


הביתהזכייה של

           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.

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

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

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

חדר הורים
ההגרלה השבועית מס׳ 7

תתקיים ביום ראשון בתאריך: כ״ג בניסן תשע״ח )8.4.2018(

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

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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 ₪134.90
במקום 299.9

מוגבל 
ל-2 יחי' 

ללקוח

מוגבל ל-2 
יחי' ללקוח

סיר 10 ליטר
26 ס"מ

סיר ציפוי שיש
20 ס"מ 2.9 ליטר 

RAINBOW
 ₪59.90
במקום 119.9

> KINGSTONE סט 3  סירים
שיש שחור מבריק

259.90 ₪ סיר 24 + סיר 20 + סוטאז' 24
במקום 299.9

סיר 14.5*32 ס"מ 9.6 ליטר
IND Mineral Stone ₪159.90 אלומיניום ציפוי שיש 

במקום 349.9

>
סיר לחץ 
סולתם 
7 ליטר

 ₪139.90
במקום 279.9

>
סיר לחץ 
סולתם 
9 ליטר 

 ₪149.90
במקום 299.9

סיר נירוסטה
22 ס"מ 4.5 ליטר 

 URBAN MATTE
 ₪ 94.90
במקום 199.9

סיר כרמל סולתם
₪179.90 12 ליטר 

במקום 369.9

סיר כרמל סולתם
₪199.90 16 ליטר 

במקום 399.9

>

סיר לחץ 
סולתם 
7 ליטר 
דגם  
 2018
)+מכסה 
זכוכית 
לשימוש 
כסיר רגיל(

 ₪349.90
במקום 599.9

>

פלנצ'ה 28*47 ס"מ
 Mineral יציקת אלומיניום

 Stone
 ₪89.90
במקום 169.9

>

סיר 3.5 
ליטר

20 ס"מ

 ₪94.90
במקום 199.9

> סיר 2.5 ליטר
18 ס"מ

 ₪84.90
במקום 169.9

>

סיר 7 ליטר
24 ס"מ

 ₪129.90
במקום 269.9

>

סט 3 סירים נירוסטה 
 SQ URBAN MATTE ₪299.90

במקום 749.9

סיר 26 ס"מ
סיר 20 ס"מ8.5 ליטר

3 ליטר סיר 24 ס"מ 
6.5 ליטר

סיר ציפוי שיש 
26 ס"מ 6 ליטר 

RAINBOW
 ₪89.90
במקום 179.9

סט מחבתות 
24+20 ס"מ 

RAINBOW ציפוי 
שיש

 ₪49.90
במקום 99.9

סכום צבעוני 24 חלקים
)5 צבעים( פלדת אל חלד. 

לא שביר
 ₪7990

במקום 129.9

מערכת סכו"ם 24 חלקים  
₪79.90 באריזת מתנה 3 דגמים 

במקום 179.9

 Mineral סוטאז' 36*9 ס"מ
Stone ₪179.90 אלומיניום ציפוי שיש

במקום 349.9

סיר 40 ס"מ 17.3 ליטר 
Mineral Stone ₪ 279.90 אלומיניום ציפוי שיש

במקום 549.9

>

סיר 32 ס"מ 8 ליטר 
Mineral Stone

אלומיניום ציפוי שיש
 ₪ 149.90
במקום 249.9

>
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>

סט סירי אלומיניום פוד אפיל ציפוי שיש
199.90 ₪ סיר 2.4 + 4.5 ליטר + זוג כלי ששת

במקום 399.9

>

סט פוד אפיל מחבת 24 ס"מ + 
סיר 24 ס"מ 4.5 ליטר + קרש 

חיתוך במבוק + סט ששת
 ₪ 219.90

במקום 319.9

>

מחבת גריל כפולה ומתפרקת 
₪16990 קוטר 32 ס"מ לא כולל אינדוקציה

במקום 249.9

>>

סיר נירוסטה 
26 ס"מ 8 ליטר  
 URBAN MATTE

 ₪ 149.90
במקום 299.9

>

סיר יציקה פוד אפיל 
159.90 ₪ מארבל 28 ס"מ 6.4 ליטר

במקום 279.9

סט 4 סירי <
אלון טופז

 ₪369.90
במקום 749.9

4.5 ליטר

7 ליטר

6 ליטר

 2.5
ליטר

 ₪94.90
במקום 239.9

סיר 5 ליטר
20 ס"מ

סט 3 מחבתות 20+24+28 ס"מ 
יציקת אלומיניום עם ציפוי שיש 

 Mineral Stone כפול
 ₪199.90
במקום 389.9 >

שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-21:00 , יום ו' 9:00-13:30 מקווה כלים במקום!02-9912221 
שעת חניה חינם החניה מותנית בקניה, בחניון בית טויוטה כנפי נשרים 64 ירושלים

 ₪114.90
במקום 269.9

סיר 6 ליטר
26 ס"מ

מוגבל 
ל-2 יחי' 

ללקוח

 ₪99.90
במקום 219.9

סיר 24 ס"מ
6.3 ליטר 

KINGSTONE
שיש שחור/אפור

>

>

>
סט הגשה 
קערה פורצלן 
ו-2 כפות עץ

 ₪89.90
במקום 149.9

במקום 129.9

מחבת ווק
30 ס"מ

RAINBOW

 ₪69.90

>

סכין ויקטורינוקס 
₪19.90 מגוון צבעים

במקום 29.9

מגוון ענק של מחבתות וסירים במחירים מיוחדים לכבוד החג!של סופרהום וסולתםיריד הסירים הענק 

מחבת סולתם 30 ס"מ ציפוי 
 RAINBOW שיש ידית צבעונית

 ₪59.90
<במקום 99.9

>

סוטאז' 32 ס"מ 
יציקת אלומיניום 
 MAGMA BLACK

 ₪139.90
במקום 279.9

>

סוטאז' 28 ס"מ 
יציקת אלומיניום 
 MAGMA BLACK

 ₪119.90
במקום 249.9

מוצאי שבת הגדול פתוח | שעות פתיחה מורחבות לכבוד החג!



חלב בקבוק 3%
1 ליטר בד״ץ העדה החרדית

חלב בקבוק 1%
1 ליטר ועדת מהדרין

מארז שלישיית קוטג׳
3 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

מארז מיני קרלו
16 יח' X 100 גר' בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי
2 יח׳ X 500 גר׳ ועדת מהדרין

חדש בכשרות מהדרין לפסח

מארז זוג שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר בד"ץ העדה החרדית

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע

תנובה הבחירה של הבית

פתיתי עמק 
מופחתת שומן 15%

200 גר׳ ועדת מהדרין

מארז זוג חרמון
2 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

ועוד מגוון מוצרים חדשים המצטרפים למאות המוצרים הכשרים לפסח למהדרין

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי

YOLO WHITE  
  שוקולד לבן

בטעם קרם פטיסייר ופטל
123 גר‘ ועדת מהדרין

המעדניה של עמק
מופחתת שומן 15% 

400 גר׳ ועדת מהדרין

מארז שמינייה באדי תות
8 יח' X 125 גר' ועדת מהדרין

YOLO WHITE  
  שכבות שוקולד לבן וחלב

בטעם קרמל מלוח
122 גר׳ ועדת מהדרין





במקום לשטוף את הרכב לפסח בואו תתחדשו ברכב 

חדש מוכן לחג ותזדכו על הרכב הישן )טרייד אין(

  צוות אוטו סיטי בני ברק 
    מאחל ללקוחותינו בהווה

וללקוחתינו בעתיד 
פסח כשר ושמח

קרנבל פסח מחכה לכם באוטו סיטי בני ברק 
עם מחירים אטרקטיבים ומבצעים חסרי תקדים!!!

כולל כל האפשרויות מימון 
ללא צורך בתשלום מקדמה 

יוחנן הסנדלר 10  
תחנת דלק “פז” )הלו תימן(

050-5151699

אצלנו במשפחה
בפסח אוכלים בבית

הבחירה של הבית
תנובה

250 
מוצרים כשרים
לפסח למהדרין

מעל

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע





ולקחתיולקחתיולקחתיולקחתי

כשאיקאה מציעה כל כך הרבה אפשרויות 
לשולחן סדר מושלם

תרצו לקחת הכל...

