותו והתפתחותו של הפעוט. את 
ההחלטה שלה לבחור בסימילאק למהדרין 

מסכמת אימא של יעל: "בכל פעם שיעל 
מחייכת אליי, אני יודעת שעשיתי את 

הבחירה 
הנכונה."
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 קצרצרים
לכבוד פסח 

יקב היוצר מציע 
מבצע חגיגי: קנה 

שני יינות בוטיק 
מסדרת וירטואוזו 

של יקב היוצר, 
הוסף 9.90 ₪ וקבל 

פותחן יין חשמלי. 
המבצע מתקיים 
בחנויות רמי לוי 

עד ה-1.4.18

מותג קליית גת  מציע מגוון 
רחב מהפיצוחים והמוצרים  
במהדורות חג כשרות לפסח 

ובמבצעי מחיר חגיגיים 
ומשתלמים. כשרות לפסח: 

בד"צ בית יוסף

חדש ובלעדי: צ'וקטה ממרח אגוזי לוז 
וקקאו פרווה במהדורה כשרה לפסח. 

כשרות: בד"ץ איגוד רבנים. מחיר: 8.90 ₪

מותג סאן בנדטו- "פסגת 
המים מהאלפים" משיק: 

בקבוק אישי עם פקק 
ספורט כשר לפסח. 

מחיר שישייה: 13.90 ₪ 
כשרות: בד"צ העדה 

החרדית ירושלים

מותג חטיפי הדגנים Free משיק חטיף 
טבעי: חטיף תמרים ואגוזי לוז, תמרים 

ואגוזי קשיו ותמרים ובוטנים. כשר לפסח 
בד”צ בית יוסף )מלבד לוז(

יקב טפרברג מציג מבחר מארזי שי לחג 
הפסח

חברת בני פאוזי שמשום 
תייבא גם השנה את משקה 

האנרגיה BLU בגרסה כשרה 
לפסח מחיר: החל מ-5 ₪ 

כשרות: בד”צ בית יוסף

מחלבת שטראוס משיקה את סדרת 
אקטיביה Clean Eating בגביע חצוי 

המכיל יוגורט לבן עם תוספת פרי מבושל 
בצד. כשרות : הגר”א רובין

הגרלה מס׳ 6

חדר נוער
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קולקציית אביב- קיץ 
2018 של מותג הילדים 

 OVS הבינלאומי
המשווק בלעדית ברשת 

המשביר לצרכן

 IL MAKIAGE
משיקה: 

 GEMSTONE
– קולקציה חדשה 

של צלליות עשירות 
בפיגמנט ועמידות 
בהשראת אבני חן. 

מחיר: 139 ₪ מחיר 
מבצע: 79 ₪ עד 

סוף חודש מרץ

Swatch משיקה את 
קולקציית אביב – קיץ 2018

גם בפסח הקרוב 
מותג קוקי 

מציע פתרונות 
חדשניים לעבודה 
קלה, נוחה ונקייה 

יותר במטבח  

 LA ROCHE–POSAY
- משיק קרם רחצה לעור 

יבש ומגורה במיוחד המרגיע 
באופן מיידי. מתאים לשימוש 

בתינוקות, ילדים ומבוגרים. 
מחיר: 60 ₪ ל-200 מ"ל

Life BABY'S משיקה 
קולקציית קיץ של ביגוד 

ראשוני לתינוקות הכוללת: 
סדרת בגדי גוף, מכנסיים 

ואוברולים אופנתיים )מיוצרים 
ומעוצבים על ידי מיננה(

VICHY – וישי 
מרחיב את סדרת 

האנטי אייג'ינג 
ומשיק: אידיאליה 
פילינג- סרום נוגד 

חמצון להעצמת 
מראה זוהר. מחיר: 

₪ 179

 MAYBELLINE
NEW-YORK מרחיב 

את משפחת המייק אפים 
הנמכרת ביותר בארה"ב- 
FIT ME ומשיק פודרה 

עמידה בגימור מאט. 
מחיר: 35 ₪

מבצע אביב 2018 ברשת 
ניין ווסט: רוכשים  ב- 500 

₪ ומשלמים  רק 400 ₪. עד 
ה-7.4 או עד גמר המלאי

מאסימו דוטי - 
 MASSIMO DUTTI
מותג האופנה היוקרתי 

משיק את קוקלציית 
אביב – קיץ 2018 בדיוק 

בזמן: רגע לפני פסח 
ונותן הזדמנות להתחדש 

לחג בסטייל אמיתי

FOX HOME  יוצאת במבצע 
מיוחד לפסח: 50 ₪ הנחה בקניה 

מעל 250 ₪. בתוקף עד 8.4.18

מבצע ברשת H&O בשמים 
יוקרתיים של מותגים 

בינלאומיים בקניה מעל 99 ₪ - 
מקבלים בושם יוקרה לבחירה 

ב: 99 ₪ וב-9 ₪ בלבד

ניופאן, יוצאת במבצעי חג 
אטרקטיביים במיוחד על מבחר 

מוצרי החשמל למטבח של מג'ימיקס

PIP STUDIO"" משיקה: מגוון סטים של 
סכו"ם בסגנון וינטג' צבעוני המכניסים אווירה 

שמחה וסטייל. מחיר:  615 ₪

רשת ארקוסטיל קיטצ'ן, מציעה קופסאות לבישול מהיר 
ובריא במיקרוגל, מסדרת MICROWAVE של המותג 
SISTEMA. מחיר: 39.90 ₪  20% הנחה עד ה-31.3.18

L'ORÈAL PARIS משיק קרם 
לחות שהוא גם מסכה לשיער 

המועשר בשמן קוקוס ארומטי. 
מחיר: 39.90 ₪

L’OREAL PARIS מרחיב את סדרת 
השפתונים Color riche ומשיק: קולור 

ריש מאט 13 גוונים חדשים וייחודיים, 
באריזה יוקרתית ובגימור מאט

רשת האופנה 
 'HOODIES'

משיקה את 
הקולקציה החגיגית 

לקראת חג הפסח 
2018 ויוצאת 

בהטבה של פריט 
שני ב-50% הנחה

 MAGIRAY  חברת הקוסמטיקה מאג'ירי
השיקה את דטוקס – DETOX - מסכת בד 

עם חומרים אנטי זיהומיים: במבוק ופחם. 
מחיר: 30 ₪ למסכה 

 Perfume :חדש מבדין
Collection סדרת 

מרככי כביסה בהשראת 
עולם הבישום

סיף בפתרון מעולה 
לנקיונות הפסח: מטליות 

לחות לניקוי כללי ומטליות 
לחות לניקוי רצפות

מארזים מפנקים לפסח של מותגי הטיפוח 
Axe-ו Dove  האהובים

בושם לשיער 
מבית מותג טיפוח 
השיער הבינלאומי 

 TONI&GUY
מבית יוניליוור 

שמותיר את השיער 
ריחני ומלא ברק. 

להשיג בסופר פארם

 KANKEN חדש בסופר-פארם אונליין: תיקי
הטרנדיים במגוון צבעים, ב 249 ₪ בלבד - המחיר 

לכבוד פסח השיקו חברת פוקסמיינד וחברת 
סטופר משחקים וצעצועים חדשים לילדים 

ביניהם:  תפוס ת'קשר,  בובות תינוק ועוד
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פסח, מצה ו...שמרלינג

לכולנו זיכרונות ילדות מתוקים ומעוררי 
געגוע שכוללים טעם של פסח מתוק עם 

קוביות שוקולד של שמרלינג'ס. גם השנה 
תוכלו ליהנות מהממתק הוותיק והאהוב 

ביותר בחג הפסח: שוקולד נוסטלגי משובח 
של שמרלינג'ס בכשרות מהודרת לפסח. 

כל השוקולדים של שמרלינג'ס כשרים 
לפסח כל השנה והם מוצעים בטעמים 

האהובים: רוזמרי במילוי פרלינים במגוון 
טעמים, הסדרה הקלאסית )בטעם תפוז, 

בתוספת שקדים או אגוזים ועוד( וכאמור- 
מארזים של חטיפי המינור האהובים. 
בכשרות בד"צ ציריך. להשיג בחנויות 

המובחרות וברשתות השיווק.



מלבין ב-3 דרגות

זה הזמן להתכונן ולהכין את הפריטים 
הלבנים לחג. וניש גולד מזמין אתכם 
לעשות זאת בקלות וביעילות: השרו 

את המפה והקיטל הלבנים בגיגית של 
מים מהולים עם אבקת ווניש קליה גולד 
לכביסה לבנה למשך חצי שעה  והכניסו 
לכיבוס במכונה. התוצאה: לבן יותר ב-3 

דרגות. כדאי לדעת: כיבוס במעלות 
גבוהות גורם לשחיקת הבדים וכן לא תורם 

לשמירת הלובן של הכביסה. לכן מומלץ 
לכבס בטמפרטורות נמוכה של 30 מעלות. 

ניתן גם להוסיף את אבקת ווניש קליה גולד 
לתא המיועד לאבקת הכביסה כתוספת 

לאבקת הרגילה וליהנות מתוצאות 
מעולות.



לחידוש הקירות ללא צביעה
סנו, מציגה 

את סנו סושי 
ספוג הפלא 

EXTRA, בעל 
השכבה הירוקה המחזקת. הוא המהדורה 
המשודרגת לספוג הפלא המוכר והאהוב 

שמנקה בקלות כל משטח ומסיר כל 
לכלוך עיקש. החידוש טמון בשכבה נוספת 

אמצעית )ירוקה( שהיא הבסיס המחזק 
לספוג והיא שעוזרת לשמור על צורתו, 
כך שהוא נשאר מהודק ונח לשימושים 
נוספים. מצטיין בשטח פנים גדול ורחב 
לנוחות מירבית והוא קל ונוח לשימוש: 

מרטיבים במים, סוחטים קלות ומסירים 
את הלכלוך העיקש ביותר. באריזה 6 

יחידות. מאושר לפסח מטעם בד"ץ העדה 
החרדית.



קולקציית קיץ מרעננת 
הקיץ הזה יהיה לכם 

נוח ואופנתי. רשת 
מותגי הנעליים 

הבינלאומיים 
 WESHOES

משיקה קולקציית 
קיץ מרעננת וחדשנית, נוחה ואופנתית 

המביאה את הבשורה לקיץ הקרוב, בשלל 
דגמים וצבעים ברמת מחירים נוחים לכל 

כיס ובלי להתפשר על איכות ונוחות. צבעי 
המפתח של קולקציית אביב- קיץ 2018 

הם גווני הפסטלים, טקסטורות רבות, 
אפליקציות, מטאלי ומנצנץ. העונה, 

מצטרף לווישוז שחקן חדש ומשמעותי: 
Keds – מותג הסניקרס הראשון בעולם 
מאז 1916 ועד היום. המותגים המובילים 

 Moses - Crocs- :בקיץ הקרוב הם
 Seventy nine - Natural world

Magma + Candy - – בלנסטון, קוביאן, 
דיזיגוואל ואינובו. קהל הלקוחות של 

הרשת מאופיין בנעליים לכל המשפחה 
החל מהצעד הראשון. כל אחד יוכל למצוא 
אצלנו את הנעל הנוחה והמושלמת עבורו: 

נשים, גברים, ילדים וטף.



קוקה-קולה לפסח 
גם השנה, מותג קוקה-קולה מיוצר 

בכשרות המהודרת של הגרמי"ל 
לנדא שליט"א לפסח, ומאפשר 

לצרכנים ליהנות גם בארוחות 
חג הפסח מהטעם האמיתי 
בכשרות מהודרת. לקראת 
חג הפסח הכשירה חברת 

קוקה-קולה ישראל את 
מפעליה מבעוד מועד 

כדי לאפשר ייצור בכשרות 
מהודרת לפסח תחת השגחתו הקפדנית 

של הגרמי"ל לנדא שליט"א, ושמחה 
להציע לצרכני המהדרין בארץ ובעולם את 

האפשרות לענג את חג הפסח וליהנות 
ברגעים השמחים, המרגשים והמשפחתיים 

מהטעם האמיתי, עם משקה קוקה-קולה 
כשר בהשגחה מהודרת לפסח.



חול המועד חלבי
לקראת חג הפסח 
הבעל"ט, מחלבת 

טרה שמחה להשיק 
מגוון מוצרי חלב 

איכותיים בכשרות 
מהודרת לפסח של בד"צ העדה 

החרדית, ולאפשר לצרכנים ליהנות גם 
בימי חול המועד ממוצרי חלב טעימים 

ובריאים יותר, בהקפדה על הידורי הכשרות 
והחומרות השונות הנהוגות בפסח.



ממרחי השחר לפסח 
את סדרת 

ממרחי 
'השחר 

העולה' אין 
צורך להציג, 

דורות של ילדים 
ומבוגרים גדלו על הטעם המופלא! כעת 

עם הגיע חג הפסח, סדרת הממרחים 
האהובה ממתינה לכם בתזמון מושלם, 

בכשרות מהודרת של בד"צ עדה החרדית 
לא רק לימות השנה אלא גם לפסח וללא 

קטניות. בנוסף לשימוש במריחה על 
המצה, ממרח 'השחר העולה' משמש גם 

לאפייה ולקינוחים. רבים מהקונדיטורים 
המובילים בישראל משתמשים בממרח 
'השחר העולה' למאפים שלהם. סדרת 

"השחר העולה" למהדרין כוללת את ממרח 
פרווה וממרח חלבי.



שקיות אשפה חזקות במיוחד

מארחים הרבה בפסח? מבשלים בכמויות 
גדולות והפח לא עומד בעומס? תכירו 

 – EXTRA את סנו סושי שקיות אשפה
שקיות אשפה חזקות במיוחד המיוצרות 
בטכנולוגיה מתקדמת בתוספת חומרים 

מיוחדים המקנים לה תכונות חוזק 
ועמידות גבוהות. הפלסטיק בשקיות 

בסדרת סנו סושי מיוצרות בטכנולוגית 
oxo-biodegradable ונשלפות אחת 

אחת לשימוש קל ונח. להשיג בגודל 
סטנדרטי: 40 שקיות 54X65 , או שקיות 

.65X75 גדולות במיוחד: 30 שקיות



הזכייה השבועית
מבשרת הזכיות של תנובה, המתינה מספר 

דקות עד 
שנענתה 

מעברו השני 
של הקו. 

היא טילפנה 
למשפחת ס. 

מעפולה כדי לבשר על זכייתם בהגרלה 
השבועית השישית של תנובה במבצע 
"הזכייה של הבית". משפחת ס. זכתה 

בהגרלה שהתקיימה ביום ראשון, ט' בניסן, 
בריהוט לחדר נוער בשווי של 11,800 ₪. 