משחקיה והפעלות לילדיםמסעדה חלבית / בשרית כשרה למהדרין

כוס ליין לבן
DYRGRIP

זכוכית

₪ 19

כוס שמפניה
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

כוס
FRASERA

זכוכית

₪ 9

כוס ליין אדום
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

1, מרכז עסקים שורק, היוזמה  איקאה ראשל"צ: רח'  24, באר שבע.  הירדן  איקאה באר שבע: 
כביש פלמחים איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת. נתניה )דרום(. איקאה קריית אתא: תפוצות ישראל 1,
דרך חיפה 52, קריית אתא. שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו' 9:00-14:00, מוצ"ש:
האא )35832*( | בירור מלאי באתר איקאה י שעה אחרי צאת השבת ועד 23:00. שירות לקוחות 
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ברגעים חגיגיים

הטעם האמיתי

כשר לפסחהטעם האמיתי



ּבּוִטיק
חנות קטנה ויוקרתית המתמחה

בפריטים ייחודיים ואופנתיים.

קולקציה חדשה וייחודית מחכה לכם בסניפי הבוטיק של רשת קרל
קרל חליפות

לאנשים ששמים לב לפרטים הקטנים

קרל עניבותקרל עניבותקרל עניבות



הלוואת "מחתנים" 
 עד 300,000 ₪

כדי שהשמחה שלכם תהיה כמו שאתם באמת רוצים
 שתי הלוואות עד 150 א' ₪ כל אחת  פטור מעמלות עו"ש לשנתיים   כרטיס אשראי חינם לשנתיים

*בכפוף לנהלי הבנק ולתנאי התוכנית * שתי הלוואות עד 150 א' כל אחת לזוג/להורי 
החתן/להורי הכלה *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש *פרסום 
 זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 במרכנתיל יש לך תמיד עם מי לדבר,
אנחנו מחכים לך בסניף עם מגוון פתרונות בהתאמה אישית.

חייגו עכשיו למרכנתיל 5600*
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הלוואה גדולה לרגעים גדולים
בשביל זה אנחנו כאן.
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במקום לשטוף את הרכב לפסח בואו תתחדשו ברכב 

חדש מוכן לחג ותזדכו על הרכב הישן )טרייד אין(

  צוות אוטו סיטי בני ברק 
    מאחל ללקוחותינו בהווה

וללקוחתינו בעתיד 
פסח כשר ושמח

קרנבל פסח מחכה לכם באוטו סיטי בני ברק 
עם מחירים אטרקטיבים ומבצעים חסרי תקדים!!!

כולל כל האפשרויות מימון 
ללא צורך בתשלום מקדמה 

יוחנן הסנדלר 10  
תחנת דלק “פז” )הלו תימן(

050-5151699

רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    רח' הרן 6 כיכר העיר    ר' עקיבא 52  בפסאג'    רח' יחזקאל 7 פינת חגי    מרכז מסחרי נחלת יצחק בני ברק חנות המפעל:  ירושלים: אלעד: מודיעין  עילית:    ביתר עילית:להשיג בסניפי הרשת: 
נתיבות: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)  רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)   רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800     רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 בית שמש: אשדוד:   רכסים:

חברת רוצ’ה הינה חברה שמתמקצעת בייצור כובעים בידע, איכות ובאומנות 
ספרדית במסורת למעלה מ-130 שנה. כל כובע מיוצר בעבודת יד בכ-200 שלבי 
ת וברמה הכי גבוהה שיש.  כו ת, באי ו ענ ת ובמקצו ו די חו ר בי צו י י

ברון כובעים - הינה הרשת הבלעדית בישראל לייבוא והפצה של כובעי רוצ’ה, 
ה. צ’ תג רו וקרה כמו צר י ר מו ם עבו ל מתאי פו טי ת ו ו ענ עם מקצו

חברת רוצ’ה מאחלת לכל לקוחותיה

פסח כשר ושמח!פסח כשר ושמח!



קונים
מוצר ב-999 ₪

מוצר שני שבמבצע ב-ומעלה ומקבלים

במבצע פסח מחשמל!

מוגבל למוצר אחד ללקוח. כמות מינימלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט, מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנק’ 
המכירה עצמה. המבצע בתוקף עד 10.4.18 או /ו עד גמר המלאי. צרכן הרוכש מוצר ומוסר מוצר ישן דומה במעמד 
הקנייה או במעמד אספקת המוצר החדש לבית לקוח יקבל הטבה נוספת בתווי קנייה. תווי קנייה של רשת גולף. 
סכום התו מצוין על גבי המוצרים. תוקף מימוש התו עד 31.7.2023 בכפוף לתנאים המצוינים בתו. אין כפל מבצעים.

אלעד
שמעון בן שטח 8, 

מרכז רימון 
0737-218-218

 חיפה הדר
הנביאים 25

04-8678877

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

צפת
העליה ב'4

04-9040079

נתיבות
בעלי המלאכה 5,

מתחם צים סנטרס
08-9932290

נפרדים מהמכשיר הישן - נהנים ממכשיר חדש
ומרוויחים תווי קניה מתנה*

מבצע הטרייד אין ממשיך





כבר דורות שמטרנה מהדרין הינו תחליף החלב 
היחיד בכשרות בד"ץ העדה החרדית שמלווה 

אתכם בפסח ובכל השנה

 כבר דורות שאנחנו מעניקים
 למאות אלפי תינוקות את האפשרות

להיות הכי קרובים לאמא

בכל דור ודור
אנחנו הכי קרובים לאמא

ייצור מיוחד לפסח תשע"ח
קטניות - מיוחד לתינוקות

 לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. 

*המוצרים הכשרים לפסח למהדרין זהים בהרכבם למוצרים הנמכרים במהלך השנה.



ראשון-רביעי | ט"ז-י"ט ניסן 
1-4 באפריל

 סדנאות אמנות
בעקבות סדר פסח

סיורים לכל המשפחה

 שעת-סיפור
תאטרלית וססגונית

תערוכות:

ערכת הדרך: עיצוב עכשווי 
של חפצים יהודיים

 מגילת בראשית מימי 
הבית השני

ירושלים של פרטים





ה' בניסן תשע"ח 1221/3/18 בירושלים22 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

על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

 מנקים את קירות הכותל
לקראת חג הפסח, בקרן למורשת הכותל המערבי 
החלו אמש בניקוי קירות הכותל ובדיקת תקינותם, 
ידי  על  נדבכיו  בין  שנטמנו  הפתקים  היתר  כשבין 
ספרי  עם  יחד  הזיתים  בהר  ויטמנו  פונו  מתפללים, 
הקודש המועברים לגניזה. פינוי הפתקים והטמנתם, 
פעמיים  מתקיימים  הכותל  אבני  תקינות  ובדיקת 

בשנה, בסוכות ובפסח.
  

 הרכבת סטה מהמסלול

תאונת  אירעה  ראשון  יום  של  הבוקר  בשעות 
דרכי בין רכב פרטי לרכבת הקלה בצומת הרחובות 
משה דיין וחיים תורן בשכונת פסגת זאב. כתוצאה 
מהתאונה קרון הרכבת סטה ממסלולו ונהגת הרכב 
לתאונה  הגיבו  סיטיפס  בחברת  קל.  נפצע  הפרטי 
הפרטי  הרכב  נהגת  המסתמן  פי  "על  כי  ואמרו, 
חצתה את מסילות הרכבת הקלה באור אדום ופגעה 
נשמט  מהפגיעה  כתוצאה  הקלה.  ברכבת  בעוצמה 

מהמסילות חלק מן הקרון".

 נעצרו חשודים בקריעת העירוב
זדוני  לאחר שבחודשים האחרונים נקרעו באופן 
אמש  בעיר,  חרדיות  שכונות  במספר  העירוב  חוטי 
האחראיים  חשודים  שני  ירושלים  משטרת  עצרה 
שלא  אנשים  נכשלו  שבעקבותיו  המעשה,  לביצוע 

ידעו כי העירוב לא קיים.

 קול ששון וקול שמחה
ברכת מזל טוב ליו"ר סיעת יהדות התורה בעיריית 
ירושלים אליעזר ראוכברגר ומשפחתו, לרגל חתונת 
בנו, מבחירי ישיבת אור ישראל , שהתקיימה אמש 
באולמי וגשל בבני ברק. המדור והמערכת מאחלים 

שפע ברכות.

 400 דו"חות לרוכבי אופניים 
השבוע,  בתחילת  פרסמה  ירושלים  משטרת 
דו"חות  מ-400  למעלה  חולקו   2017 מתחילת  כי 
שוטרים  השאר  כשבין  חשמליים,  אופניים  לרוכבי 
נתנו אזהרות, ובמקרה הצורך אף הוציאו את האוויר 
במסגרת  כי  מציינים  במשטרה  אופניים.  מצמיגי 
לאורכה  אכיפות  נערכים  בדרכים  בקטל  המלחמה 
של מסילת הרכבת הקלה בירושלים: "במסגרת זו, 
עורך אגף התנועה מבצעים יזומים מדי שבוע, תוך 
כגון:  הרוכבים  ע"י  חיים  מסכנות  בעבירות  מיקוד 
מתן  אי  רכבות,   2 בין  נסיעה  אדום,  באור  נסיעה 
זכות קדימה להולכי רגל, אי ציות לתמרורים, חוסר 
שנת  מתחילת  נוספות.  ועבירות  בטיחות  באביזרי 
2017 ועד היום, נרשמו בירושלים מעל 400 דוחות 
עבירות  בגין  חשמליים  אופניים  לרוכבי  תנועה 

שונות – כ-30 אחוז בגין עבירות מסכנות חיים".
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בסוף השבוע האחרון פרצה שריפה בישיבת 
גבעת שאול  'אור אלחנן' לצעירים שבשכונת 
התפשטות  למניעת  פעלו  כיבוי  צוותי  בעיר. 
את  חילצו  כשבמקביל  וכיבויה,  השריפה 

תלמידי הישיבה שנלכדו בבניין.
יום חמישי בבניין  השריפה שפרצה בצהרי 
תלמידי  את  תפסה  אלקבץ,  ברחוב  הישיבה 
הישיבה בסוף זמן מנוחתם בהפסקת הצהריים, 
המסכמות  בחזרות  עמוסים  שבועיים  בשלהי 
לקראת מבחן מסכם  חורף,  בזמן  הלימוד  את 

שנערך באותו ערב בהיכל הישיבה. 
ופעלו  למקום  הוזעקו  כיבוי  צוותי  חמישה 
לכיבוי השרפה ואוורור הבניין מעשן. כמו כן 
מספר  וחילצו  לכודים  לאיתור  הכוחות  פעלו 
נוסף  ומספר תלמידים  תלמידים מתוך הבניין 
מגג הבניין, לאחר שאלו  ברחו מהאש והעשן 

ומצאו מכסה בגג הבניין.
ירושלים  מחוז  והצלה  כבאות  מדוברות 
נזק משמעותי,  נגרם  הישיבה  "למבנה  נמסר: 

והמקצועית של  לפעילות המהירה  אודות  אך 
באירוע.  נפגעים  על  דווח  לא  האש,  לוחמי 
כוחות משטרת ישראל סייעו כל העת ללוחמי 
וכן  התנועה  בהכוונת  הזירה,  בבידוד  האש 
סיוע בפינוי תלמידים מהמקום. חוקרי כבאות 
לבירור  בחקירה  פתחו  ירושלים,  והצלה 

נסיבות פרוץ השריפה".
'השבוע  עם  ששוחחו  מהישיבה  בחורים 
פרצה  "הדליקה  כי  מספרים,  בירושלים' 
מחדרי  באחד  הצהריים,  הפסקת  סוף  לקראת 
הפנימייה שבקומות התחתונות בבניין, כאשר 
בעשן  הבניין  כל  התמלא  ספורות  דקות  תוך 
יכולת  ללא  ובלבול,  לפאניקה  שגרם  סמיך 
למרבה  האש.  לשונות  של  מקורם  היכן  זיהוי 
את הבחורים  הפנימייה שהעיר  מדריך  המזל, 
זכר  ב',  סדר  לקראת  קודם,  ספורות  דקות 
עם  ויחד  בחורים,  נמצאים  חדרים  באיזה 
כוחות הכיבוי חולצו בחורים אלו. עוד קודם 
הגעת כוחות הכיבוי, בחורים אזרו אומץ וגילו 
אחריות, כאשר הסתובבו עם זרנוקי מים בכדי 
בחורים  במקביל  להימלט.  לחבריהם  לעזור 

העליונה  בקומה  שיעורים  בחדר  ששהו 
ידי  על  וחולצו  הבניין  גג  אל  נמלטו  שבבניין 

מנוף חילוץ".
לשמוע,  שנוכחנו  ומרגשת  נוספת  נקודה 
היא העובדה שבחלוף שעה וחצי, לערך, מאז 
פרוץ השריפה - לאחר פעולות הכיבוי ואוורור 
הבניין - בחורי הישיבה חזרו הישר אל היכל 
הישיבה ושקדו על תלמודם, כאשר אף נבחנו 
במבחן סיכום על כל תלמודם מתחילת השנה, 

לעיניהם המשתאות של לוחמי האש.
הראשונה  בפעם  נפגשת  לא  אלחנן'  'אור 
שנים  כשמונה  לפני  זה.  מסוג  אירוע  עם 
פנימייה  בחדרי  דומה  שריפה  בישיבה  פרצה 
הצער  למרבה  כשאז  הישיבה,  בחצר  מנ"דים 
לחדרי  נגרם  רב  ונזק  באש  עלה  תפילין  זוג   -

הפנימייה. 
השריפה  כי  העובדה  ניצבת  הישיבה  למזל 
הנראה  שככל  הזמנים,  בין  לימי  סמוך  פרצה 
ינוצל לשיפוץ חדרי הפנימייה שניזוקו במהלך 

השריפה, לקראת זמן קיץ הבעל"ט.
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רבי  הגאון  נפטר  האחרונה  השבת  במהלך 
שלמה רוזנר זצ"ל, משגיח בישיבת 'קול אריה' 
בעיר ומראשי ישיבת 'כף החיים'. המנוח נפטר 

לאחר ייסורים קשים, בן 68 היה בפטירתו. 
המנוח זצ"ל, היה ממקימי השיעור הראשון 
מייסדי  על  ונמנה  תושיה-תפרח  בישיבת 
הישיבה. בהמשך העמיד תלמידים רבים בשני 
תפקידיו כמשגיח וראש ישיבה. על אף ייסוריו 
כוחו  בכל  בתורה  התמיד  באהבה,  שקיבלם 

וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות.
הלווייתו יצאה במוצאי שבת פרשת ויקרא 
מביתו שברחוב אבינדב 9, בהשתתפות מאות 

בני אדם, אל עבר הר המנוחות, שם נטמן.

הרב יעקב משה גוטליב 
ז"ל 

משה  יעקב  הרב  נפטר  בבוקר  שני  ביום 
שעבר  פתאומי  לב  דום  לאחר  ז"ל,  גוטליב 
בעיר  ירמיהו  ברחוב  צעד  עת  כן,  לפני  שבוע 
בדרכו לניחום אבלים. הלווייתו יצאה בבוקר 
14 באשדוד,  יום שני מביתו ברחוב הצבעוני 

אל עבר בית העלמין באשדוד - שם נטמן.