בזכייה כלולים ארון 3 דלתות, שולחן 
כתיבה, כוורות, מיטה, 2 מזרנים תואמים, 

שידת לילה קטנה. כאשר שמעה גב' 
תהילה את הפירוט הפטירה ואמרה "ברוך 
ה', הזכייה הגיעה בדיוק בזמן. תיכננו בעלי 
ואני לצאת לבחור ולקנות ריהוט עבור חדר 

הילדים. והנה, הקב"ה זיכה אותנו בזכייה 
של תנובה". לשאלה מה תדירות הצריכה 

של מוצרי תנובה בתפריט המשפחתי 
– ענתה בנחרצות רבה: "יום-יום אנחנו 

אוכלים תמיד רק תנובה. למה? כי תנובה 
זה תנובה. לא צריך יותר להוסיף שום דבר. 
השם עצמו, תנובה, אומר הכל"! ההגרלה 
הבאה, השביעית במספר, בה יעלה בגורל 
חדר הורים תתקיים ביום ראשון כג בניסן. 

פרטים ועדכונים בטלמסר 03-3739999



מטליות הפלא
סנו, מרחיבה את 

סדרת מטליות הפלא 
של 'סנו סושי' עם שני 

מוצרים מקצועיים: 
מטלית מיקרופייבר 

מקצועית לניקוי יסודי 
בעלת מארג כריות 

D3 לספיגה מוגברת וללכידת לכלוך קשה 
ומטלית מיקרופייבר מקצועית לניקוי 
הריצפה במהדורה משודרגת, גדולה 

ב- 20% וכוללת פתח להשחלה נוחה על 
המגב כך שבזמן השימוש המטלית נשארת 

על המגב ולא נופלת ממנו.



ספר ב- 10 שקלים בלבד
לקראת 

חג הפסח 
מציע בנק 
מרכנתיל 

ללקוחותיו 
בסניף 

רמות, הטבה 
מיוחדת: רוכשים ספר ממגוון הספרים 

שבמבצע בחנות 'דני ספרים' בקניון רמות 
ומשלמים 10 שקלים בלבד. המבצע 
בתוקף עד ד' סיוון תשע"ח )18.5.18( 

ומוגבל למימוש אחד לחשבון בחשבון, 
בכפוף לתקנון המבצע. בנוסף, מציע 

בנק מרכנתיל לקראת חג הפסח מסלול 
הנקרא "דף חדש". מדובר במוצר הנותן 

פתרון לצריכת כספים מוגברת במשפחה 
החרדית בעיתות חגים וחופשות ובתקופות 

מרובות שמחות משפחתיות.



2/3 מהציבור בוחר בתירוש
מסקר שנערך 

לאחרונה עולה 
כי שני שליש 

מהאוכלוסייה 
בישראל 

שותים מיץ 
ענבים לארבע 

כוסות של 
ליל הסדר וכשני שליש מהם – שהם שליש 

מכלל הציבור בישראל, שותים תירוש 
כרמל הנוסטלגי האהוב והנמכר ביותר 

בישראל. תירוש כרמל עשוי מ-100% 
מיץ ענבים ללא תוספות מים או סוכר, 

ומיוצר באותו האופן כבר למעלה מ-100 
שנה – למהדרין מן המהדרין בכשרות בד"ץ 

למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. 
ללא חשש שביעית. להשיג ברשתות 

השיווק ובמבצעים מיוחדים חג הפסח.



איך אתה אוהב את החומוס?

שטראוס משיקה סדרת חומוס חדשה: 
"אחלה -הסדרה המובחרת", עם 20, 30 

או 40 אחוז טחינה גולמית המאפשרת 
לכל אחד לבחור את החומוס שהוא אוהב. 
בעלי חומוסיות וכל מי שמכין חומוס יודע 
שכדי להכין חומוס טוב צריכים 2 רכיבים 
עיקריים: גרגירי חומוס משובחים וטחינה 

גולמית משובחת.  טעמו של חומוס 
נבדל זה מזה בעיקר בשל כמות הטחינה 

שמוסיפים לו. זהו התבלין העיקרי של 
החומוס. הטחינה הגולמית נחשבת לסופר 

פוד, עשירה בברזל וסידן, ובימים אלה 
מקבלת גם הכרה בינלאומית כמרכיב 

הכרחי בתזונה. "הסדרה המובחרת" של 
חומוס אחלה מכילה גרגירי חומוס שגודלו 
על ידי חקלאים ישראלים ועשירה בטחינה 

גולמית. "הסדרה המובחרת" תחליף 
את סדרת אחלה "החומוסייה של אבי". 
החומוס בכשרות בד"צ שארית ישראל.



איקאה מכשירה לפסח 
איקאה נערכת להכשרת המסעדות 

והמטבחים לפסח בכל חנויות הרשת – 

בנתניה, ראשון לציון, קריית אתא והחנות 
החדשה בבאר שבע. במהלך מורכב 

ומוקפד שהחל כבר לפני מספר שבועות 
ומגיע לשיאו בימים אלו, מוכשרים 
כל המטבחים והמסעדות, על מנת 

להפעילם גם בפסח ולשרת את מאות 
אלפי הלקוחות שיפקדו את ארבעת 

החנויות בימי חול המועד. את המטבחים 
וחדרי האוכל מכשירים משגיחי כשרות 
מקצועיים ועמם צוות משגיחים מורחב 

הפועלים במקום במשך כל ימות השנה. 
כל המוצרים שייעשה בהם שימוש במהלך 

חג הפסח במטבחי המסעדות הינם 
כשרים למהדרין ללא חשש קטניות. הרב 

מיכאל וישצקי, המשגיח הראשי באיקאה, 
ציין כי "תהליך ההכשרה באיקאה שהחל 

בימים אלו נועד לוודא כי בפסח יוכלו 
המבקרים ליהנות מכשרות מהודרת לפסח 

ללא חשש קטניות. צוות המשגיחים של 
מסעדות איקאה נמצא במקום בכל שעות 
פעילות המסעדה, מפתיחתה ועד לשעת 

סגירת הקופות".



אווירת ליל הסדר נעימה
מזג אוויר חם ולח מקדים את בואו. 

בחוץ טמפרטורות גבוהות שמזכירות 
לנו את עונת הקיץ הקרבה. ליל הסדר 

נושף בעורפנו, ומזג האוויר אינו צפוי 
להשתנות. מחכה לנו חג פסח באווירה 
חמה במיוחד. למזג האוויר יש השפעה 

גדולה על מצב הרוח שלנו, טמפרטורות 
חמות מקדימות את זמנן וב'אלקטרה' 

דואגים שתהיו רגועים ושמחים בליל 
הסדר. קבלו את המיזוג העוצמתי בעלות 

של 2 ₪ בלבד לכל ליל הסדר. שני הדגמים 
המבוקשים ביותר בערב חג הפסח הינם 

PLATINUM+, ו CLASSIC+ הזמינים 
גם בטכנולוגיית האינוונטר המתקדמת. 

דגמים שמעניקים עוצמת מיזוג מפנקת. 
עם דגם PLATINUM+, בעל מצב 

שבת מובנה, תשלמו לכל ליל הסדר 2 ₪ 
בלבד – עלות הפעלת המזגן ללילה. ודגם 

CLASSIC+ היפהפה, זוכה בפרס העיצוב, 
מקרר במהירות רבה, נוח לתחזוקה ובעל 

מצב שבת באמצעות שבתטק.



מחליפים כיריים לחג? 
כמדי שנה לקראת חג הפסח, מקפידה 

חברת 'פזגז' 
לספק ללקוחותיה 
מגוון טיפים וכללי 

בטיחות לטיפול נכון 
בכיריים. משפחות 

רבות מקפידות 
להחמיר ולרכוש 

כיריים לטובת 
חג הפסח, 

או מנצלות הזדמנות זו לרכישת כיריים 
חדשות שיישארו בתפקוד לאורך ימות 

השנה כולה. כולם מחפשים כאמור את 
הסוג הטוב ביותר של הכיריים, אך מה 

קורה עם ההתקנה? לא מעט אנשים 
שואלים את עצמם האם זו פעולה שהם 

יכולים לבצע בעצמם, שכן היא נראית להם 
פשוטה ואפשרית, בעיקר אם יש זוג ידיים 

כישרוניות.  ב'פזגז' מבהירים כי החלפת 
כיריים צריכה להיעשות על ידי טכנאי 

מורשה בלבד, על מנת לעשות זאת באופן 
מקצועי ובטיחותי. להזמנת טכנאי מוסמך 

מטעם 'פזגז' התקשרו: 1800-667788



מטליות ענק לחות לרצפה
סנו מציגה חידוש מהפכני שמבריק את 

הרצפות: 
סנו סושי 
מטליות 

ענק לחות 
לשימוש 

חד פעמי, המתאימות לניקוי מהיר של 
כל סוגי הרצפות.  מטליות סנו סושי 

לרצפה מאפשרות ניקוי מהיר, קל ונוח 
של הרצפה, למטלית מרקם מיוחד של 

כריות ניקוי המאפשר הסרת לכלוך וניקוי 
קל יותר ללא צורך בשימוש בדלי וכמויות 
גדולות של מים. בעזרת המטליות תוכלו 

ליהנות מרצפה נקיה תוך דקות, ומחיסכון 
משמעותי במים ובזמן. מתאים במיוחד 

לימים העמוסים שלפני חג הפסח ומשווה 
לבית מראה נקי ורענן בקלי קלות. להשיג 

באריזה של 10 מטליות ענק לחות במידות 
70X40 ס"מ.



אמא רגועה
"מאז שעברנו לסימילאק למהדרין עם 
ההרכב המתקדם לעיכול קל, הלילות 
והימים שלנו רגועים ושקטים וגם אני 

רגועה שבחרתי נכון" )אסתי מבית שמש, 
אמא של יעל הקטנה(. סימילאק למהדרין 

הוא הפורמולה למהדרין המתקדמת 
והיחידה בישראל המיוצרת על ידי חברת 

תרופות ומוצרי בריאות מהמובילות 
בעולם. כמה שנים לאחר ההשקה, ועם 
אלפי משפחות חרדיות שמצטרפות כל 
שנה, ביקשו בסימילאק לשמוע ישירות 

מאימהות מה הן  חושבות על הפורמולה, 
ואיך הן רואות אותה כמשפיעה על 

התנהגותו והתפתחותו של הפעוט. את 
ההחלטה שלה לבחור בסימילאק למהדרין 

מסכמת אימא של יעל: "בכל פעם שיעל 
מחייכת אליי, אני יודעת שעשיתי את 

הבחירה 
הנכונה."

������

������
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 קצרצרים
לכבוד פסח 

יקב היוצר מציע 
מבצע חגיגי: קנה 

שני יינות בוטיק 
מסדרת וירטואוזו 

של יקב היוצר, 
הוסף 9.90 ₪ וקבל 

פותחן יין חשמלי. 
המבצע מתקיים 
בחנויות רמי לוי 

עד ה-1.4.18

מותג קליית גת  מציע מגוון 
רחב מהפיצוחים והמוצרים  
במהדורות חג כשרות לפסח 

ובמבצעי מחיר חגיגיים 
ומשתלמים. כשרות לפסח: 

בד"צ בית יוסף

חדש ובלעדי: צ'וקטה ממרח אגוזי לוז 
וקקאו פרווה במהדורה כשרה לפסח. 

כשרות: בד"ץ איגוד רבנים. מחיר: 8.90 ₪

מותג סאן בנדטו- "פסגת 
המים מהאלפים" משיק: 

בקבוק אישי עם פקק 
ספורט כשר לפסח. 

מחיר שישייה: 13.90 ₪ 
כשרות: בד"צ העדה 

החרדית ירושלים

מותג חטיפי הדגנים Free משיק חטיף 
טבעי: חטיף תמרים ואגוזי לוז, תמרים 

ואגוזי קשיו ותמרים ובוטנים. כשר לפסח 
בד”צ בית יוסף )מלבד לוז(

יקב טפרברג מציג מבחר מארזי שי לחג 
הפסח

חברת בני פאוזי שמשום 
תייבא גם השנה את משקה 

האנרגיה BLU בגרסה כשרה 
לפסח מחיר: החל מ-5 ₪ 

כשרות: בד”צ בית יוסף

מחלבת שטראוס משיקה את סדרת 
אקטיביה Clean Eating בגביע חצוי 

המכיל יוגורט לבן עם תוספת פרי מבושל 
בצד. כשרות : הגר”א רובין

הגרלה מס׳ 6

חדר נוער
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קולקציית אביב- קיץ 
2018 של מותג הילדים 

 OVS הבינלאומי
המשווק בלעדית ברשת 

המשביר לצרכן

 IL MAKIAGE
משיקה: 

 GEMSTONE
– קולקציה חדשה 

של צלליות עשירות 
בפיגמנט ועמידות 
בהשראת אבני חן. 