מרת שושנה יאקאב ע"ה

בשעת רעוא דרעוין של שבת פרשת ויקרא, 
נפטרה המחנכת מרת שושנה יאקאב ע"ה, בת 

57 הייתה בפטירתה.
בשעת בין הערביים בשבת האחרונה הוזעקו 
שאול,  בגבעת  המנוחה  לבית  הצלה  כוחות 
לאחר דום לב שעברה. הכוחות שניסו לבצע 
מותה  את  לקבוע  נאלצו  ממושכת,  החייאה 

במקום, למגינת לב בני המשפחה ומכריה.
המנוחה, בת הרב אריה פיק ז"ל, התגוררה 
בעבר בזיכרון יעקב יחד עם בעלה יבלחט"א 
בישיבת  משגיח  יאקאב,  אברהם  רבי  הגאון 
עברה  בהמשך  יהודה.  באור  יצחק'  'ברכת 
בשכונת  והתגוררו  לירושלים,  בעלה  עם  יחד 
גבעת שאול, כשהיא משמשת כמחנכת דגולה 

בסמינר 'דרכי רחל' בשכונה.
הלווייתה יצאה מביתה הרחוב גבעת שאול 

17 אל עבר הר המנוחות שם נטמנה. 
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

אבל בירושלים: משגיח ומחנכת
לאחר ייסורים וסבל רב נפטר בשבת הגאון רבי שלמה רוזנר זצ"ל, משגיח ישיבת 'קול 
אריה' ומראשי ישיבת 'כף החיים'  בשני נפטר לאחר דום לב פתאומי הרב יעקב משה 

גוטליב ז"ל  ובליל שבת הלכה לעולמה המחנכת מרת שושנה יאקאב ע"ה

אלחנן'  'אור  בפנימיית  בחדר  שריפה  פרצה  חורף,  זמן  סיום  עם 
הישיבה  צוות  לתושיית  אודות  הנס,  למרבה    שאול  שבגבעת 
ותלמידה יחד עם כוחות הכיבוי, הדליקה הסתיימה ללא נזק בגוף, 

אך עם נזק משמעותי לחדר בפנימיית הישיבה

שריפה בפנימיית ישיבת 
'אור אלחנן' לצעירים

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות כב"ה
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לאחר שהוארך מעצרו מספר פעמים, ביום 
בראשון  השלום  המשפט  בבית  הוחלט  שני 
לציון לשחרר את סגן ומ"מ ראש העיר מאיר 
 - פסח  ערב  עד  מלא  בית  למעצר  תורג'מן, 
30.3, זאת לאחר סיכום בין המשטרה וסנגורו 

של תורג'מן עו"ד איתן פלג.
תורג'מן,  נעצר  שעבר  שני  ביום  כזכור, 
והבנייה  התכנון  ועדת  כיו"ר  גם  המשמש 
בעיריית ירושלים, בחשד לעבירות של לקיחת 
בכוח  לרעה  ושימוש  הון  הלבנת  שוחד, 
טובות  קיבל  תורג'מן  החשד  פי  על  המשרה. 
אינטרסים  לקידום  בתמורה  כסף  שוות  הנאה 

של אחרים בניגוד לחוק. 
יחד עם תורגמן נעצרו מספר אנשים נוספים 
החשודים בפרשה, ביניהם בנו איציק תורג'מן, 
משה  'כורש'  מלון  מנהל  קליינר,  דוד  היזם 
 - שבתלפיות  ארטמיסיה  האולם  ובעלי  הבא 

אלון סעדון ודודו אברהם. 
ביצעו  וקליינר  הבא  כי  הן  החשדות  עיקר 
שינויים במבנה ההיסטורי של המלון, בסיועו 
של תורג'מן, כשעל פי החשד, הבא חתם על 
של  בסכום  תורג'מן  עבור  בנקאית  ערבות 
200 אלף שקלים. תורג'מן אף חשוד כי קידם 
בזמן  ארטמיסיה,  אולם  בעלי  של  עניינים 
תורג'מן,  של  בנו  במקום.  אירועים  שערך 

איציק חשוד בתיווך לשוחד.
בהחלטת בית המשפט, אף הוחלט להרחיק 
45 יום. השופט  את תורגמן מהעירייה למשך 
על  ההחלטה אסר  את  שנתן  מיכלס  עמית 
החקירה  אודות  נוסף  אדם  עם  לדבר  תורג'מן 
מהמעורבים  מי  עם  קשר  ליצור  לא  וכמובן 
בחקירה. בהחלטה נכתב, כי "הרחקה ואיסור 
יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, או כל גוף 
או גורם בעיריית ירושלים למשך 45 ימים החל 
מהיום. המשטרה תעביר, בהקדם, ולא יאוחר 
רשימה של  כוחו,  ולבא  לחשוד   8.4.18 מיום 

אנשים עמם אסור לו ליצור קשר".
בנוסף, בית משפט השלום הוציא לתורג'מן 
ימים.   90 למשך  מהארץ  יציאה  עיכוב  צו 

תורג'מן  כי  הוחלט,  אף  הסנקציות  בשורת 
ארבעים  בסך  כספית  הפקדה  להפקיד  צריך 
עצמית  התחייבות  על  לחתום  שקלים,  אלף 
של 100 אלף שקל וערבות צד ג' בסך 50 אלף 
מהמפקחים  אחד  כל  ידי  על  שתיחתם  שקל, 

עליו.
העובדה  "לאור  כי   צוין,  אף  בהחלטה 
מספר  וכאשר  בראשיתה,  נמצאת  שהחקירה 
מעורבים מרכזיים בחקירה מתפללים, כך על 
הכנסת,  בבית  החשוד  עם  ביחד  הנטען,  פי 
אינני מתיר לחשוד לצאת לבית הכנסת בו הוא 
נוהג להתפלל, בהר חומה, במהלך סוף השבוע 
ולהתפלל  לצאת  לחשוד  מתיר  אני  הקרוב. 
למשטרה,  יועברו  שפרטיו  אחר,  כנסת  בבית 
בתנאי שהוא יהיה מלווה על ידי אחד או יותר 

מהמפקחים שאושרו".
במהלך דיון הארכת מעצרו של תורגמן ביום 
איתן  עו"ד  תורג'מן  של  סנגורו  שאל  חמישי, 
פלג את נציג המשטרה, איך "ידו של איש לא 
והוא  כל הרכוש שיש לתורג'מן  רעדה כאשר 
לו,  שיש  בדירה  וגם  בבנקים  גם  הרבה,  לא 
חולט על המקום עוד לפני תחילת החקירה". 
נתפס".  חולט.  "לא  לו:  ענה  המשטרה  נציג 
עו"ד פלג סיפר, כי "גב' תורג'מן הלכה לסופר 
הכרטיס  את  מעבירה  תרופות,  לקנות  פארם 

וזה לא עובר". 
המשטרה  בקשת  אף  על  הדיון,  בסיום 
להאריך את מעצרו של תורג'מן בשבעה ימים 
החליט  מיכלס  עמית  השופט  אך  נוספים, 
תוך שהוא  שני,  ליום  עד  את מעצרו  להאריך 
מציין, כי תורג'מן משתף פעולה באופן מלא 
תקופת  את  לקצר  הוחלט  ולכן  בחקירתו 
בדומה  המשטרה.  שביקשה  המעצר  הארכת 
הוארך  תורג'מן  איציק  מעצרו של  גם  לאביו, 
עד ליום שני, אז שוחרר למעצר בית עד ערב 
מנהל  כשגם  אביו,  של  לתנאים  בדומה  פסח 

מלון 'כורש' משה הבא שוחרר במתכונת זו. 
ואלון  אברהם  דודו  הנוספים,  החשודים 
וכן  ארטמיסיה  האירועים  אולם  בעלי  סעדון, 
חמישי  ביום  כבר  שוחררו  קליינר,  דוד  היזם 

למעצר בית עד להיום 21.3. 
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בתחנת  נוחות,  בחנות  עובד  שתקפו  לאחר 
אמש  בעיר,  סאקר  לגן  שממול  סונול  דלק 
הוגש כתב אישום נגד שלושה חשודים בשנות 

העשרים לחייהם האחראיים למעשה.
הסיפור התרחש בים חמישי האחרון בשעות 
הלילה, כאשר אחד מהצעירים החשודים נכנס 
הנוחות בתחנה.  בחנות  מוצרים  לקנות מספר 
הצעיר שניגש לקופה ושילם, אך בעודף היה 
לוויכוח  שגרר  מה  לטענתו,  אגורות   30 חסר 
יצאו  במהלכו  כאשר  למוכר,  בינו  קולני 
אל הצעיר שני  ושם הצטרפו  השניים החוצה 

חבריו ויחדיו היכו את המוכר במכות קשות.
מהתגרה,  כתוצאה  בראשו  שנחבל  המוכר 
ובראשו,  בפניו  חבול  כשהוא  במקום  נשאר 
ברכבם.  מהמקום  נמלטו  הצעירים  בעוד 
פגשו  קצר,  זמן  תוך  למקום  שוטרים שהגיעו 
ההצלה  כוחות  את  והזמינו  החבול  במוכר 

שפינו אותו לבית החולים.
של  משטרה  כוחות  הדיווח,  קבלת  לאחר 

יס"מ ירושלים, שפעלו באותה העת באזור בית 
שמש, הקימו מחסומים חכמים בכבישים, על 
מנת להביא לתפיסתם של הצעירים החשודים. 
השוטרים עצרו את הצעירים ונאלצו לפרוץ את 

רכבם, לאחר שסירבו להישמע להוראותיהם.
החשודים הובאו לחקירה בתחנת לב הבירה 
על  ממש  של  חבלה  הגורמת  לתקיפה  בחשד 
כתב  הוגש  כאמור,  אמש  יותר.  או  שניים  ידי 
נגד  בירושלים  השלום  המשפט  בבית  אישום 
המשטרה  תובע  ביקש  כשבמקביל  השלושה, 

להאריך את מעצרם עד תום ההליכים.
המהירה  "התגובה  נמסר:  מהמשטרה 
והפעילות  הראשוני  התחקור  השוטרים,  של 
בכלל  השוטרים  ידי  על  שבוצעה  המבצעית 
גזרות מחוז ירושלים, הביאו לתפיסתם המהירה 
של החשודים זמן קצר לאחר ביצוע התקיפה 
נגדם  האישום  כתבי  והגשת  לחקירה  הבאתם 
תוך ימים ספורים. כל אלו מהווים נדבך חשוב 
נוסף ביכולתה של המשטרה להגיב מהר לכל 
במטרה  החשודים  ולעצור  לתחקר  דיווח, 

למצות את מלוא חומרת הדין עמם".

ביום שני שוחרר סגן ראש העיר ומ"מ מאיר תורג'מן למעצר 
בית עד ערב פסח, יחד עם בנו איציק ומנהל מלון 'כורש' משה 
 במרכז הפרשה: לקיחת שוחד, הלבנת הון ושימוש  הבא 

לרעה בכוח המשרה

מעצר בית לחשודים 
בפרשת השחיתות בעירייה 

בגלל 30 אגורות: פצעו מוכר 
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תוקף המבצע בין התאריכים י"ז באדר-י"ד בניסן תשע"ח )4-30.3.18(. לא כולל מחלקת צילום. לא תינתן הנחה בכפולות. למשלמים בכרטיס מקבוצת 
ישראכרט המשויך לתכנית "מגיע לך יותר". הנפקת כרטיס המשויך לתכנית "מגיע לך יותר" בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ. טל"ח.

מתחדשים לחג?
מגיע לכם יותר!!

מגיע לך יותר!!

₪100 הנחה!
ברשת טרקלין חשמל כהלכה

בקנייה מעל ₪350 כולל כפל מבצעים והנחות

הטבה בלעדית רק ללקוחות תכנית "מגיע לך יותר!!" של ישראכרט

"מגיע לך יותר!!" תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

1-800-22-88-44
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האילנות'  'ברכת  התקיים  השבוע  בתחילת 
מיוחד, בגן הבוטני של האוניברסיטה העברית 
הרב  לישראל  הראשי  הרב  בהשתתפות  בעיר, 
ירושלים הרב שלמה משה  רב העיר  לאו,  דוד 
עמאר, יו"ר קק"ל דניאל עטר ופרופ' מנחם בן 

ששון נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר.
ברכת  נערכה  בטרם 
על  שנערך  האילנות 
הכנסת  בתי  איחוד  ידי 
בישראל,  והקהילות 
הראשי  הרב  אמר 
לאו:  דוד  הרב  לישראל 
עוד  כל  טובות,  "בריות 
אף  וברעות  באחווה  הן 

אחד לא יוכל לפגוע בהן. עלינו מוטלת החובה 
להודות על כך ולהודות בכך שכל עוד הם יחד, 
משתפים פעולה אז יהיו לנו בריות טובות וגם 

אילנות טובות".  
ואמר: "כמה  בירך  הרב שלמה משה עמאר 
גדול ויפה היום הזה, היום שבו מברכים ומהללים 
לנו". נפלאותיו שהוא מעניק  כל   את השם על 

על  מברכים  "אנחנו  עטר:  דניאל  קק"ל  יו"ר 
ואנחנו  לנו  נתן  שהקב"ה  השפע 
הביצוע  קרן  לישראל,  קימת  בקרן 
של העם היהודי, מביאים את השפע 
ברחבי  פינה  בכל  ביטוי  לידי  הזה 
הארץ- בגליל, במרכז ובנגב, עושים 
למען העם והארץ וביחד עם 'איחוד 
פעולה  לשתף  נמשיך  הכנסת'  בתי 

עוד שנים רבות". 

אלי כהן

ההיערכות  הושלמה  הפסח,  חג  התקרב  עם 
החמץ  מכירת  להסדרת  ישראל  אגודת  בבד"ץ 
לנכרי על פי ההסדר התקדימי שהנהיגו בבד"ץ 
בשנים האחרונות, כאשר מכירת החמץ מלווה 
בגיבוי של פוליסת ביטוח על שם הנכרי הקונה, 
חמץ  במכירת  ההלכתית  הבעיה  את  הפותרת 

ללא כיסוי ביטוחי. 
הנמכר,  לחמץ  ביטוח  על  הבד"ץ  הקפדת 
נובעת מכך שהיקף ושווי החמץ הנמכר לנכרי 
בערב פסח, מעורר שאלה הלכתית חמורה: על 
שבמקרה  פוסקים,  ועוד  דעת  החוות  דברי  פי 
של נזק או אבדן של החמץ הנמכר לנכרי, ואין 
לנכרי את היכולת לשלם את שווי החמץ הניזוק 
שיכול להגיע לסכום גדול, הרי שהמכירה אינה 
תופסת, וממילא, החמץ הנמכר עלול להיחשב 
למכשלה  ולהביא  הפסח  עליו  שעבר  חמץ 

חמורה. 
אגודת  בבד"ץ  שהגו  ההלכתי  הפתרון 
ישראל, הוא ללוות את מעשה המכירה בגיבוי 

על  הקונה,  הנכרי  שם  על  ביטוח  פוליסת  של 
החמץ שנמכר לו במכירת החמץ שע"י הבד"ץ. 
פוליסת  דמי  את  שמשלם  זה  הוא  הנכרי, 
הביטוח, וכך הוא נהנה מכיסוי ביטוחי במקרה 
בעל  את  תפצה  הביטוח  וחברת  נזק,  או  אבדן 

הסחורה על הנזק. 
יודגש כי על מנת למנוע חששות או ספקות, 
בד"ץ  שע"י  החמץ  במכירת  הביטוח  פוליסת 
חברה  ידי  על  משנה  בביטוח  מבוטחת  אגו"י 
ע"י  הונפקה  הביטוח  פוליסת  נכרים.  בבעלות 

סוכנות הביטוח רפאלי ביטוחים.  
כי  מדגישים  ישראל  אגודת  בד"ץ  רבני 
בהקפדה על רכישת ביטוח עבור החמץ שנמכר 
החמץ  מכירת  על  לערער  חלילה  אין  לנכרי, 
ללא  ישראל  גדולי  ע"י  השנים  כל  שנעשתה 
כיסוי ביטוח. אולם, בד"ץ אגו"י, כדרכו להוסיף 
זה  בהידור  ובפרט  מצווה  של  בהידור  ולהדר 
יתירה  הקפדה  המקפיד  הציבור  לכלל  הנוגע 
להוסיף  דאגו  הפסח,  עליו  שעבר  חמץ  בעניין 
נדבך חשוב זה על ההידורים הנהוגים מקדמת 

דנא.