מחיר: 139 ₪ מחיר 
מבצע: 79 ₪ עד 

סוף חודש מרץ

Swatch משיקה את 
קולקציית אביב – קיץ 2018

גם בפסח הקרוב 
מותג קוקי 

מציע פתרונות 
חדשניים לעבודה 
קלה, נוחה ונקייה 

יותר במטבח  

 LA ROCHE–POSAY
- משיק קרם רחצה לעור 

יבש ומגורה במיוחד המרגיע 
באופן מיידי. מתאים לשימוש 

בתינוקות, ילדים ומבוגרים. 
מחיר: 60 ₪ ל-200 מ"ל

Life BABY'S משיקה 
קולקציית קיץ של ביגוד 

ראשוני לתינוקות הכוללת: 
סדרת בגדי גוף, מכנסיים 

ואוברולים אופנתיים )מיוצרים 
ומעוצבים על ידי מיננה(

VICHY – וישי 
מרחיב את סדרת 

האנטי אייג'ינג 
ומשיק: אידיאליה 
פילינג- סרום נוגד 

חמצון להעצמת 
מראה זוהר. מחיר: 

₪ 179

 MAYBELLINE
NEW-YORK מרחיב 

את משפחת המייק אפים 
הנמכרת ביותר בארה"ב- 
FIT ME ומשיק פודרה 

עמידה בגימור מאט. 
מחיר: 35 ₪

מבצע אביב 2018 ברשת 
ניין ווסט: רוכשים  ב- 500 

₪ ומשלמים  רק 400 ₪. עד 
ה-7.4 או עד גמר המלאי

מאסימו דוטי - 
 MASSIMO DUTTI
מותג האופנה היוקרתי 

משיק את קוקלציית 
אביב – קיץ 2018 בדיוק 

בזמן: רגע לפני פסח 
ונותן הזדמנות להתחדש 

לחג בסטייל אמיתי

FOX HOME  יוצאת במבצע 
מיוחד לפסח: 50 ₪ הנחה בקניה 

מעל 250 ₪. בתוקף עד 8.4.18

מבצע ברשת H&O בשמים 
יוקרתיים של מותגים 

בינלאומיים בקניה מעל 99 ₪ - 
מקבלים בושם יוקרה לבחירה 

ב: 99 ₪ וב-9 ₪ בלבד

ניופאן, יוצאת במבצעי חג 
אטרקטיביים במיוחד על מבחר 

מוצרי החשמל למטבח של מג'ימיקס

PIP STUDIO"" משיקה: מגוון סטים של 
סכו"ם בסגנון וינטג' צבעוני המכניסים אווירה 

שמחה וסטייל. מחיר:  615 ₪

רשת ארקוסטיל קיטצ'ן, מציעה קופסאות לבישול מהיר 
ובריא במיקרוגל, מסדרת MICROWAVE של המותג 
SISTEMA. מחיר: 39.90 ₪  20% הנחה עד ה-31.3.18

L'ORÈAL PARIS משיק קרם 
לחות שהוא גם מסכה לשיער 

המועשר בשמן קוקוס ארומטי. 
מחיר: 39.90 ₪

L’OREAL PARIS מרחיב את סדרת 
השפתונים Color riche ומשיק: קולור 

ריש מאט 13 גוונים חדשים וייחודיים, 
באריזה יוקרתית ובגימור מאט

רשת האופנה 
 'HOODIES'

משיקה את 
הקולקציה החגיגית 

לקראת חג הפסח 
2018 ויוצאת 

בהטבה של פריט 
שני ב-50% הנחה

 MAGIRAY  חברת הקוסמטיקה מאג'ירי
השיקה את דטוקס – DETOX - מסכת בד 

עם חומרים אנטי זיהומיים: במבוק ופחם. 
מחיר: 30 ₪ למסכה 

 Perfume :חדש מבדין
Collection סדרת 

מרככי כביסה בהשראת 
עולם הבישום

סיף בפתרון מעולה 
לנקיונות הפסח: מטליות 

לחות לניקוי כללי ומטליות 
לחות לניקוי רצפות

מארזים מפנקים לפסח של מותגי הטיפוח 
Axe-ו Dove  האהובים

בושם לשיער 
מבית מותג טיפוח 
השיער הבינלאומי 

 TONI&GUY
מבית יוניליוור 

שמותיר את השיער 
ריחני ומלא ברק. 

להשיג בסופר פארם

 KANKEN חדש בסופר-פארם אונליין: תיקי
הטרנדיים במגוון צבעים, ב 249 ₪ בלבד - המחיר 

לכבוד פסח השיקו חברת פוקסמיינד וחברת 
סטופר משחקים וצעצועים חדשים לילדים 

ביניהם:  תפוס ת'קשר,  בובות תינוק ועוד

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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לאישה
לארוז את החג: 

הכל על קופסאות אחסון למטבח

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בלינצס גבינות (מלוח)

טיפים

לבלילת הבלינצ’ס:

למילוי:

המצרכים להקרמה: 

טעימה

מנקים לפסח גם את עור הפנים

•4 כפות גדושות קמח תפו“א
• 2 כפות שמן אגוזים

•1 כוס מים
•4 ביצים 

•1/4 כפית מלח

• גר´ גבינה לבנה 5% טרה  250
• ח‘ גבינת טוב טעם טרה

• גבינה מגורדת נועם  כוס  1/2
• מלח, ופלפל שחור 

• 2 שמנת חמוצה טרה
• 100  גרם גבינה צהובה מגורדת

• מלח

נשים וגברים כאחד חולמים על עור פנים בריא 
וחף מכל פגם ○ עור פנים זוהר אחיד וללא פגמים 
הוא סממן לבריאות וליופי ○ מסקר שערך מותג 

הדרמו קוסמטיקה וישי עלה כי: 90% מהאוכלוסייה 
משתמשים במוצרי ניקוי לפנים ○ מתי, למה ובמה 

ננקה את עור הפנים? 

הפנים  ועור  בכלל  הגוף  עור  ומתועש,  מתקדם  מערבי,  בעולם 
ומשאריות  טבעי  מלכלוך  האוויר,  מזיהום  סובלים  בפרט 
האיפור. אלה מתערבבים ובהשפעת קרני השמש מייצרים רעלים 
ומתפשטים  העור  לעומק  חודרים  הרעלים  חופשיים.  ורדיקלים 

בו. הם משתקים את מערכות ההגנה וטיהור הרעלים של העור.


ננסי ירחי - מנהלת קשרים רפואיים - במותג הדרמו קוסמטיקה 
עור  של  אולטימטיבי  ניקוי  על  הכול  מסבירה  וישי,   VICHY
לרענון,  ביותר  והחשובות  הבסיסיות  הפעולות  "אחת  הפנים: 
שמירה וטיפוח העור הוא ניקוי עור הפנים על בסיס יומיומי לפני 
לזיהום  עור הפנים חשוף  היום  ואחרי השינה. מכיוון שבמהלך 
יש חשיבות  רעלים,  קרינת השמש,  חופשיים,  רדיקלים  האוויר, 
גבוהה לניקיון עמוק של עור הפנים בשעות הערב. ניקוי הפנים 
בערב חשוב ביותר גם בכדי לשמור על ייצור שכבת סבום (שומן) 
חדשה על עור נקי, שתפקידה הוא הגנה על עור הפנים המתחדש 
את  לנקות  אפשר  זאת  לעומת  הבוקר  בשעות  השינה.  בשעות 

בצורה עדינה יותר, לרענון העור לאחר שעות השינה בלילה.
הגורמים  מלבד  הפנים,  ניקוי  חשיבות  צעירות,  נשים  אצל 
הסביבתיים נובעת בגלל הפרשת הסבום המוגברת. הפרשת סבום 
ונקודות שחורות, לכן  גורמת לפצעונים/פצעים  נקי  על עור לא 
בריא  עור  על  יום לשמירה  מדי  הפנים  ניקיון  על  חשוב לשמור 
ניקוי  במוצרי  להשתמש  ניתן  צעיר  עור  אצל  כן,  כמו  ואחיד. 

אינטנסיביים יותר, בגלל הפרשה מוגברת של הסבום.
ככל שהעור מתבגר, הגוף מייצר פחות סבום, העור הופך ליבש, 
עדין ודק יותר, לכן בגילאים אלו מומלץ לנקות את עור הפנים 
עדינים  שהם  מקציף,  מוס  במרקם  בסבון  או  סבון  ללא  בסבון 
יש  ניקוי הפנים  עור הפנים. להשלמת  ואינם מייבשים את  יותר 
להשתמש עם חלב ומי פנים. כדי לתת "בוסט" והמרצה נוספת 
עשירים  מעיינות  במי  הפנים  ניקוי  אחרי  להשתמש  ניתן  לעור, 

במינרלים המופיעים בצורת תרסיס.
בנוסף לניקוי יומיומי, מומלץ להשתמש בפילינג על בסיס שבועי 
מתחדשים  התאים  אומנם  בעור.  התאים  ייצור  את  לחדש  בכדי 
תאים,  יותר  לייצר  העור  את  מגרה  הפילינג  אך  טבעית,  בצורה 
יותר. הפילינג משמש  זוהר ובריא  נקי,  מה שמקנה לעור מראה 

כסטימולטור לייצור תאים חדשים.
כגון  הפנים  בעור  רבים  מפגמים  כלל  בדרך  הסובלים  לאנשים 
נקבוביות מורחבות או סתומות במצח ובאף, אדמומיות, פצעונים 
העור  לסוג  ייעודיים  מוצרים  עם  הפנים  עור  ניקוי  ועוד,  קטנים 
הוא חשוב ביותר, זאת כדי לא לגרות את העור יתר על המידה או 
לעשות פעולה הפוכה מזאת הרצויה. כמובן שחשוב להקפיד על 

ניקוי עור הפנים פעמיים ביום".
מאשר  יותר  גבוהה  חשיבות  יש  העור  לסוג  העור  ניקוי  בנושא 
לגיל. לכן חשוב לאבחן תחילה איזה סוג עור יש לך: רגיל, שמן, 

יבש או מעורב ובהתאם לכך להתאים את המוצרים.
הפעילות  את  המווסתים  חומרים  שיכיל  חשוב   -     ○
שומניות,   – סבום  עודף  הסופחים  מרכיבים  החלב,  בבלוטת 
מעניקים מראה מט. חומרים אנטי בקטריאליים למניעת זיהומים 

ודלקות, חומרים לחיטוי העור ולכיווץ נקבוביות.
○ מרכיבים מלחחים ומזינים, חומרים לריכוך החלקה 

וגמישות העור, כגון: דבש, תמצית שקדים ושמני דגנים.
זוהר  לחות  מרכיבי  יותר,  עדינים  מרכיבים    ○

וחיוניות.

כן, כולנו חוטאים באגירת קופסאות גלידה ריקות ובמגוון קופסאות 
ורב  חוזר  לשימוש  והוסבו   - בסיומם  הומרו  שמיכליהן  נוספות 
די  במקרר.  מזון  מיני  ושאר  תבשילים  לאחסון  כקופסאות  פעמי 
לקופסאות החד-פעמיות: הן אינן מיועדות לשימוש חוזר, בעיקר 
כשמדובר במזון. מומחי LOCK&LOCK - מותג קופסאות האיחסון 

הגדול בעולם מספקים טיפים לשימוש נכון:

חוזר  מיועדות לשימוש  אינן  קופסאות הפלסטיק החד-פעמיות   ○
בעיקר שמדובר בקופסאות אשר יועדו לאחסון מזון בתנאי קירור 
ובייעודן החדש הן לעיתים משמשות גם ככלי לחימום במיקרוגל. 

"המוצר  הכיתוב  את  חפשו   ○
כלי   !"A ביספינול  נטול 
אינם  הפשוטים  הפלסטיק 
לשימוש  מלכתחילה  נועדו 
עלולים  הם  כן  ועל  במיקרוגל 
נוכחותו  בשל  מסוכנים  להיות 
ביספינול  הכימיקל  של 
BPA-A. בנוסף, חלק מעטיפות 
לשימוש  שנועדו  הפלסטיק 
חומרים  להכיל  עשויות  ביתי 
שמוסיפים  אחרים  כימיים 
לנדוד  יכולים  ואלה  גמישות, 
לכימיקל  החימום.  בזמן  למזון 
בעיות:  שתי  יש  הזה,  השכיח 
ועלול  יציב  אינו  הוא  האחת, 

לדלוף ממכל הפלסטיק אל תוך המזון או המשקה המצוי בתוכו. 
השנייה: הוא מחקה את פעילות ההורמון אסטרוגן המיוצר בגופנו, 

ובכך עלול לשבש את פעילות המערכת ההורמונלית בגוף. 
בצד  או  בתחתית  חפשו  פלסטיק,  קופסאות  רוכשים  כשאתם   ○
המוצר את סימון המיחזור, המופיע בתוך משולש חצים. אם בתוך 
7 – המוצר מסוכן. זהו הדין של  משולש החצים מופיעה הספרה 
העדיפו  (פוליקרבונט).   PC הסימון  מופיע  שעליהם  מוצרים 

מוצרים שבמשולש החיצים שלהם מסומנות הספרות 1, 2 או 5. 
○ הוואקום, נדרש! אטימה מוחלטת של המזון בכלי האיחסון היא 
האפשרות  קיימת  כי  בדקו  אחסון  קופסת  תרכשו  בטרם  הכרחית. 
סיליקון  פס  בה  קיים  וכי  המזון  את  ֶהְרֶמִטי  באופן  בה  לאטום 
כניסתו  את  ימנע  כאמור  זה  המוחלטת.  אטימתה  את  המבטיח 
של אוויר הגורם להתחמצנות המזון. נעילה הרמטית של המכסה 
של  דליפה  ותמנע  האטימה  את  תעצים  צדדיות  "כנפים"  בעזרת 
נוזלים וריחות. ככלל מזון טרי, קפוא, יבש ומבושל נשמר זמן ארוך 

וטוב יותר בקופסאות אטומות, בוואקום. 
הם  כי  במפורש  עליהם  מצוין  שלא  איחסון  כלי  זהירות!!!   ○
מותרים לשימוש במיקרוגל, מדיח כלים או במקפיא, עשויים להיות 
מסוכנים בשימושם באחד מאלה. חפשו את הסימנים ה״אייקונים״ 

המתירים זאת. 
○ מכלי איחסון מזון למיניהם עם מכסה שבו אטם גומי – לאחר 
והמכסה  המכל  את  לשטוף  יש  ידנית,  שוטפים  אם  שימוש,  כל 
במים חמים וסבון ולייבש באוויר. מומלץ לשים לב במיוחד לאזור 
המכסה  שבין  בחיבור  שנמצאים  ולחריצים  הגומי  אטם  שסביב 

למכל. 
בקופסאות  הממשי  היתרון   ○
יכולת  הוא  פלסטיק  איחסון 
הניידות והשינוע שלהן. אין ספק 
יותר  הרבה  הם  זכוכית  מיכלי  כי 
את  להגיש  יכולת  ויש  אלגנטיים 
ישירות  בהם  המאוחסן  המזון 
העיקרית  המגבלה  אך  לשולחן. 
יותר  הגבוהה  הסבירות  היא 
מומלץ  פחות  כן  ועל  לשברים 
לשנע אותם. יתרון נוסף שיש לכלי 
איחסון מזכוכית טמון בעובדה כי 
הזכוכית הינה חומר אינרטי, שאין 
המזון  עם  קרובים׳  ׳יחסים  לו 
בה  שהתיישבו  ההסתברות  ולכן 
בקלות.  יותר  לניקוי  ניתנת  זכוכית  כן  כמו  יותר.  נמוכה  חיידקים 
בעניין זה יודגש כי למותג מסוג זה יש סדרת אובן גלאס– מהתנור 
שקופים  זכוכית  בכלי  מדובר  במקרר.  ולאחסון  לשולחן  ישירות 
בגדלים שונים העמידים בפני חום וקור קיצוניים במיוחד של עד 
400 מעלות. משמעות הדבר, היא היכולת להשתמש בהם כתבניות 
לחימום  כמובן),  המכסה  (ללא  בתנור  ובישול  צלייה  לאפיה, 

במיקרוגל  וכמובן לאחסן המזון במקרר. 
כלים  נדרשים  ואיכותית  טובה  בצורה  המזון  על  לשמור  כדי   ○
וכדאי  ייחודים המתאימים למקפיא. פה שווה להשקיע  איכותיים 
שיהיו כלים בכל מיני גדלים - האריזה צריכה להתאים לגודל המזון 

הקפוא וכך יש סיכוי שייכנס פחות אוויר. 
○ קופסאות מודולריות מאותו הסט יחסכו לכם מקום בארון ויקלו 
מאד על שליפתן, שכן ניתן להניח אותן אחת בתוך השנייה או אחת 

לצידה של חברתה.

אופן הכנת הבלינצ‘ס: 
כל  את  מוסיפים  הביצים,  את  היטב  טורפים   •

יתר החומרים ומערבבים לבלילה חלקה.
ויוצקים  משומנת  מחבת  היטב  מחממים   2  •
המחבת.  תחתית  כל  את  שתכסה  כך  מהבלילה, 

מטגנים כדקה והופכים על צלחת.
• לחמם תנור לחום של 200 מעלות

עד  ביחד  המלית  מרכיבי  כל  את  לערבב   •
לקבלת תערובת אחידה.

• לשטח עלה בלינצ‘ס על משטח עבודה, למלא 
כלפי  הקצוות  את  לקפל  מהמלית,  מלאה  בכף 

פנים ולגלגל.
• להניח בתבנית משומנת.

• לערבב בקערית את כל מצרכי ההקרמה.
בחום  לאפיה  ולהכניס  הבלינצ‘ס  על  לשפוך   •
של 200 מעלות למשך 20-25 דקות עד להשחמה.

הפסח בפתח ואיתו תבשילי החג שנערמים במקרר בקופסאות האיחסון ○ 
כמעט בכל מטבח קיימת מגירת הפלסטיקים, המכילה מגוון של קופסאות 

גלידה ומיכלי אחסון נוספים שעברו שינוי ייעוד והפכו בעל כורחם 
לקופסאות לשימוש רב פעמי ○ רגע לפני שאתם יוצאים מהכלים וממש ברוח החג  עשו 

מעשה ולמדו את נושא האחסון כדי לעשות קצת סדר בבלאגן

 24 בבית שמש " בשב תשע"ח 1/2/18
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  ב'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מערה,נקרה באדמה. "בני ישראל את ה____ אשר בהרים" 
)שופטים ו ב( )בלשון יחיד(

6.נפרד,נבדל. "נמצא על גבי ____")טהרות ט ט( )בלשון יחיד(
7.כיס גדול עשוי על פי רוב אריג גס."____ מלא פרות" )מכשירין 

א ד(
8.שמו של ההר שעליו נתנה התורה לישראל.)שמות יט כ(

9.קיצור המילים : ויקהל משה.
10.גלגל וכבש בידיו או במכשיר בצק,טיט וכדומה לעשותו רך ודביק. 

"ואם _____ כל הפת כולה אסורה" )פסחים ל.(
11.דבר המוטל בספק. כנוי בהלכה לתבואה או לפרות הלקוחים מעם 

הארץ וקיים ספק אם הפרישו מהם מעשרות. "מעשרין את ה____ 
ומערבין" )שבת ב ז(

13.הפריש תרומה לכהן,נתן לו תרומה."ואם ____תרומתו תרומה" 
)תרומות א ב(

15.סר,נסתלק,כלה. "___ כבוד מישראל" )שמ"א ד כא(
16.גמד. "ננסת שמא יצא מהם ___" )בכורות מה: (

18.אדמה הספוגה הרבה מלח,אדמה חרבה שאינה מצמיחה כלום. 
"ארץ ____ ולא תשב")ירמיה יז ו(

19.לוחץ,נוגש,מציק. "אפס ה___ כלה" )ישעיה טז ד(

1.כלי של נגרים,חרטים,סתתים המשמש לביקועוכיוצא בזה. 
"והאזמל וה____" )כלים יג ד(

2.כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך."ולא תכבה את ___   
____" )שמואל ב כא יז(

3.רכוש,נכסים. "____ ועשר בביתו" )תהילים קיב ג(
4.צעיף או מעטה לנשים. "והצניפות וה____")ישעיה ג כג( 

)בלשון יחיד(
5.בנו של יכניה )או יהויכין( מלך יהודה."ושנאצר____" 

)דברי הימים א ג יח(
7.ביקש וקיבל חפץ מחברו על מנת להשתמש בו      

ולהחזירו לאחר זמן. "ה____ את הפרה")בבא מציעא ח א( 
)בלשון רבים(

12.נגיעה,קירוב יד או חלק גוף אחר אל דבר-מה."נבלת 
בהמה שהיא מטמאה ב____ ובמשא")זבחים ז ו(

14.עזות____.  חוצפה רבה,עקשנות."אם ראית כהן בעזות 
____" )קידושין ע: (

17.בתוכה,בקירבה. "הוא ישב ____" )במדבר יג יט(

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

גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל, מסמר , כילפות, מפוח, מרצע, מקצועה, קנה, פצירה, 
אמה, שרד, אנך, המאכלת, שכין

תאדגששסנגסנמסמרתא

דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת

סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

1.מי נקרא "נעים זמירות ישראל"
2. מי לבש כתונת פסים?

3. מי בא במגילה?                                                                                                             
4. שמו הקודם של יהושע

5. מיהי מחלה ואינה חולה?
6. איזה נביא ראה סיר נפוח?

7. מיהו אב לחמש בנות?
8. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?

9. מי היה חושים?
10. מי לא אכל ולא שתה 40 יום?

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. דווד המלך 2. יוסף 3. אחיתופל 4. הושע 5. אחת מחמש בנות צפופחד 6. ירמיהו 
7. צלופחד 8. שאול 9. בן דוד10. משה



 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(_____________________________________________

י”ב-י”ד  בניסן  תשע”ח  
28-30/3/2018
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

אשדוד

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

באר שבע

וילות ובתים

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

+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(_____________________________________________

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

מעלית, 4 חד' ומעליה 2 
חד' + גג משופץ, חזית 

וחניה,  2,950,000 גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)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

 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(_____________________________________________

 ברח' רמח"ל, דופלקס, 
ק"ג, 2.5 חד' ומעליה 

2 חד', אפשרות לטאבו 
משותף, 1,930,000 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברש"י 8, 4 חד' ק"ב 
+ מעלית, חזית, מסורגת, 
מרווחת, מ.מרכזי, י.הורים, 

_____________________________________________)10-17ל(מ.שמש, 052-8612233

 ביגאל אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר + י.הורים 
+ מ.סוכה + חניה, לל"ת, 

1,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13ל(054-4850066

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבר אילן, 3.5 חד', 

משופצת + מחסן, 1,135,000 
ש"ח. תיווך יזהר, 

054-4901948)13-13(_____________________________________________

 למכירה/השכרה דירת גן 
בעליון, 4 חד' + גינה, י.הורים 
ומחסן, חניה, 052-5787262

_____________________________________________)12-13(ניתן להרחיב

 בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, 
גדולה, משופצת, יחידת הורים, 
מטבח חדש ודלתות חדשות, 

052-3995465)12-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור רחוב 
אבטליון, 4 חדרים ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה, ללא מעלית עם 

גג בטון וחניה צמודים 
בטאבו, 2,700,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 6 חד' )2+4(, חזית 
בקיבוץ גלויות, ק"ג ואחרונה, 
3 כ"א, מעלית וחניה בטאבו, 

2,400,000 ש"ח, גמיש, 
050-4129695)12-13(_____________________________________________

 בהשניים, דופלקס, ק"ג, 
4.5 חד', 105 מ"ר בנוי + 20 
מ"ר מרפסת, אופ' לחלוקה, 

1,850,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ל(052-7649679

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-19ל(מלכה, 055-8820912

 1. ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בדירה בת
     4 חדרים ברחוב האדמו"ר מויז'ניץ 16 בני ברק.

     הידועה כגוש 6187 חלקה 394/12
 2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס, מצבו הפיזי,    

     התכנוני והמשפטי, וכל הצעה שתוגש תהא רק בהסתמך על בדיקת   
     המציע.

 3. הח"מ אינם אחראים למצב הפיזי של הנכס ו/או לזכויות המשפטיות  
     ו/או התכנוניות ו/או לרישוי הנכס וזכויות השימוש בו, והנכס יימכר 

. AS IS במצבו הנוכחי     
 4. המועדים לביקור בנכס הינם: בתאום מראש עם משרדי הח"מ.

 5. הצעות לגבי הנכס תוגשנה בכתב בצירוף המחאה בנקאית בסכום 
    השווה ל-10% מסכום ההצעה (להלן: הערובה).

 6. הערבות תחולט אם המציע יחזור בו מהצעתו או אם יזכה המציע
     אך לא ישלם את יתרת המחיר במועד הנקוב בחוזה המכר.

 7. הצעות יש להעביר למשרדי הח"מ עד ליום 10.4.18.
 8. הזוכה במכרז יידרש על ידי הח"מ לחתום על הסכם בנוסח כפי  

     שיוכן על ידם. 
 9. הח"מ אינם חייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה  

     כלשהי. הח"מ רשאים לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד או עם אחרים 
     ולקיים מכירה תחרותית, לפי שקול דעתם.

10.לא ישולמו דמי תיווך.
11.לבני הזוג זכות קדימה ראשונית לרכישת הדירה.

12.המכירה כפופה לאישור בית משפט לענייני משפחה בתל אביב.

פנינה יחזקאל כחלון, עו“ד - כונסת נכסים
מדרך מנחם בגין 48, תל אביב

טל: 03-9030509, פקס: 077-4448165
p.y.k.adv@gmail.com :מייל

נתנאל אינדורסקי, עו“ד - כונס נכסים
מרח‘ בריינין 3, תל אביב
טל: 03-6191062, פקס: 03-6195828
indursky@gmail.com :מייל

הזמנה להציע הצעות 
לרכישת דירת מגורים בבני ברק

 בהזדמנות, ברובע ג' 
הדתי, 3 חד', גדולה, משופצת, 

מתאימה גם לחלוקה, תיווך 
_____________________________________________)13-16ל(בית וגן, 052-7648890

 למשרדנו דרושות דירות 
מושכרות למכירה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)13-13(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)13-13(אור-לנכס, 050-9500075

 מיניקוטג', 5 חד', כ"פ, 
דופלקס, מרפסת 60 מ"ר, 

חניות מקורות, אופציה מתחת 
לרעפים. חג פסח כשר ושמח 
לכל לקוחותינו - חברת משלב 

יזמות ושיווק נדל"ן, 
0584-611311)13-13(_____________________________________________

 4 חד' בפרויקט חדש 
ויוקרתי בבניה כרגע, 

1,450,000 ש"ח. 
חג פסח כשר ושמח לכל 
לקוחותינו - חברת משלב 

יזמות ושיווק נדל"ן, 
0584-611311)13-13(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יזהר, 
054-4901948)13-13(_____________________________________________

 3 + היתר לחדר רביעי 
רמה ד' מ- 1,290,000 ש"ח. 

חג פסח כשר ושמח לכל 
לקוחותינו - חברת משלב 

יזמות ושיווק נדל"ן, 
0584-611311)13-13(_____________________________________________

 למשקיע/ים! בשבטי 
ישראל/רמב"ם, 80 מ', 

מחולקת ל- 3 יח"ד ומושכרת 
7,300 ש"ח + 2 יח"ד בבניה 
קלה, מושכרות, 5,000 ש"ח, 
1,890,000 גמיש לרציני/ים! 

אפשרות למשכנתא, 
058-6545655)13-16(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, ק"ב, 

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

מבוקש מאאאד! + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)13-13(נדלן" 052-7683068

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בן זכאי, 92 מ', קומה 
1, משופץ חלקי, חזית, 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 באנילביץ השקט 
והמבוקש, וילה דו 

משפחתית, ק"ק + 
ק"א, כ- 210 מ"ר, 3 
כ"א, מיקום מעולה, 

ענקית + 3 דירות של 2 
חדרים במפלס התחתון 

המושכרות + גינה וחניה, 
5,500,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור זכרון מאיר, דופלקס 
4 חד' )3+1( + אופציה 

נוספת בגג, ק"ג, חזית )פיר 
למעלית, שכנים מעוניינים(, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 3+3, למטה 
80 מ"ר, למעלה 100 מ"ר, 

ק"ג + מעלית + חניה, 
משופצת, 2,790,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, דופלקס, 
4 חד', 100 מ"ר, 50+50, 

מדרגות מחדר מדרגות לגג 
ניתן לחלוקה חדשה, ק"ד )פיר 

למעלית(, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, דופלקס 
3+2 + מרפסת, 160 מ"ר, 

ק"ג, חזית, 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 הר השלום, 9 חד', נוף 
נצחי, מפוארת, מיידי. רי/מקס 

_____________________________________________)13-13(משה דסקל, 050-5926021

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית + 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 4 
חד', מרווחת, ק"ג, משופצת, 

חדשה, 1,880,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 כולם באים היום 
לראות את הדירה בנורוק 
15! 4 חד', חזית, מעלית 
וחניה! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)13-13(מתווכים" 03-5701010

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________
 בבגנו, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 4 חד' בבלוי, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחנקין, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,690,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צמוד למרום נווה 4 חד', 
מרווחת!! + מעלית + חניה, 

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)10-13(רחוב, 052-2585808

 מיוחדת!!! 4 חד' 
ברח' יגאל השקטה, ק"א,   

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 

מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,600,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד', 79 מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)13-13ל(052-4200019

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51, דירת 3.5 חדרים, 

גדולה ומרווחת, קומה 
2, חזית, 75 מ"ר + 2 
מרפסות. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)13-13(מקס, 050-4122744

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 1,420,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 במנחם בגין, 3 חד', 60 
מ"ר + אופציה לבניה 44 

מ"ר. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)13-13(_____________________________________________

 רבי עקיבא בן פתחיה 
3 חד', קומה 2, מעלית 

+ חזית, משופצת, יפה, 
1,650,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 אדמורי שץ כהנמן, 3 
חד,' קומה 3 ללא מעלית, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,520,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 ביאליק, 3 חד', 72 מ"ר, 
קו' ב' ואחרונה, גג רעפים, 

1,450,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה + אופציה גדולה, 
1,680,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בויז'ניץ, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א, אופציה לעוד שני 
חדרים כולל רצפה ועמודים, 
משופצת, 1,630,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 בז'בוטינסקי ליד גרונר, 
עורפית, 2.5 חדרים, 
קומה ב'. "מקסימום 
_____________________________________________)13-13(נדלן" 052-2452820

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 
מרווחת, 65 מ"ר, ק"ג, 

משופצת כחדשה, חזית, 
1,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד', כ- 50 מ"ר, קומה ד', 

גג רעפים, 1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בברוט, 2 חד', 
קו' קרקע, אפשרות הרחבה, 

1,200,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 רעידת אדמה! מול 
השומר! דירה מחולקת 

ומשופצת! מושכרות 
ב- 4,000 ש"ח! רק 

1,165,000 ש"ח, הקודם 
זוכה! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)13-13(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 
חדרים, משופצים, חצי 

קומה + אופציה של 20 
מ' הרחבה, 1,270,000 

גמיש. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חיפה

גבעת שמואל

+5 חדרים

 ברמת הדר/בבית וקאנטרי 
דירות 4/5 חד' בגבעת שמואל, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)13-13(_____________________________________________

 בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, מושכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח, בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)13-13(_____________________________________________

 בלב הקריה החרדית, 
פנטהאוז, 5 חדרים, 150, 
דופלקס, 980,000 ש"ח. 