אלי רובין

החל מהשבוע זה, נסגר מקטע שדרות שז"ר, 
כשלחילופין  ואגריפס,  נורדאו  הצמתים  בין 
נפתח הסדר המערכתי שישמש בארבע השנים 
והיוצאים  לבאים  חלופה  כמעקף  הקרובות 
בשערי הכניסה לעיר, דרך רחוב היכל המשפט 
מבעוד  שהורחבו  נוספים  מקבילים  ורחובות 
סובבים  רחובות  הורחבו  בנוסף,  מועד. 
הזרימה  על  שיקלו  ייעודיים  נתיבים  והוקצו 
התחבורתית באזור בתקופה זו, ביניהם: ויצמן, 

הרצל, דרך רבין והנשיא השישי. 
בנוסף, בכדי לסייע ככל הניתן לתושבי העיר 
מופעל  ירושלים,  בשערי  והיוצאים  ולבאים 
 106 העירוני  במוקד  מענה שוטף  וניתן  מוקד 

ובמוקד 110 של המשטרה.
העיר,  בחיי  הפגיעה  את  לצמצם  במטרה 

חציבה  עבודות  האחרונות  בשנתיים  התבצעו 
גישה  במנהרות  שימוש  תוך  הקרקע  בתת 
מקטע  סגירת  כעת  אך  ומרוחקות,  ייעודיות 
בין הצמתים הנ"ל, הינה לטובת הקמת  שז"ר 

הפורטל המזרחי למנהרות. 
בשנים  להיהפך  צפויה  לעיר,  הכניסה 
הקרובות למרכז התחבורתי המוביל, המתקדם 
עד  מהירה  רכבת  תחנת  ובו  בישראל  והגדול 
תחנה  קלה,  רכבת  קווי  שני  הארץ,  למרכז 
ועוד.  אופניים  שבילי  אוטובוסים,  מרכזית, 
לצד זאת, יוקם רובע עסקי מהבולטים בישראל 
על  יתפרס  אשר  שקלים,  מיליארדי  בהשקעת 
עוד  להוסיף  וצפוי  דונם  כ-300  פני שטח של 
לבירת  חדשים  עבודה  מקומות  כ-60,000 
עסקים,  מרכזי  יכלול  החדש  הרובע  ישראל. 
שטחי  לצד  ותרבות  פנאי  מלונאות,  תיירות, 

ציבור רחבים, ירוקים וחכמים.

שלא חסר בעולמו: 
ברכת אילנות בגן הבוטני

גם השנה: ב'אגודה' מכרו את 
החמץ בגיבוי פוליסת ביטוח

ברכת  במעמד  השתתפו  ירושלים  של  ורבה  לישראל  הראשי  הרב 
האילנות מיוחד שנערך בגן הבוטני

בעקבות עבודות מתחת לפני הקרקע, 
שדרות שז"ר במקטע שבין רחוב נורדאו 

לרחוב אגריפס נסגר לתנועה ונפתח 
במקומו מעקף מרחובות סמוכים, 

שהוכשרו לכך מבעוד מועד

למשך 4 שנים: הכניסה 
לירושלים משנה פניה

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)

אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 
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 טל רב קווי: 1599-578-946
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מודיעים לציבור בני התורה על מבצע

עד ר”חהמבצעים
אייר

190 490
רק

כל הכובעים
שמחירם* עד 350

כל הכובעים
שמחירם* עד 900

כובע 100% לבד תוצרת אירופה

במחיר הזול ביותר בהתחייבות!

רק

במקום390
750 ש”ח

כובעים עגולים החל מ- 169
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ב'איגוד  יחד  המאוגדות  חרדיות  ואמניות  תרבות  רכזות   400
שבוע  בסוף  הגיעו  הארץ  רחבי  מכל  ואומנות',  לתרבות  החרדי 
שעבר להשתתף בוועידת התרבות השנתית של האיגוד, על מנת 
לקבל כלים מקצועיים, להגדיר יעדים ולשמוע עוד על התקציבים 

השונים. 
התקיימו  בירושלים,  רמדה  במלון  שהתקיים  הכנס  במהלך 
אומנות  בתחומי  ותערוכה  מקצועיים  מושבים  תוכן,  מליאות 

וקהילה, בהשתתפות נציגי ציבור חרדיים.  
מרגי  יעקב  ח"כ  בכנסת  והספורט  התרבות  החינוך  ועדת  יו"ר 
נשא נאום בפני המשתתפות ואמר: "עברו הזמנים שבהם אנחנו 
הזמן  הגיע  לישראל  שנה  ה-70  בשנת  ולהתחנן.  לבקש  צריכים 
להבין שמגיע לנו בזכות ולא בחסד. יש לנו תרבות ואנחנו רוצים 
את המגיע לנו. אנחנו צריכים לשנות את הDNA החרדי השגוי. 
ואני  מישהו  ידי  על  נתמכים  אנחנו  כאילו  לחשוב  אותנו  הרגילו 

שמח ומברך על פעילותו של האיגוד שמוביל את האמירה הזו וגם 
מוביל אותו לביצוע".

עיתון  עורך  בהנחיית  רשויות מקומיות  פאנל  התקיים  בהמשך 
דנו  שונות,  בעיות  הוצפו  הפאנל  במהלך  קוק.  שלמה  בקהילה 
לפתרון,  אלטרנטיבות  והוצעו  החרדי  לציבור  התקצוב  בשיטת 

כאשר הנציגים שהשתתפו הבטיחו לפעול לשינוי מידי.
ומנהלי  תרבות  רכזי  ידי  על  טענות  עלו  אף  הפאנל  במהלך 
מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ, לפיהם יש תקציבים שלא מגיעים 
זאת  מעורבות,  ברשויות  בעיקר  שוויוני  באופן  החרדי  לציבור 
בשל יכולתו של ראש העיר להעביר אותם כפי ראות עיניו. נושא 
משמעותי נוסף שעלה הוא המחסור הגדול במבני ציבור, בעיקר 
יכול  החרדי  הציבור  בו  היחיד  במבנה  מדובר  כאשר  מתנ"סים, 

לצרוך תרבות ופנאי.
חברי הכנסת יעקב מרגי ואורי מקלב, העומדים בראשות ועדות 
תקציבי  להשוואת  לפעול  הבטיחו  הכנסת,  של  והמדע  התרבות 
התרבות והקהילה לציבור החרדי. יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה 

הצרכים  עבור  לפעול  כדי  כאן  "אנחנו  אמר:  מקלב  אורי  ח"כ 
את  ונעשה  נפעל  אנחנו  הציבור.  כלל  של  הצרכים  שהם  שלכם, 
העבודה שלנו אם אתם תתנו לנו את הבסיס ואת הידע המקצועי. 
נתקל כל הזמן בממשקים מול המשרד,  אני  וועדת המדע  כראש 
וכשבאים  החרדי,  לציבור  מדע  פעילות  של  להתאמה  הנוגעים 
שינוי  מחולל  האיגוד  שינוי.  מחוללים  אז  וברצינות,  במקצועיות 

ואני אשמח לסייע לקדם את האמנות החרדית".
כמו כן נשאו דברים סגן שר החינוך מאיר פרוש, חה"כ יואב בן 
צור ומיכאל מלכיאלי, כאשר כולם התחייבו לעזור במה שנצרך. 
פרוש אמר, כי "אנחנו כציבור חרדי מפחדים תמיד. פועלים בעולם 
של תרבות מתוך שמירה חזקה והקפדה על כל דבר שיתאים לרוח 
הרבה,  ליצור  ניתן  הזה  הפחד  מתוך  יפגום.  ולא  שלנו  ולערכים 
ומגוונים.  גדולים  ואירועים  תרבות  של  פריחה  רואים  ובאמת 

התקציבים צריכים להמשיך לגדול ולהיות שוויוניים". 
יו"ר מפעל הפיס עוזי דיין שפתח את הועידה אמר כי התרבות 
האחרונות  בשנים  בולט  "זה  וגדלה:  מתפתחת  החרדית 
וגם צריך לומר את האמת: ודאי שיש אפליה. מפעל הפיס 
לא יכול למלא את מקומה של המדינה. בתקצוב תרבות 
ובמשרד התרבות ישנו פער שצריך לדאוג לצמצם אותו". 
שמקבלות  בוועדות  חרדי  ייצוג  להיות  צריך  לדבריו, 
יכולים  חרדים  "רק  החרדי:  לציבור  הקשורות  החלטות 

להבין ולייצג את הצרכים התרבותיים שלכם".
ציבור  אישי  למצוא  ניתן  היה  הרבים  המשתתפים  בין 
המקצועי  הדרג  אנשי  לצד  הארץ,  רחבי  מכל  חרדים 

ממשרדי הממשלה השונים.