IRC 050-244-244-6)13-13(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
03-6162228



י”ב-י”ד  בניסן  תשע”ח  228-30/3/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

 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

דירות 
להשכרה

בני ברק

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

עמנואל

 באדמור מקוצק, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ג + מעלית, יפה, 

מרוהטת )ללא מ.כביסה( 
וממוזגת, מיידי, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)10-13ל(054-3333802

 4 חד', 135 מ"ר + 
אופציה ליח"ד עד 60 מ"ר, 

600,000 ש"ח גמיש - לרציניים 
_____________________________________________)11-14ל(בלבד! 050-7877767

 חייבת להימכר! דירת 
4 חד', משופצת + מרפסת, 
באונטרמן, 1,498,000 ש"ח, 

_____________________________________________)11-13ל(052-5316312

רכסים

רמת הגולן

 בגבעה ג', 4 חד', חדשה, 
מרפסת סוכה + דירה עם 

כניסה נפרדת, מיידית
_____________________________________________)11-14ל(050-8714607

 בית חלום למשקיעים!! 
באזור הכי מבוקש במחיר 

מציאה, תשואה גבוהה, חבל 
לפספס!! 052-9430421, 

052-5567617)11-14(_____________________________________________

 נקיה לפסח, באברמסקי, 
מרוהטת, ממוזגת, דוד"ש, 

מעלית, 054-8467258
 052-7113816)11-14(_____________________________________________

 דירת 5 ח', ק"א בעמרם 
גאון 10 לא למתווכים, 143 

מ"ר, נגישה לנכים, 3,750,000 
_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-6600198

+5 חדרים

 בהזדמנות *בנין מתאים 
למוסד/מגורים/מסחר *מגרש 

+ מבנה, אמינות, תיווך עץ 
הדעת, 02-5441161, 

_____________________________________________)12-15ל(02-6769127

 בוילות, 5 חד', 100 מ"ר 
בנוי + מ.סוכה + גג 85 מ"ר, 

משופצת, 735,000 גמיש, 
_____________________________________________)12-15ל(052-7633426

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

 במתתיהו לתקופות 
קצרות/ארוכות, 6 חד', ק"ב + 

_____________________________________________)12-13(גג, חזית, 050-4123938

4-4.5 חדרים
 דירת 4.5 חדרים, 110 

מטר, קומה ראשונה, מושכרת, 
560,000 גמיש, קרוב לקריה 

החרדית פוטנציאל מעולה!!! 
IRC 050-244-244-6)13-13(_____________________________________________

 4 חד', 110 מ"ר + 2 
מרפסות + נוף, משופצת, 
מטבח ואלומיניום חדשים, 

_____________________________________________)13-16(590,000 ש"ח, 054-2300995

 בית דו משפחתי, 4 חד' 
בעמישב צמוד לגני הדר יושב 
על רבע דונם למהירי החלטה, 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)13-13 נדל"ן

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)13-13(חניות, 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)13-13(_____________________________________________

 במציאה! בכפר-אברהם 
בחרדי, כ- 100 מ"ר! ק"ב + 
גג, רק 1,430,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)13-13(תיווך, 052-8787160

 בהזדמנות אמיתית!! 
חדשה בשוק!! בטרומפלדור 

ליד דגל ראובן!! 4 חדרים בבנין 
חדיש ומטופח! משופצת, 

מוארת, ממוזגת, יחידת הורים, 
כיורים כפולים, מעלית, חניה 
בטאבו, רק 1,690,000 ש"ח, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)13-13(_____________________________________________

 בהזדמנות בעין גנים 
השקט, 4 חד', ק.1 + מעלית, 

050-3528252)13-13(_____________________________________________

 באיזור שפירא, מעלית, 
חניה, משופצת. 

_____________________________________________)13-13(052-2948691, נטלי

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומטבח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת, 

0522-656825)13-13(_____________________________________________

 חיים כהן, 3 + חצי, ק' 1, 
גדולה ומושקעת, 1,500,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח, 050-3528252

 ברוטשילד )קופ"ח(, 3 ח' 
ענקית! )אפשרויות ל- 4ח'(, 
ק"ג )לא אחרונה(, מיידית!! 

רק 1,235,000 ש"ח, 
050-4811122)13-13(_____________________________________________

 מחולקת ל- 3 יח' 
- הכנסה 7,600 ש"ח, 

משופצת! 1,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)13-13(סגירה!! 050-4811122

 בברנדה/בלפור, 3ח', 
ק"ק, 3 כ"א, מסודרת ויפה, 

רק 1,150,000 ש"ח, 
050-4811122)13-13(_____________________________________________

 במציאה! בכפר-אברהם 
בחרדי, כ- 100 מ"ר! ק"ב + 
גג, רק 1,430,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)13-13(תיווך, 052-8787160

 במתחרדים, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"ב, מצב טוב, 

מושכרת, בהזדמנות, 
560,000 ש"ח, 

077-6561866)13-13(_____________________________________________

 במתחרדים, 3 חד', 
משופצת, ק"ב, נוף 

מדהים, מעולה להשקעה-
מושכרת, 550,000 ש"ח, 

077-6561866)13-13(_____________________________________________

אלעד
 5 חד' ענקיים בגני 
זוהר + מרפסת גדולה 
מול הנוף, רק 5,300. 

אלעד נכסים, 
 ,0528-939-050

0502-838399)13-13(_____________________________________________

+5 חדרים

משרדים

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

מחסנים

עסקים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים משקיעים, 
צפויות הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 למכירה קו חלוקה ירק 
מהדרין, הידרופוני ללא 
ריסוס, לקוחות קבועים 

עם פוטנציאל גדילה רב,  
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 באהרונוביץ, 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרוהטת קומפלט, 2,900 
ש"ח, להתקשר מ- 16:30, 

_____________________________________________)10-13ל(052-7169096

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, מרוהטת קומפלט, 

מסודרת, ממזוגת, מסורגת 
_____________________________________________)10-13ל(ודו"ש, 050-4113059

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)10-13ל(054-8425580

 עסק בענף המתנות 
בליזר + לקוחות, פרנסה 

_____________________________________________)10-13ל(בשפע, 050-5771738

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה, כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה בב"ב, משרד 
חמוד, מקום מרכזי, מזגן, 

שולחן, פעילות שקטה, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 דירת 3 חדרים, חדשה, 
קומה ראשונה בקרית הרצוג 
בבני-ברק, לפרטים: ישראל, 

053-3961414)11-14(_____________________________________________

גבעת שמואל

 קיוסק מצליח למסירה 
ברח' ירושלים בב"ב,

_____________________________________________)11-14ל(052-8819988

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים, דירה רשומה בטאבו, 

פוטנציאל השבחה וודאי 
לשילוש ההשקעה. מעל 

5% תשואה בטוחה מהיום 
הראשון!!! נמכר פחות 

מהערכת שמאי!!! נדרש הון 
עצמי של 1,500,000 ש"ח, 

לפרטים נוספים: 
055-9235896)11-15(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 להשכרה ברחוב דסלר, 
180 מטר, קומה 2, 7 חדרים, 

6,500 ש"ח, טלפון ליצירת 
_____________________________________________)10-13(קשר: 052-4788488

 בק.הרצוג בעמק יזראל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)10-13ל(050-4132925

 בדנגור, 4 חד', מיידי + 
ריהוט חלקי, בהזדמנות, 

_____________________________________________)11-14ל(052-3777333

3-3.5 חדרים

 ברב שך-הירדן 3 חד' 
חדשה לחלוטין 60 מ' 2 
שרותים ואמבטיה ק"ק 

ממוזגת 3,350 ש"ח
03-5787042)11-14(_____________________________________________

 בר' עקיבא מרכזי ושקט, 
4 חד' כחדשה, שירותים 

כפולים, מ.סוכה, דו"ש וחשמלי 
+ מ.מרכזי, 5,200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-15ל(050-2448311

 ברחוב טבריה 27, 100 
מ"ר, משופצת עם מרפסת 

סוכה )פתוחה כל השנה(, חדר 
שינה גדול עם יחידת הורים, 

_____________________________________________)12-15(לפרטים: 054-7493007

 במלצר 21, 2 חד' סגורים, 
קו' 4 + מעלית, מפוארת 

ומאובזרת + ג'קוזי לזוג בלבד! 
_____________________________________________)12-15ל(052-7613554, 052-7619554

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)12-15ל(050-4122080

חריש
 פנטהאוז חדש!! 5 

חד', ק"5, מעלית שבת, 
מרווחת, 3 כ"א, נוף 

פתוח + יחידת הורים, 
מרפסת סוכה גדולה, 

שתי חנויות ומחסן, 
 - 052-6653659

_____________________________________________)12-15(לא בשבת!!

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)13-14ח(לל"ת, 052-7396092

 חנות בעלת פונטציאל 
רווחיות גבוהה בלב ב"ב, 
_____________________________________________)12-15ל(לפרטים: 052-3608065

 בגבעת שמואל, 65 מ"ר 
להשכרה למשרד/קליניקה/

מחסן, קו' 1- מואר, 
_____________________________________________)12-13ל(050-6723205

 באזור דסלר/בן זכאי, 7 
חד', 180 מ"ר מפלס אחד 
+ גג מרוצף, ק"ב, שמורה, 

ממוזגת, 6,200 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בהרצל, 5 חד', כ- 
120 מ"ר, גג מרוצף של 50, 
קומה ג', חניה, 4,200 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בבנימין אברהם, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 בבניין חדש בפ"כ! 4 
חד', חזית, סוכה ומעלית, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)13-13(מתווכים" 03-5701010

 ברחוב הרב קוק בבנין 
חדש, 3 חדרים, חזית, 

ק"א, מיידי, 4,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)13-13(_____________________________________________

 בגן וורשא - 2 חד' + 2 
מרפסות, מרוהטת קומפלט 
וממוזגת, קו' ה' + מעלית, 

_____________________________________________)13-14ל(052-6606990, 03-5708736

 בהושע, יחידה לזוג, 
מרוהטת לפסח/לכל השנה, 

ב- 2,000 ש"ח. תיווך נדלן 
_____________________________________________)13-13(שרה, 052-7670757

 בנתניהו, 5 חד', קו' 10, 
משופצת מהיסוד, מיידית. רי/

מקס - משה דסקל, 
050-5926021)13-13(_____________________________________________

 בנתניהו, 4 חד,' קו' 1, 
יחידת הורים, מיידית. רי/מקס 

_____________________________________________)13-13(משה דסקל, 050-5926021

3-3.5 חדרים
 בבן גוריון, 3 חד', קו'2, 

חזית + ריהוט, מיידית. 
רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)13-13(_____________________________________________

לפרטים: 054-2262587 אלי
info@elm - projects.com

הזדמנות להשקעה
בפרויקט עולמי
בייצור אנרגיה

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)13-13(אורי תיווך אדוארד

 "דרך-עיר-נכסים" 
מחסנים/תעשייה להשכרה, 
120 מ"ר עם חניות, גישה 
להעמסה, במיקום מצוין, 

0522-656825)13-13(_____________________________________________

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-38(עמדות עבודה, 050-7602600

 במרכז ירושלים, משרד 2 
חדרים, יפה בבנין מגדל-העיר, 

לכניסה מיידית, 2,100 ש"ח 
לחודש, לפרטים: 
052-26009363)13-13(_____________________________________________

■ 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

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 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(_____________________________________________

 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

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 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(_____________________________________________

 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

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח 

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)12-11/19ל(קומפלט, 054-4157897

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

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-31(ומאובזרת, 052-5207326

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)37-36/18(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(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)10-18ל(050-2400460

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-30(_____________________________________________

 צימר זוגי ומשפחתי + 
ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 

גדולה + ובריכה, 
052-2611920 ,054-5461450)10-9/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-31(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-37/18(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-10/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-10/19(_____________________________________________

אלעד

 בעמקא, צימרים 
למשפחות, שפע אטרקציות, 
חליבה, רכיבה, אוויר כפרית 

ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-13/19(_____________________________________________

 דירה כשרה ונקיה לפסח, 
10 מיטות, מרפסת גדולה, 

צופה לכינרת ולגולן, 
050-4124556)12-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-37/18(_____________________________________________

 למכירה בגלבוע הקסום! 
חמישה בתי נופש + גן 

אירועים + אפשרויות בניה! 
פוטנציאל רווחי גבוה, 

_____________________________________________)13-16ל(054-2830466

 למכירה במרכז העיר, 
מגרש 1250 מטר + מבנה 

400 מטר עם אפשרות לבנות 
עוד 400 מטר + בניין נפרד 

של 14 יח' דיור, תב"ע מגורים 
מסחר ותיירות. 

IRC 050-244-2446)13-13(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

 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, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-50/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 למכירה יחידת דיור 
לשבועיים בשנה )יולי-אוגוסט( 

במלון "לב ירושלים" 
_____________________________________________)12-19ל(054-9720123, 052-5558170

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585
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בין השעות: 10:00-18:00

האביב בתחילתו, כל החיות מתהדרות בשלל צבעים 
ונוצות, עסוקות בדגירה האכלה ושמחה

בואו להנות משלוות המקום,
להאכיל וללטף חיות מיוחדות

להסתובב בספארי בין חיות הבר
להשתולל במתקני המשחק

לערוך פיקניק או לשתות קפה בנחת.
בפינת היצירה צובעים ומציירים

שעות פתיחה 16:00 - 08:00
קיבוץ דגניה א‘, 10 דקות מטבריה, 1 ק“מ מצומת צמח

04-6608400 | 052-2709396
ניתן להגיע בתחבורה ציבורית ונגיש לעגלות ילדים

פתוח בכל יום מ 08:00, סגירה לקראת ערב
קיבוץ דגניה א’, 10 דקות מטבריה, 1 ק”מ מצומת צמח

052-4705504 | 04-6608488
ניתן להגיע בתחבורה ציבורית ונגיש לעגלות ילדים

חוויה נהדרת
ליד הכינרת!

האביב בעיצומו, כל החיות מתהדרות 
בשלל צבעים ונוצות, עסוקות בדגירה 

האכלה ושמחה.

ב בואו להנות משלוות המקום,
ב להאכיל וללטף חיות מיוחדות

ב להסתובב בספארי בין חיות הבר 
ב להשתולל במתקני המשחק

ב לערוך פיקניק או לשתות קפה בנחת.
ב בפינת היצירה צובעים ומציירים,
    מכינים מוביילים, קישוטים ועוד.

גן
וחיות

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/19(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 "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)10-13/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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 "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 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(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

סוזוקי

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-33ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-08/19(15 נפשות 050-4666403

 צימר חדש וממזוג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה, מומלץ!! 