תמונה 1 ===  ===
תמונה 2 ===  ===

מאות בועידת 'האיגוד החרדי 
לתרבות ואומנות'

ועידת התרבות השנתית של ה'איגוד החרדי לתרבות  נערכה במלון רמדה  בשבוע שעבר 
ואומנות'  בכנס השתתפו אנשי הדרג המקצועי ממשרדי ממשלה שונים, לצד נציגי ציבור 
מכל רחבי הארץ  ח"כ יעקב מרגי: "עברו הזמנים שבהם אנחנו צריכים לבקש ולהתחנן"
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א ירי באי

מרתק  מפגש  התקיים  השבוע 
ומעשיר להורי תלמידי "שובו חזון 
ותועלת,  תוכן  מלא  ערב  אברהם", 
להורים"  המדרש  "בית  במסגרת 
שמתקיים בת"ת. במסגרת זו זוכים 
שיעורים,  להרצאות,  ההורים 
חינוך  בנושאי  ופעילויות  סדנאות 
הילדים, אמונה והשקפה. המפגשים 
ברמה  תוכן  מלאי  עלות,  ללא  הם 
הכוונה  שנותנות  הרצאות  גבוהה, 
ועזר לחינוך הילדים ומעניקות כח 
ומטענים להורים לצד חוויה, הנאה 

ושחרור.
חזון אברהם" שוכן  ת"ת "שובו 
ירושלים.  שבמרכז  רש"י  ברח' 
והוא  שנים,  רב  נסיון  מאחוריו 

יוצק בתלמידיו יראת שמים טהורה, 
לצד  תורה.  ואהבת  צרופה  אמונה 
זאת  כל  ומשפחתיות.  אהבה  חום, 
ללא ויתור על רמה לימודית גבוהה 
לארגון  היוזמה  את  והצטיינות. 
פיני  עצמו  על  לקח  זה  ערב  ומימון 

מחזיק  ירושלים,  העיר  מועצת  חבר  עזרא, 
מן המזרח, אשר התרגש מהמיזם  מורשת  תיק 
המבורך והרעיון המקורי והחשוב והחליט לתת 

גב.
כאמור השבוע נפגשו ההורים לערב מעצים 

חינוך  ולמען  למענם  וחווייתי, 
והמרצה  המחנך  ילדיהם. 
דרורי  חנוך  הרב  הידוע 
ההורים  בפני  שוחח  שליט"א 
נוגעי  בסיפורים  אותם  וריתק 
ההורים  נשימה,  ועוצרי  לב 
והתרגשו  בהתפעלות  האזינו 
שם  הוא  מדבריו.  מאד  עד 
חיבוק  על  נתינת  הדגש  את 
שם  להיות  גב,  נתינת  לילדים, 
תמיד בשבילם, גם כשמחנכים.

אברהם  הרב  דיבר  לאחמ"כ 
כיוונים  ממכון  שליט"א  סגל 
מסרטיו  אחד  את  והקרין 
הוא  חינוך.  על  הידועים 
בהקשבה  הצורך  את  חידד 
ולהיות  להם  להאזין  לילדים, 
ההורים  כאן  גם  בשבילם.  שם 
מילה.  מכל  והתפעמו  הקשיבו 
בערב  המרצים  שנתנו  הכלים 
ומאלפים.  תועלתיים  היו  זה 
מלאי  זה  מערב  יצאו  ההורים 
מטענים וכח. הם הודו להנהלה 

בחום על ארגון ערב מיוחד זה.
יצוין כי ערבי ״בית המדרש להורים״ פתוחים 
גם לציבור הרחב מאיזור מקור ברוך והסביבה. 
מקור  הקהילתי  למינהל  שלוחה  גדולה  תודה 

ברוך על הסיוע.

בית מדרש להורים 
בת"ת 

"שובו חזון אברהם"

יף
שק

 ת
בת

כת

לפרטים והרשמה - טלפון: 02-6275469
hachmeylev@kidum-edu.org.il  :דוא"ל 

לקראת שנה"ל תשע"ט
תיפתח בע״ה בירושלים

עבור מסיימי כיתות ו' ו-ז'
בתלמודי תורה.

מכינה לישיבה
תיכונית חרדית

חרדית תיכונית  לישיבה  מכינה 



100,000₪
לתקופה של עד 100 חודשים

קח הלוואה עד

בריבית אטרקטיבית במיוחד

pagi.co.il
פרטים נוספים והצטרפות

רצונו לשביעות  ביטחונות  ולהמצאת  הבנק  דעת  לשיקול  בכפוף  יוענק  אשראי   • כלשהו  אשראי  למתן  התחייבות  או  הסכמה  משום  זה  בפרסום  לראות  אין 
• אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל • המבצע בתוקף עד  1.4.18 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת.
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אלי כהן

הזמן'  'המשך  ישיבת  של  חמישי  מחזור 
המתקיים  ג'  שיעור  הקטנות  הישיבות  לבני 
כמידי שנה בימי 'בין הזמנים' של חודש ניסן, 
המהווה הכנה לישיבות גדולות ונפרס במשך 
שבוע, מתקיים הישיבה במתחם ישיבת 'דעת 
חיים' ירושלים, העומדת בראשותו של הגאון 

רבי שלום ביטאן. 
בסיעתא  כי  בסיפוק  מציינים  המארגנים 
כאשר  השנה  נרשם  נדיר  מחזה  דשמיא 
כמאתיים וחמישים בחורים חשובים בני עלייה 
למשך  השבוע  ראשון  מיום  החל  התקבצו 
שבוע ימים של רוממות ולימוד, כאשר במהלך 
ישיבות,  מראשי  שיעורים  נמסרים  השבוע 
ומרצים  משגיחים  מפי  והרצאות  שיחות 

ותוכניות כחלק מהכשרה טרם  לצד רבי שיח 
כניסתם לתקופת הבחינות בזמן קיץ הבעל"ט 

וכהכנתם באופן אידיאלי לישיבה גדולה.
של  בבואו  הישיבה  מתכבדת  שנה  כמידי 
מועצת  חבר  אלבז,  ראובן  רבי  הגדול  הגאון 
חכמי התורה של ש"ס, אשר טורח רבות למען 
שגשוגה של הישיבה עבור בני הישיבות הק' 
שיחי', מחזה מפעים נרשם בכל שנה בבואו של 
למעמד  מצפים  הישיבות  מבני  ורבים  הגר"א 
חוצבי  דברים  נישאים  כאשר  שנה,  בכל  זה 
עלייה  ובדרכי  ישיבה  בן  של  במהותו  להבות 
המדברים אל תוך ליבם של בני הישיבות הק'.

כעת  השוהים  הישיבות  בני  כי  יצוין 
חונכים  לצד  רבנים  בצוות  מלווים  בישיבה 
מירב  את  משקיעים  אשר  גדולות  מישיבות 
לבחורים  לתרום  המאמצים 
להמשך  וגשמי  רוחני  סיפוק 
עלייה ושגשוג בזמן שהותם 

בישיבה.
'המשך  ישיבת  כאמור 
סיומה  את  תחתום  הזמן' 
בכנס  רושם  רב  במעמד 
גדולות  לישיבות  הכנה 
בהשתתפותם של מרנן ורבנן 
משגיחים  ישראל  גדולי 

וראשי ישיבות.

אלי רובין

ביום שלישי שעבר אישרה להפקדה הוועדה 
המחוזית לתכנון ובניה, את התכנית להתחדשות 
בשכונת  גולומב  ברחוב  'פינוי-בינוי',  עירונית 

קריית יובל בעיר.
הפרויקטים   44 במסגרת  הינו  זה  פרויקט 
עם  בירושלים,  המקודמים  בינוי'  'פינוי  של 
יחידות   11,000 למעלה  של  בינוי  פוטנציאל 

דיור.
התכנית היא יוזמה של תושבי רחוב גולומב 
23, אשר התארגנו לקידומה במתחם, ומקודמת 
על ידי עיריית ירושלים, בשיתוף משרד הבינוי 
להתחדשות  המינהלת  ובאמצעות  והשיכון 

עירונית בחברת מוריה.
יח"ד קיימות   112 התוכנית כוללת פינוי של 
6 מבנים  12 כניסות, ובינוי של  בבניין אחד בן 
חדשים בני 15 קומות ומגדל נוסף בן 31 קומות, 
במסגרת  –בוליביה.  גולומב  הרחובות  בצומת 
יום,  ומעונות  ילדים  גני  יוקמו  אף  הפרויקט 
חדשה  טיילת  תוקם  הבניינים  חזית  כשלאורך 

ופארק ציבורי פתוח.