052-7153475)09-15(_____________________________________________

מכירת רכבים

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-4ל(054-5726412

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 

+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 2 
לילות - 1,100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-21(אבי, 054-4623705

שלומית

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-36(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-11/19(למירון, 050-2606535

 מבחר דירות וצימרים 
למשפחות וקבוצות בצפת 
וסביבותיה, מחירים נוחים, 

050-4105896)11-29(_____________________________________________

 יחידת נופש מהממת, 
2 חד' + מרפסת גדולה 

ומשקיפה לים, 052-5674310, 
_____________________________________________)11-14ל(053-4283107

פז’ו

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-36/18(חורף 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(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 "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, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
 ארוח כפרי בווילה יפה _____________________________________________)07-06/19(052-8013000

+ בריכה פרטית, מושב 
דתי, 02-9913107,

,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-34(_____________________________________________

מגדל
 וילה במגדל, מפנקת 
לפסח, 150 ש"ח למיטה 

מתאים ל- 7 אנשים, מינימום 
_____________________________________________)10-13ל(3 לילות, 058-3242225

 "הצימר במושבה" - 3 
יחידות מאובזרות כהלכה, 

בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 
_____________________________________________)10-21(הנחה לחתנים, 050-4121042

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6939480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-10/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעתיקה - יחידה יפיפיה 
למשפחות/לזוגות לכל חג 

הפסח, מוכשרת ומאובזרת + 
_____________________________________________)11-15(נוף, 054-5259470

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-38(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-40(_____________________________________________

 סוזוקי קרוסאובר שנת 
2014, 23,000 קמ"ש טסט 
לשנה, מובילאי, מולטימדיה 

ח.ח. 86,000 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ל(050-4270277

 פג'ו 307 מנוע 1.600 
שנת 2005, 92,000 ק"מ, 
שמורה מאוד, 9,800 ש"ח, 

_____________________________________________)13-16ל(054-6969961

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

 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(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

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

 "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(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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

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(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

 "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(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-31(_____________________________________________

 אבחוני אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים עם 

המלצות ויעוץ: לגבי עבודה, 
חינוך, זוגיות והתפתחות 

אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
יהודית גרוס: M.F.C, טל': 

055-6786818)09-16(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

אירועים
 מתחתנים ב"ה, מזל 
טוב! עכשיו צריכים לדאוג 
לזמר, תזמורת וכו', פשוט 

תחייג 055-6779705 עובדים 
_____________________________________________)11-14(עם הרבה זמרים. פנחס לוי

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)12-15(רחבי הארץ, 053-4271269

לפרסום
בלוח

03-6162228



י”ב-י”ד  בניסן  תשע”ח  428-30/3/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - שידוכים 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)13-38(_____________________________________________

 "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

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)39-36/18(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)10-13ל(08-9458704

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

צילום

צבע
 צבעי וותיק ומקצועי + 
המלצות,צבוע דירות וחדרי 

מדרגות, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)10-13ל(050-5829142, 03-6736961

אבידות

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

 נמצא מד סוכר חדש! 
לפני כחודשים באזור ק.הרצוג/

_____________________________________________)09-10ח(פרדס כץ, 052-5111141

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-37(_____________________________________________

 נמצאו משקפיים 
בקרקעית הבריכה במסלול 

עין-תינה שבגולן, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7165780

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק, המוצא 
_____________________________________________)12-13ח(להתקשר ל: 054-8435331

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת  

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)12-13ח(1-599-500-003

 נמצאו 2 שקיות ובהם 
מכשירי חשמל בתחנה ברח' 

ר' עקיבא בב"ב, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4181323

 אבדה טבעת זהב רחבה 
עם דוגמא תחרה באזור בן 
_____________________________________________)12-13ל(גוריון בב"ב, 054-4381356

לימוד נהיגה

 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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

מוניות

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

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

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-34(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036, 

050-5894918)09-24(_____________________________________________

לימוד שפות

אידיש 250 ש“ח
אנגלית למתקדמים 300 ש“ח
אנגלית למתחילים 350 ש“ח

לימוד שפות בביתך באמצעות ספרים ודיסקים

ועוד 30 
שפות

מהות-03-5032527

רפואה משלימה
 מרפאת יובל - נטורופת, 

עיסוי צווארי לכאבי כתפיים 
וראש, בעיות קשב וריכוז, 

אנמיה, טיפול לאחר אירוע 
מוחי, מטפל גם בילדים וטיפול 

טוטאלי בפטרת הצפורניים, 
_____________________________________________)13-16ל(לפרטים: 050-7715425

 נמצאה בת.אוטובוס 
שקית עם פרטי לבוש חדשים 

בב"ב לפני כשנה, 
_____________________________________________)13-14ח(050-2483483

 ביז' אדר נמצא כסף 
באזור גן וורשא, ניתן לקבלו 
_____________________________________________)13-14ח(ע"פ סימנים, 050-4145848

 נמצא רב קו העונה על 
שם רפלוביץ חיה בתחילת ר' 

עקיבא לפני שבועיים, לפרטים: 
_____________________________________________)13-14ח(054-8490419

 בפרשת תרומה נשכחה 
מגבעת בקו 400 מירושלים 

_____________________________________________)13-14ח(לבני ברק, 058-4190090

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)13-14ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 נמצא עגיל זהב באזור 
גאולה )יעקב מאיר(, ירושלים 

ב- 20.3.18 ד' ניסן, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8442827

 נמצא שמלה של ילדה, 
מידה 6 באזור רבי עקיבא, ניתן 
לקבלה על פי סימנים, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(0504-333859

 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-47/18(ועוד, 050-5770355

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

 טוסטר אובן תנור במצב 
מעולה מהדרין, לא היה 

בשימוש בחמץ, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מדפסת פקס למסירה 
- דרוש תיקון קל - 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מכשיר מסאז' לרגליים + 
אופציות ונורת חימום אולטרה 
כחדש של ד"ר גב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים כולל מזרון אורטופדי, 
500 ש"ח. ספריה + שולחן 
לתלמיד, צבע אפור, רוחב 
1.60 מ"ר כמו חדש, 500 

_____________________________________________)10-13(ש"ח, 052-8883737

 8 כסאות ושולחן 
לסלון, אפשרות לשולחן או 
כסאות בלבד. ספות 2+3 
מעור איטלקי בצבע שחור 
- כחדשים, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)10-13ל(052-4227714

 מציאה! אורגנית 
מקצועית Roland e60, מסך 
מגע, 6 אוקטובות, לא היתה 

_____________________________________________)11-14ל(בשימוש, 052-7151164

■ 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

 14K נמצאה טבעת זהב 
ביום שני כ"ה באדר ברח' 
כהנמן )ליד קרית איילת 
השחר(, 052-7148010, 

_____________________________________________)12-13ח(03-6161872

 אבדה מצלמה שחורה 
באיזור החוף הנפרד ברשל"צ, 

לפני כחצי שנה, פל': 
_____________________________________________)12-13ח(054-8526456

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)12-13ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)12-13ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7396092

 דרוש מכשיר הדרן וייז 
יד שניה וכן פלאפון סמסונג 
_____________________________________________)12-13ח(3300 לקניה, 052-7614304

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרושה בתרומה תנור + כיריים 

_____________________________________________)12-13ח("בילדאין" 053-3155532

 למשפחה נזקקת דרושה 
בתרומה כיסאות פלסטיק, 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155532

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ( עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7176547

 קונים אמנות אספנות 
כלי כסף, מטבעות ושטרות, 
כלי נגינה, כלי בית ומצלמות, 

052-4040221)12-15(_____________________________________________

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת ב- 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 052-7115498

 מקרר מצוין, 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(חזק וטוב, 052-5737813

 טוסטר אובן, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 פקס מכונת צילום משולב, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שואב אבק ביתי חזק 
וטוב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 רדיאטור מצוין, 150 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 מסך מחשב מצוין, 70 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-4831449

 PSR מברגה נטענת בוש 
12 במצב טוב מאוד עם 
מנורת חיווי, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7651383

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסות בב"ב, 
_____________________________________________)12-13ח(0504-196-197

 מציאה, מכשיר הליכה 
דגם V02 מצב מצוין, 1,000 

_____________________________________________)12-12ל(ש"ח, 052-5111141

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(0522-727474

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8412903

 פלש למצלמה - 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8412903

 רדיארטור לחדר ילדים 
בצבע אפור/לבן במחיר - 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף וגיהוץ אנכי, 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8409064

 נברשת ענתיקה עשויה 
מחרסינה עם חמישה קנים - 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-66-58-234

 מכונת קפה נספרסו 
מצויינת, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4165680

 נברשת סלון מפוארת 
סגנון עתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4165680

 טוסטר במצב מצוין - 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8471351

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7396092

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(לפרטים: 054-8453370

 דיסק מן כחדש, 150 
ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)12-13ח(02-6522251

 מקרר אמקור 700 ליטר 
מעולה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4122015

 גי.פי.אס חדש באחריות, 
400 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)12-13ח(053-3179093

G.P.S  מצב חדש, כולל 
מטען ומחזיק רכב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(053-8778992

 מקפיא מצוין 4 מגירות, 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 050-9089110

 מיקרוגל גדול כחדש, 
בשרי, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-9089110

 מקרן איכותי, רק 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8470594

 בירושלים מייבש כביסה, 
כחדש - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6256846

 תנור אפיה משולב, תא 
אחד, חב' קריסטל )לבן(, 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7171917

 תנור משולב בלרס, 
3 להבות תקינות ותנור 

במצב טוב מאוד, 200 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בירושלים, 02-5858827

 מייבש כביסה, מצב 
מצוין, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 רמקולים למחשב, סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק, כחדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(טל': 050-2897977

 מחשב נייד איכותי 
משודרג, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-7561146

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול, מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)12-13ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 בהזדמנות, מזגן ריצפה 
מפוצל - אמקור, 2.5 כ"ס, 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-4147455

 מברגת בוש 14V עם 
בטריה חדשה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(055-6788716

 מברגת בוש 18V עם 
שתי בטריות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(055-6788716

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין, בבני-ברק, ב- 
_____________________________________________)12-13ח(450 ש"ח, 052-7158050

 בר מים עם ברז מים חמים 
וקרים, חמים לא תקין, כמו 

חדש, מציאה - 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(050-2897977

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 052-7966786

 מסך דק "23, מצוין, רק 
_____________________________________________)12-13ח(300 ש"ח, 053-3346080

 תנור חד תאי בילד-אין, 
איטלקי - מכני, מעולה + 

אחריות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4514210

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 מיקסר ענק + מטחנה + 
מעבד, חדש באריזה, ב- 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7148948

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(052-8401909

 XL מקרר מצב טוב 
ב- 500 ש"ח, משומש עם כל 

_____________________________________________)12-13ח(החלקים, 052-7616027

 למסירה מקרר גדול - 
כרגע לא עובד - אך יתכן 

_____________________________________________)12-13ח(והתיקון פשוט, 052-7613645

 שולחן אוכל חדש, 
90X165, נפתח ל- 235 צבע 

חום שוקולד - 800 ש"ח, 
053-3348860)12-15(_____________________________________________

 שולחן אוכל בצבע דבש 
90X130, נפתח ל- 170, חדש, 

_____________________________________________)12-15(750 ש"ח, 053-3348860

 מזרון נוער חדש בניילון, 
90X190, ב- 200 ש"ח כ"א, 

053-3348860)12-15(_____________________________________________

 דרוש לאברך אופנים 
חשמלים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7621791

 למשפחת אברך דרושה 
בדחיפות שידת החתלה 

בתרומה או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)13-14ח(052-762-1797/1

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)13-14ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)13-14ח(לבן תורה, 054-8432271

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

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמחי לקבלו, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7432035

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 054-7938941

 לביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8447564

 טאבלט "7 אסוס חזק 
ואיכותי כשר )לוויז בלבד( + 

_____________________________________________)13-14ח(תיק, 390 ש"ח, 054-2423785

 מקרר תדיראן אפולו 
לבן, עובד, תקין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8481830

 טוסטר אובן, חדש 
באריזה, סגורה 39 ליטר, 200 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ירושלים, 054-8481830

 מכונת כביסה בוש דגם 
1270WOL, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-3337530

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 כיריים בילד אין לבן )קינג(, 
4 להבות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

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

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7139395

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7396092

 מזגן חלון חזק מעולה, 
400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8448097

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף וגיהוץ אנכי, 120 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8409064

 מקרוגל מצוין, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 רדיאטור מצוין, 120 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד, 052-5737813

 מחשב נייח במצב מצוין 
לצפיה בדיסקים ושיעורי תורה, 

_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 054-4992952

 מיחם חשמלי חדש 
באריזה במחיר 180 ש"ח, 
לפרטים: 052-7630618, 

_____________________________________________)13-14ח(08-9331524

 רדיאטור לחדר ילדים 
בצבע אפור/לבן במחיר 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7337207

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת צבע לבן 

וכסף, חדש, במחיר 300 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7337207

 אופה לחם חדש ב- 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3167179

 מחשב רגיל כולל מסך, 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-7561146

 טלפון/טאבלט 6 אינץ 
כולל מגן, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8380655

 מחשב נייד איכותי, 
משודרג, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-7561146

 שואב אבק - "מולר" - 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 050-4190250

 מכונת מטחנת בשר, -050
_____________________________________________)13-14ח(4190250

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, המכשיר מגיע עם 4 
משטחים נשלפים: לבישול, 

לגריל, לטיגון וצליה, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4190250

 J.V.C רסיבר - מגבר 
במצב מצוין, טוב מאוד 

לתקליטן RMS, ב- 350 ש"ח, 
300 וואט, 050-9340317, 

_____________________________________________)13-14ח(בערב

 מסך מחשב מצוין, 70 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בלבד, 0525-737-813

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס, מכונת צילום 
משולב 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שעון יד חכם, בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 מדיח כלים קינג גדול, 200 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ,20V מברגה חדשה סזוקי 
ב- 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מסך "24 דק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש, "20, 
120 ש"ח גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מיחם מים לשבת, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 גי.פ.אס חדש באחריות, 
400 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)13-14ח(053-3179093

 מטען להוברבורד, חדש 
באריזה, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4142171

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(חזק וטוב, 052-5737813

 מאוורר עמוד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 רמקולים קטנים 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
ליתיום כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מכונת תספורת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 עם מיכל, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 כיריים חשמליים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 תנור חימום ביתי, 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 מיקסר קנווד קומפלט 
900W, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 052-3463482

 אוזניות חדשות באריזה, 
רק ב- 9 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(0504-196-197

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מיקסר גביע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

ריהוט
 6 כיסאות עץ לפינת 

אוכל, ריפוד כחול, ב- 300 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5790963

 בסיסי מיטות מעץ, רוחב 
90 ס"מ, ב- 100 כ"א, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8443394

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

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

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-5705546

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-762-1791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(גמיש, 052-7690601

 מיטת נוער איכותית 
 ,)1.95X0.85( ,)אנגלדר(

נפתחת + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ארון כוננית בעלת דלת 1 
מעץ בצבע קרם במצב חדש 

במחיר 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7337207

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-4135002

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 0525-737-813

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה, 499 

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

 שולחן אוכל מעולה, 120 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כורסת יחיד חזקה ויציבה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שולחנות מתקפלים, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות פלסטיק עץ ברזל, 
_____________________________________________)13-14ח(10 ש"ח, 054-4273857

 שולחן קמפינג מתקפל, 
_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 054-4273857

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד עץ מלא, 

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)13-14ח(0525-737-813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(בלבד, 052-5737813

 מיטות 80 ס"מ רוחב + 
מזרונים ללא ארגז מצעים 
הכול ב- 350 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(0504-196-197

 שולחן משרדי, גודל 
סטנדרט, יפה, במצב מצוין, 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8445520

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בלבד, 052-5737-813

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)13-14ח(0525-737-813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 ספריה במצב מצוין, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-5769990

 שידה יפיפיה כחדשה, 300 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-5769990

 ארונית שרות במצב חדש, 
נקנתה בהום סנטר, חלוקת 

אחסון מעולה, 300 ש"ח, 
נמכרת עקב מעבר דירה, 

_____________________________________________)13-14ח(לפרטים: 050-8550196, יעקב

 ספרית קודש, 1.60 רוחב 
+ במה, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8450582

 ארון מחשב, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(בב"ב, 054-8450582

 מיטת הייריזר שמורה, 
500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8450582

 כסאות למטבח, 240 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, בב"ב, 054-8450582

 מיטת קומתיים מעץ, 
אפשר עם מזרונים עבים, 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7619368/1

 שולחן מחשב מצוין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7115498
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ויטרינות לנרות שבת  
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

03-5792841 | 054-5792841

פתוח רצוף מ-10:00-22:00
וכן בששי ומוצ“ש

”אצל בתיה“
קולקציית חג מיוחדת 

ויוקרתית עד פסח 

מבצע!! 
מכנסי בנים 3 ב-100 כל הסוגים

150-50 ש“ח

ירושלים 52 ב“ב

 למכירה! שידה עם 
מגירות בצבע חום, רוחב - 

1.20 מטר. גובה - 0.80, רק 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 200 ש"ח, 050-4152452

 ספריה יפיפיה חדשה 
בצבע שמנת לחדר ילדים, 

גובה - 2 מטר, רק 300 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4152452

 מיטת הייריזר כפולה, 
מזרונים נשלפים, גבוה ואחד 

נמוך, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-8541235

 ארון ספרים + ויטרינות + 
מגירות בוק, כ- 3 מטר, גובה 

2.8מ', 450 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(03-6192732

 שולחן משרדי, גודל 
סטנדרט יפה, במצב מצוין, 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)12-13ח(054-8445520

 ספת סלון קטיפה חומה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בפ"ת, 050-6370452

 בהזדמנות! שולחן סלון 
מלבני משולב עץ מייפל 

וזכוכית 70*120, גובה 40 
ס"מ, סה"כ - 250 ש"ח. דני, 

_____________________________________________)12-13ח(053-2504008

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה, 499 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-4783220

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8409064

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5705546

 שולחן לסלון בצבע חום 
כהה 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(053-3178044, 03-6190834

 שולחן נמוך לסלון חום 
כהה כחדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(053-3178044, 03-6190834

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת, חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 
בני-ברק, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 שולחן אוכל מעולה, 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כורסת יחיד חזקה ויציבה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד, 0525-737-813

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 0525-737-813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(0504-196-197

 שולחן לסלון + 5 כיסאות 
במצב טוב, רק ב- 500 ש"ח - 

_____________________________________________)12-13ח(לחטוף! 0504-196-197

 זוג ספות מבד 2+3 ב- 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 0504-196-197

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל- 4 סועדים 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אחסון בצבע שחור, 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 054-7337207

 ארון - כוננית בעלת דלת 
1 מעץ בצבע קרם במצב חדש 

במחיר 200 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 ארון בגדים 6 דלתות גובה 
260 כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7115420, 052-7614662

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 100 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4135002

 ספות מפוארות למסירה 
_____________________________________________)12-13ח(מיידית, 050-4165680

 שידה גדולה בעלת 
3 מגירות מעץ, צבע חום 

אפרפר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 ארגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים, צבע ירוק/חציל, 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 054-7337207

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה, 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 ספה ל- 3 מבד צבע חום/
אפרפר במחיר מציאה - 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 ספה ל- 2 מבד צבע חום/
אפרפר במחיר מדליק, 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 ארון שירות מפלסטיק 
של כתר, חדש, צבע חום, 2 
דלתות במחיר מציאה, 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן/כסוף כחדשה 

במחיר מציאה - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 2 שידות קטנות בעלות 2 
מגירות, כל אחת מעץ בצבע 
חום/אפרפר - 250 ש"ח - כל 

_____________________________________________)12-13ח(שידה, 054-7337207

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6370452

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב התחתון בצבע שחור, 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(050-2897977

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.25X103 למרפסת 

כחדש, במחיר מציאה, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4514210

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

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(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)10-13(_____________________________________________

 למכירה גליונות המודיע 
הצעיר של השנים - תשנ"ט - 

תש"ע, שקל לגליון )וכן גליונות 
_____________________________________________)10-14(עלים לתרופה(, 050-4145811

 שק אגרוף מקצועי של 
חברת Everleast חדש ממש! 

מחיר מיוחד - 360 ש"ח. 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מנייד קו סלולר? בוא 
תעשה מהניוד של הקו שלך 

משכורת קבועה! 
_____________________________________________)11-14ל(053-3142824

תינוקות
 עגלת סטוקי במצב 

מציאה, ב- 700 ש"ח, 
052-7146087)07-10(_____________________________________________

 עגלת סטוקי מהממת 
צבע אפור ג'ינס כולל אמבטיה, 
טיולון ותיק, מצב מצוין, 2,200 

_____________________________________________)09-11ל(ש"ח, 054-8528651

 סלקל cybex חדש 
לחלוטין בצבע שחור, 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4152452

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, במחיר, 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 שידת החתלה "טל" 
מעוצבת, 450 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8450582

 מיטת תינוק "טל" 
מעוצבת תואמת, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(בב"ב, 054-8450582

 עגלת אמבטיה חברת 
"ציקו" גלגלי אוויר, נוחה 

וטובה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת תינוק אמבטיה + 
טילון בירושלים, )פג פרגו(, 
_____________________________________________)12-13ח(250 מש"ח, 052-7646460

 תיק ליטל פרינסס חדש, 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח, 050-4176776

 עגלת סילבר קרוס 
המפוארת דגם sukf חדשה 

ממש כולל הכול במחיר 
מציאה, 2,000 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ל(03-6169291

 מיטת תינוק + שידה 
של משכל בצבע שמנת, 

חדשים ממש, 1,500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ל(03-6169291

 עגלת פג דגם צ'פצ'ולה 
בצבע גינס, אמבטיה וטיולון, 

מהממת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-15ל(052-7182346

 שידת החתלה של חברת 
משכל, כחדשה, רק - 300 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טלפון: 050-4132514

 למכירה! מתאמים 
לסלקל לעגלת בוגה בי 5, רק 

190 ש"ח, חדש לגמרי, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4244222

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6651365

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן/

אופוייט, במחיר מציאה - 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מצחיק, 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 054-7337207

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 מציאה! עגלת מוצי 
הכולל אמבטיה + טיולון 

במצב מעולה, רק 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7140138

 פגוש קדמי לעגלת 
תאומים מאונטן באגי, חדש - 

_____________________________________________)12-13ח(130 ש"ח, 052-7628985

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4135002

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 
של חברת maxi cosi ב- 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-5385013

 למסירה משאבת חלב 
חשמלית ספקטרה, טעונה 

_____________________________________________)12-13ח(תיקון, 03-6195941

 מטען מקורי לסלולאר, 
אייפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 מכשירי קשר איחוד 
הצלה חדש באריזה, 200 
ש"ח )נקנו ב- 280 ש"ח(, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4171172

 מציאה! בהזדמנות! 
סמסונג c3300 כחדש, 250 

ש"ח, 053-3166432 בשעות 
_____________________________________________)12-13ח(הערב

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8484675

 נוקיה c2 תומך פרטנר 
הוט מובייל כשר במצב טוב, 

220 ש"ח, בני-ברק, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(054-8433730

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4783220

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאליין חדש באריזה, 
דגם GLE-5933 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 סוכת נחלים חדשה 
)מוטות ברזל + בדים + 

נרתיק(, 750 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)12-13ל(054-7216671

 למסירה עדשות מגע 
יומיות מס' 2.00-, חברת 

platinum premium
_____________________________________________)12-13ח(054-5342428

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5705546

 שמלות יפהפיות 
לאירועים, מעוצבות, 

מידות 42-46, 
_____________________________________________)12-13ח(053-3178044

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 אופנים במצב מצוין, 120 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-5737813

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים,  מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)12-13ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה, מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים + מנורת קיר, 20 ש"ח 

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)12-13ח(052-3805386

 מעילים איכותיים וחדשים, 
מידות 8-12, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(02-6522251 052-3805386

 מס' גמ' שוטנשטיין אנגלי/
_____________________________________________)12-13ח(עברי, 100 ש"ח 054-8482381

 נעליים "רוקפורט" דגם 
11270, חדשות בקופסא, "42" 

ב- 320 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)12-13ח(054-8445520

 תמונת נוף מדהימה 
מתנה לפסח מודפסת על עץ, 

_____________________________________________)12-13ח(210 ש"ח, 052-7651383

 כלי מיוחד לאחסון 
קורנפלקס, רק 40 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-9089110

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בב"ב, 0504-196-197

 כלוב ארנבות במחיר 
שחסר תקדים - 270 ש"ח, 

לפרטים: 055-6756770, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4183541

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)12-13ח(052-2727474

 אדניות, עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים - 8 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-8412903

 מכשיר סודה סטרים חדש 
כולל 3 בקבוקים, ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 053-3166396

 קולקציה חדשה!! 
משובץ כחול, 180 ש"ח 

FABIO, בלייזר לילד, 
_____________________________________________)12-13ח(מידה 12, 054-4968590

 פראק מידה 40 חדש 
באריזה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8415306

 גמ"ח לאברכים ולבני תורה 
"משחא-דרבותא" על התורה, 

וספרי יהדות רבים,
_____________________________________________)12-13ח(052-7671040

 3 שמלות מקסי מהממות 
בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8415306

 מצנן נייד, תריסים 
מתכווננים עם מים וקרח, 

טיימר במצב מצוין, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7651383

 אופני הילוכים 26", 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 300 ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, 

ימי הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4783220

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד, שלושה חלקים - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6658234

 להוצאת קונטרס הילכתי 
מיוחד דרוש תורם, אפשרות 

_____________________________________________)12-13ח(להנצחות, 050-4165680

 אקווריום 200 ליטר מידות 
100/70, עומק 40, כולל 2 

עמודי שיש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-7721352

 אקווריום פנורמי 80 
ס"מ בצבע חום בב"ב. ארון 

לאקווריום - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-5943804

 כיור לבן 60/40, ב- 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3828378

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8478897

 למנצח בצורת המנורה - 
_____________________________________________)12-13ח(80 ש"ח, 054-8478897

 2 ברזים חדשים )יציאה 
מהקיר(, 45 ש"ח בלבד כ"א, 

_____________________________________________)12-13ח(03-6195941

 קילו מטבעות חו"ל - 60 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7154392

 אופנים במצב מצוין לגיל 
13, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4152452

 בהזדמנות אופני ספורט 
מקצועיות פז'ו זקוק לתיקון 

_____________________________________________)12-13ח(קל - 200 ש"ח, 050-9340317

 אופני הרים במצב מצוין - 
_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 050-9340317

 אופניים 24 שמורות מאוד, 
הילוכי שימנו פדלים, איכותיות, 

_____________________________________________)12-13ח(390 ש"ח, 052-7640530

 אקווריום וכל הציוד הנלווה 
ללא דגים, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8562188

 גמרות לישיבות 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כ"א, 050-4131038

 מעיל צמר חדש, מס' 42, 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 050-4131038

 חלוק קייצי חדש, מס' 14, 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 058-3289108

 נעלי ניו בלנס ספורט 
נשים, 37.5, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(058-3289108

 כיסוי נילון לעגלת בוגבו, 
_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 052-7676856

 סדינים חדשים למיטת 
תינוק, 25 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון ירוק-שחור, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 050-6499997

 לול תינוק מתקפל 
מפלסטיק בצבע לבן, 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7337207

 עגלת ממס אנד פפס 
שכיבה + טיולון בב"ב, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7627899

 מיטת תינוק + מזרון, 
בצבע תכלת/שמנת, יפיפייה, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 300 ש"ח, 053-3167179

 מציאה! עגלת אמבטיה 
בוגבו קמיליון במצב טוב מאוד, 

500 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7669361

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-6651365

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מיטת תינוק משכל, עץ 
מלא + מזרון במצב מעולה, 

_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 054-8464210

 סימילאק 400 גרם שלב 
1, חלב נוכרי - 25 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4135002

 עגלת טיולון, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 twigy עגלת תינוק 
חדשה בקרטון, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(מציאה! 054-8439247

 עגלת אמבטיה חברת 
"ציקו" גלגלי אוויר נוחה וטובה, 

_____________________________________________)13-14ח(190 ש"ח, 052-5737813

 עגלת תינוק ברילטקס, 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סוני אריקסון לחצנים )לא 
כשר( עם מצלמה, מתאים 

לרשת פלאפון, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2423785

 נוקיה 206 סים כפול 
)לא כשר(, כחדשה בקופסא 
+ המון אביזרים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2423785

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

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

 דיבורית לרכב דגם 
מוטורולה, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-3337530

 מכשיר פלאפון חדש, 
חברת טלגו )בשימוש 1/2 

שנה( 120 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)13-14ח(לפרטים: 054-8490419

 טלפון/טאבלט 6 אינץ 
כולל מגן, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8380655

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

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

 ,L2 'פלאפון בלו טאצ 
ב- 250 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מטען מקורי לסלולאר 
אייפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

sk1  כשר חדש באריזה, 70 
ש"ח, בני-ברק, טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-8433730

 HTC - סלולרי מסך מגע 
- כשר כחדש, ללא שריטות + 
כיסוי + מטען, סוללה חדשה 

במצב מעולה - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(טל': 050-2897977

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 80 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 למסירה בב"ב, זוגות של 
אוזניות שרק אחד מהם עובד, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 למסירה חוברות, מרווה 
לצמא של כמה שנים, 

_____________________________________________)13-14ח(03-5790963

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-5705546

 שמלה למחותנת מידה 48 
מחנות רצי במצב חדש, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבנו מידה 4, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

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

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

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

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

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

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 052-7139395

 סט ש"ס מבואר "שפה 
ברורה" גדול, מפואר, חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(052-716181

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO אורגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)13-14ח(054-8464909

 חליפת גבר מידה 50 
אפור, חדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 5 כרטיסי רכבת ישראל 
מב"ב לירושלים )מלחה(, 10 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח כל אחד, 054-8430025

 סטפר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 וילון לולאות על מוט עץ 
1.70 אורך 0.60 בז', 

_____________________________________________)13-14ח(050-9742004

 אופני הרים "26 במצב 
מצוין, שימנו, דיסק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(03-6190187

 שטר 20 ש"ח שישים שנה 
למדינת ישראל, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7179591

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)13-14ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)13-14ח(70 ש"ח, 050-4177726

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)13-14ח(0525-737-813

 שטרות ישנים, כל שטר 
_____________________________________________)13-14ח(10 ש"ח, 052-7154392

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7154392

 גמ"ח מאגר הלוואות 
ללא ריבית, תורמים, רפואי, 

הכנסת-כלה, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות ימי 

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

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)13-14ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)13-14ח(60 בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד, 052-5737813

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 סט סירים, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 ג'ק בוכנה 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 כיסא לרכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 אופנים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 טלית תמנית כחדשה, 
_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 תאג' תורה מפורשה חדש, 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים תורה אבות, 25 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 200 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 מנשא ואופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 מתקן פופקורן כחדש, 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כלי דיג, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 סקט בורד 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 אופניים במצב מצוין, 120 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)13-14ח(0525-737-813

 בגוש דן אופני הרים "24 
בצבע לבן + בצבע צהוב 
לנערים במצב חדש! 280 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 כיור לבן 60/40 ב- 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-3828378

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)13-14ח(0504-196-197

 בר לכוסות + בקבוקי יין, 
חדש ויפיפה, רק ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(0504-196-197

 נעליים "רוקפורט" דגם 
11270, חדשות בקופסא, "42" 

ב- 320 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)13-14ח(054-8445520

 אוגרים מתוקים וחמודים, 
_____________________________________________)13-14ח(15 ש"ח, 03-5796430

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד, 052-5737813

 מציאה! בושם לאישה 
בבקבוק חדש, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7638729

 אופניים הילוכים, מידה 
20 כחדשות במחיר - 300 
ש"ח, גמיש, ירושלים, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(050-4147729

 סט ג'ח רפואות תימן 
- 180 ש"ח, בי-ם, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(050-4147729

 דררה האכלת יד מטופחת 
ויפה במיוחד, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3152768

 תוכונים יפהפיים, ב- 35 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח לאחד, 08-9765927

 גליונות זמן למכירה ב- 15 
ש"ח לגליון בטל': 

_____________________________________________)13-14ח(077-9628864

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון enzo brunatti כל 

_____________________________________________)13-14ח(אחת, 50 ש"ח, 050-4158575

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-762-1791

 נעלי גבר "פאקו מרטין" 
מידה 42 כמעט חדשות, 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7676856
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yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות בפ"ת 
שעות גמישות! שכר 
_____________________________________________)10-13(הולם! 052-4751951

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק דרושים עובדים רציניים 

אין צורך בנסיון, אפשרות 
כהכנסה נוספת, 

053-3185055)06-13(_____________________________________________

 מחפשים מפיצים בכל 
הארץ למכירה מהבית 
ירק מהדרין ללא ריסוס 

ומוצרים אורגניים
052-8708776

tevahabria@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 לעמותה חשובה בב"ב, 
דרושות טלפניות מקצועיות 

ומנוסות, תורמים פוטנציאלים, 
שיחות יוצאות ונכנסות, שכר 

מעולה למתאימות + בונוסים, 
משמרת בוקר: 073-2198851. 

_____________________________________________)06-05/19(משמרת ערב: 052-5540334

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
 לחלוקת עיתון גלובס - 
ברמת גן, 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 

גבוה, עם אופנוע/אופני 
_____________________________________________)07-16(חשמליות, 054-2204060

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

 למעון יום בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, ת.מעולים 
_____________________________________________)08-15(למתאימה, 050-8342228

 לציוד משרדי מכשירי 
כתיבה, דרושה פקידהלמענה 

טלפוני ללקוחות+ הקלדת 
הזמנות, 5 ימים, לפרטים - 

פקס: 03-7520856. מייל:
mbezalel@smile.net.il)09-13(_____________________________________________

 בחור מעונין להשגיח 
ולטפל בקשישים 

עצמאים בבית פרטי או 
בבית חולים, לפרטים: 

050-5333934)09-13(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 דרושים עורכי ליל הסדר 
בבית הכלא - מגיל 18 - ללא 

_____________________________________________)10-13ל(משפחות, 054-8486242

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)10-13(ק"ס, וירושלים, 052-6580906

 דרושים צלמים מקצועיים 
לצילום אירועים במגזר החרדי, 

נסיון 10 שנים לפחות, 
_____________________________________________)10-13ל(058-7662852

 לאל גאוצו רמת גן, דרוש 
טבח + נסיון, תנאים טובים 
_____________________________________________)10-13(למתאימים, 050-6072688

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה/גדולים, 
מלאה/חלקית עד 13:00, 

_____________________________________________)10-13(תנאים טובים 050-7884864

למשרד העוסק באיתור נכסים
עבור גופים ציבוריים גדולים

דרושות מאתרות 
באתרי האינטרנט

עבודה מהבית
הכנסה מובטחת על בסיס הצלחה

052-2770505

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)11-15(_____________________________________________

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-22(_____________________________________________

 דרושה עובדת לשירות 
לקוחות - חברת חרדית בב"ב 
בטלפון ובקבלת קהל, קו"ח 

לפקס: 03-6161865, ידע 
_____________________________________________)11-14(בחשבשבת חובה

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-18(_____________________________________________

 לשמעיה דרושים עובדים 
קושרים, סוכנים, מוכרים, 
מפיצים בב"ב ובירושלים, 

_____________________________________________)11-14ל(052-6242872

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)11-15(מעולים, 050-6857584

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
לשעות הערב באזור ב"ב, 

תנאים טובים, 
_____________________________________________)11-14ל(03-5494080

 לקונדיטוריית שמרית 
באלעד, דרוש/ה, אופה, 

מוכר/ת, עובד מטבח + נסיון 
_____________________________________________)11-14(בהכנת סלטים 0507352393

4000 משרות פנויות
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www.glatjobs.co.il 
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 עובד מטבח בבוקר * טבח 
לאחה"צ לישיבה בבני-ברק, 

_____________________________________________)12-15(תנאים טובים, 052-6590995

 Kol Halashon is 
 searching for office
 worker. Demands:

 computer proficiency,
 Torah knowledge.

 Patient, quick in
 catching on software, full

 time job in
 Bnei Brak. English,

 Hebrew. CV to
position@kolhl.com)12-15(_____________________________________________

 לכולל הלכה בת"א התפנו 
3 מקומות לזמן קיץ, הסעה 

_____________________________________________)12-13(מב"ב, 058-3233307

 דרושים נהגי מוניות/
אוטובוס + רשיון ג', תנאים 

מעולים למתאימים, 
052-8530000)12-15(_____________________________________________

 דרושה גננת/מטפלת 
למשרה חלקית/מלאה, למעון 
חרדי בב"ב/פרדס כץ, אחראית 

_____________________________________________)12-13(ומנוסה, 054-8487716

 לחברה גדולה ברמת גן,
דרושות יועצות מכירה, נסיון 
בשרות לקוחות חובה **לא 

מכירות 8:30-15:00, לפרטים: 
050-2436777)12-13(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמת 
גן דרושות יועצות מכירה 

8:30-15:00 בסיס + בונוסים 
גבוהים, יתרון לנסיון במוקד 

_____________________________________________)12-13(טלפוני, 050-2436777

 לעמותה מבוססת 
בב"ב מזכירה עם ראש 

גדול למשמרת בוקר, ידע 
טוב במחשבים וניסיון 

בטלמרקטינג חובה, שכר 
טוב, קליטה מיידית, 

העבודה מיד לאחר פסח,
054-8561458)12-13(_____________________________________________

 לעמותה מבוססת 
בב"ב נציגות שרות 

לפרויקט חדש, 38 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הדרכה 

על חשבון העמותה, 
קליטה מיידית, העבודה 

מיד לאחר פסח, נסיון 
בטלמרקטינג, חובה, 

054-8561458)12-15(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדים כולל יום שישי, תנאים 

מצויינים למתאימים, 
052-3399938)12-13(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

_____________________________________________)12-15ל(למלאה/צהרון, 050-7250631

 באזור ירושלים דרושים 
בחורי ישיבות לנקיון 

פסח, שכר הולם! אמנון, 
052-2436163)12-13(_____________________________________________

 נהג הסעות א.צ.ז - 
מיניבוס - אוטובוס, מאזור 

ב"ב והסביבה, רכבים חדישים, 
_____________________________________________)12-15ל(053-3140202

 למתקן ביטחוני דרושים 
עובדים לליל הסדר, שכר נאה 

_____________________________________________)12-13ל(למתאימים, 054-3228966

 למעון חרדי, צעיר 
ורענן בפתח-תקווה, 

דרושה גננת לגיל הרך/
מטפלת, אחראית 

ומסורה, תנאים מצויינים 
למתאימה, שעות פעילות 

8-16, לפרטים: 
050-4144711)12-13(_____________________________________________

 מטפלת צעירה + רכב 
לבת - 8, א-ה, 16:45-19:00 

בגעת שמואל, להתקשר 
_____________________________________________)11-14(בשעות הערב, 052-6100610

 עתיר נסיון בחלוקת חומר 
_____________________________________________)12-13ח(פרסום, 052-7171130

 חרדי מעונין לעבוד בתחום 
הפיזותרפיה במוסד שיקומי/
_____________________________________________)12-13ח(פנוי להצעות, 054-7938941

 מחפשת מתנדבת לאישה 
עיוורת/חירשת בגילה - 
_____________________________________________)12-13ח(ירושלים, 058-3207384

 עובדת טובה זריזה 
וחרוצה + אפשרות בישול, 

מעוניינת בעבודה, 
053-3348860)12-15(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרושה מנהח"ש למילוי מקום, 
נסיון בחשבשבת חובה, קו"ח 

_____________________________________________)12-13(לפקס: 03-5379105

 עובד רציני לעבודה 
בסופרמרקט. נסיון חובה, 

תנאים מעולים למתאימים! 
050-3235555)12-15(_____________________________________________

072-22-222-62

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)13-16(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)13-16ל(050-5245338

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת-גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)13-17(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים עובדים + מנהלים 
_____________________________________________)13-14(מעל גיל 24, 053-3133344

 למעון בגבעתיים עד גיל 
3.5 דרושה סייעת במשרה 

מלאה תנאים מעולים! כולל 
_____________________________________________)13-16(תשלום חגים, 052-3838484

 דרושים/ות נציגי/ות 
טלמיטינג )בתחום הביטוח( 

שכר בסיס גבוה ותנאים טובים 
למתאימים/ות! מייל - 

orit@interb.co.il)13-14(_____________________________________________

 דרושות באלעד מנקות 
לשעות הערב, שכר נאה 

_____________________________________________)13-14(למתאימות, 052-7110771

 דרוש מזכיר לישיבה, 
קו"ח למייל:

moshecoen.535@gmail.com
_____________________________________________)13-16ל(או לפקס: 03-9587819

 "לאלעד נכסים 
והשקעות" דרושה 

מזכירה בעלת כושר 
שכנוע ויחסי אנוש 

מעולים, שעות 
9.30-13.30, 35 ש"ח 

לשעה, ניתן לפנות 
באמצעות קורות חיים 

בלבד, פקס: 9088479, 
מייל:

Yun5@walla.com)13-13(_____________________________________________

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, למענה 

לשיחות נכנסות, הקלדות 
ועוד, שכר בסיס, 40 ש"ח 

לשעה. קריירה, 
072-22-222-62)13-13(_____________________________________________

 פקיד/ה לאישורי הגעה 
לאירועים וחתונות במשרד 

סמוך לבני ברק, שעות נוחות, 
39 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)13-13(_____________________________________________

 סייעת לגן בת"א לעבודה 
מיידית, מוסד חרדי, תנאי שכר 

_____________________________________________)13-14ל(מלאים, 054-4591535

 מטפלת למעון חרדי בת"א 
שכר גבוה מהחודש הראשון, 
_____________________________________________)13-14ל(הקודמת זוכה, 03-5477777

 למשרה מלאה 
בג.שמואל, מטפלת 

מנוסה לתינוקות תאומים 
ועבודות בית קלות, 

_____________________________________________)13-16ל(050-6205398

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)13-16ל(052-7236748

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-2935219

 חרד"ל מעונין לעבוד 
בתחום הפיזיותרפיה במוסד 

שיקומי/פנוי להצעות, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבית ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 מחפש עבודה בכל תחום, 
6-7 שעות מאזור תל אביב/

_____________________________________________)13-14ח(רמת-גן, 050-2266940

 כלוב ענק לתוכים 
)0.6X0.8X1.5( + שמונה 

תוכים יפהפיים ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בהזדמנות, 052-7175927

 5 שמלות מנטה מפוארות 
לילדות + אביזר שיער תואם, 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 054-8424850

 נעלי סקוני חדשות מידה 
45, צבע שחור, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7604240

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, 450 

ש"ח )במקום 1,500(, שימוש 
_____________________________________________)12-13ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתונתיות +4-8-12 )ברוקד 
שמנת זהב(, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7622260

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40, 2 יח' ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

וירושלים - 40 ש"ח(
_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)12-13ח(70 ש"ח, 050-4177726

 אופני ילדים עם הגה 
לחורים, משולב בעגלת שוק, 

200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)12-13ח(050-4173049

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש - 20 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8478897

 סט ליקוטי הלכות משק 
הנחל - 40 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8478897

 פזל 3,000 חלקים, מדהים, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4165680

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-6800702

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מציאה וילון חוטים צבע 
לבן כחדש מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 מכשיר לסלט סלייסר, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7188017

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מתקן חדש לאופניים 
לרכב חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, חדש, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 דיסקים D.V.D סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032



חייגו עכשיו:

לצורך קבלת המידע יש לומר את שם התרופה 
והמערכת תענה את התשובה המבוקשת

מוקד כללית לבירור
כשרות תרופות לפסח 

בשיתוף ועד הכשרות שע״י הבד״צ העדה החרדית

מוקד קולי
ממוחשב 
24 שעות
ביממה
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