התוכנית  יזמי  של  הדיירים  נציגות  בקשת 
המינהלת  באמצעות  ירושלים  שעיריית  הייתה 
את  המנהלת  במוריה,  עירונית  להתחדשות 
רשויות מקומיות של משרד  הפרויקט במסלול 
המפורט  התכנון  את  יקדמו  והשיכון,  הבינוי 
עבור הדיירים וכי מכרז לקבלן מבצע ייערך רק 
זה  דבר  כאשר  התכנון,  תהליך  השלמת  לאחר 
לפועל  ייצא  הפרויקט  כי  הוודאות  את  הגביר 
בסופו של דבר, כשבעקבות כך משקל הדיירים 

הסרבנים התקטן משמעותית.
האישור:  לאחר  אמר  ברקת   ניר  העיר  ראש 
'פינוי-בינוי'  פרויקט  של  להצלחה  "המפתח 
באה  היוזמה  כאשר  התושבים.  התארגנות  הוא 
לתת  עירונית  כמערכת  שלנו  חובה  זו  מהשטח 
לתושבים את כל התמיכה שהם זקוקים לה, על 
השיכון  ומשרד  לפועל  ייצא  שהפרויקט  מנת 
מזמין  אני  הזה.  בעניין  פעולה  אתנו  משתף 
קיים  בירושלים  אלינו.  לפנות  נוספים  תושבים 
מ-30  למעלה  מיידי  באופן  להקים  פוטנציאל 
אלף יחידות דיור, באמצעות התחדשות עירונית 
הצעירים  הזוגות  את  להשאיר  נוכל  זו  בדרך   –

בירושלים ולא לפגוע בשטחים ירוקים בעיר".

כ-250 בחורים בני עליה נרשמו השנה למסגרת הלימודית שתיערך 
במתחם ישיבת 'דעת חיים' בירושלים  בין הרבנים שיגיעו לחזק 

את התלמידים: חבר מועצת חכמי התורה הגר"א אלבז
תושבי רחוב גולומב בשכונת קריית יובל יזמו באופן עצמאי 
פרויקט 'פינוי בינוי' והועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה 
יפונו 112 יח"ד   במסגרת התוכנית  את התוכנית להפקדה 
מבנים   6 תחתיהם  ויבנו  כניסות,   12 בן  אחד  בבניין  קיימות 

חדשים בני 15 קומות ומגדל נוסף בן 31 קומות

הצלחה מבורכת לישיבת 
'המשך הזמן'

פינוי בינוי בשכונת 
קריית יובל

חצי גליון

ער"ח ניסן תשע"ח בס"ד

שבת היא לד' בכל מושבותיכם!
אל תושבי עירנו בני ברק הי"ו

השבת  קדושת  בדקי  לחזק  למשמרת  משמרת  שנוסף  זכינו 
בעירנו למען חולי ישראל במקום חשש סכנה, כאשר ראשי איחוד 
הצלה בעירנו, שכרו גוי של שבת וכל מה שאפשר מתבצע על ידי 
הראוי  באופן  נכרים  ידי  על  הטלפוני  למוקד  מהמענה  החל  נכרי, 
פינוי  וכן  הצורך  במקרה  הכוננים  הפניית  וגם  הלכתי,  ובפיקוח 
וחיזוק  גדול  תיקון  והוא  נכרי,  נהג  ידי  על  שיעשה  הרפואה  לבתי 
ע"פ  בעירנו  דנא  מקדמת  נהוג  היה  וכאשר  השבת  שמירת  ביצור 

רבני העיר (וכנהוג ע"י עזר מציון).

להעדיף  יש  צורך  מקרה  שבכל  ההלכה,  פי  על  הדבר  ברור  כן  על 
ע"י  שבת  חילול  נמנע  ובזה   ,1221 הצלה  איחוד  למוקד  לפנות 

ישראל שלא לצורך. 
יוצאת  אין  פרץ  אין  בנו  שיתקיים  לראות  נזכה  זו  זהירות  ובשכר 

ואין צווחה.

ובאעה"ח לכבוד השבת

יהודה ארי' דינר
דברי שיר

אליעזר דוד שפירא
קהל חסידי צאנז

יצחק זילברשטיין
רמת אלחנן

שמעון בעדני
מועצת חכמי התורה

שריאל רוזנברג
רמת דוד

שמעון גלאי
מתחם ׳אסם׳-רמת אהרון

חיים צבי שפירא
רמת אהרון

יהודה סילמן
רמת אלחנן

ישראל אולמן
משכנות יעקב

שלמה מחפוד
שיכון ו׳

ישראל מרמרוש
שיכון ג׳

יעקב גרינוולד
קהל חסידי בעלזא קה״י

מסעוד בן שמעון 
רמת אלחנן

שבח רוזנבלט
שומרי שבת

יואל טוביאס
שיכון ו׳

מרדכי שמואל אדלשטיין
נאות יוסף

ביחידה חדר ניתוח קטן ומפואר, מצויד במיטב האבזור המתקדם ומיועד לניתוחים 
קטנים בהרדמה מקומית. בניהולם של כירורגים מומחים.

ביחידה מטפלים ומנתחים בין השאר בניתוחים מקומיים בתחומי כירורגיה, 
נגעי עור, שומות, אקסזיות, צ’יסטות ועוד. טיפול מוקדם מציל חיים!

זמינות | שירות | מקצועיות 
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לקביעת תור: 03-5771188
הסכמים עם כל קופות החולים 

מחכים לניתוח בהרדמה מקומית?
חדר פעולות כירורגיות 

זמין. נגיש. מתקדם.

חדש!

הבריאות 
במקום 
הראשון!



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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מאת: ארי קלמן

עיתונות'  'קו  בהובלת  ממושך  מאבק  בתום 
על הקיצוץ הדרסטי שתוכנן להשנה בתקציבי 
החרדית  שהנציגות  ולאחר  דפסחא',  ה'קמחא 
הישג  נרשם  הכוח,  בכל  למאבק  נרתמה 
והתקציב יישאר בהיקף של 18 מיליון שקל גם 

השנה.
כמידי שנה, החל הדיון בנושא עם מחלוקות 
לאחר  הרווחה,  ומשרד  האוצר  משרד  בין 
שהאוצר סירב גם הפעם להביא תקציב מוגדל 
יותר מזה של משרד הרווחה שהודיע כי יתן 3 
 14 אשתקד  שנתן  האוצר  לעומת  שקל  מיליון 
להביא  ביקשו  שבאוצר  ולאחר  שקל,  מיליון 
כ-9  יביא  משרד  שכל  דהיינו  שקל,  מול  שקל 
שהתקציב  ממשי  חשש  ועלה  ש״ח  מיליון 
שוב  ייפגע  עברו  משנים  הכי  בלאו  המקוצץ 
כץ  חיים  הרווחה  ששר  אחרי  דרסטי,  באופן 
סירב לעלות את התקציב ממשרדו ל-9 מיליון 

ש״ח.
הוועדה לפניות הציבור בראשות ח"כ ישראל 
אייכלר התכנסה בתחילת השבוע לדיון חירום 
משרד  תמיכות  של  מיליון שקלים   18 להשגת 
השתתפו  בדיון  החסד,  לעמותות  הרווחה 
מנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן ונציגי שר 

האוצר.
מדובר בישיבה שלישית שהתקיימה בנושא, 
הכנסת  חברי  שהובילו  ממושך  ממאבק  כחלק 
הקמחא  לנושא  מימון  להשגת  ואייכלר  גפני 
שנושא  מאחר  הפסח,  חג  לקראת  דפסחא 
חשוב זה, המשפיע באופן ישיר על צרכי החג 
מופיע  אינו   - משפחות  אלפי  של  הבסיסיים 

בבסיס התקציב.
בדיון שהתקיים השבוע למרות הפגרה אמר 
ישראל  מעניי  מתבייש  "אני  אייכלר:  חה״כ 
על  שמדברת  ממשלה,  של  לחסדה  הנתונים 
האזרח  וזכויות  החברתי  השיח  רווחה.  מדינת 
הפוליטיקאים,  כל  של  מעיינם  בראש  הוא 
והנה,  ועד אחרון הפקידים.  מראש והממשלה 
לסעיף  תקציב  ואין  פסח  לפני  ימים  עשרה 
׳קמחא דפסחא׳. שר האוצר והרווחה מתגאים 
בעיקר  שיטיב  חברתי  התקציב  כי  מקום  בכל 
נשאר  לא  דבר  של  בסופו  אבל  הנזקקים.  עם 
כמעט כלום לקמחא דפסחא. יש לעשות הכול 

כדי להשיג את התקציב לפני החג, כך שגם אם 
יועבר בפועל אחרי החג, מנהלי העמותות ידעו 

שיש להם הבטחה לקבל את הכסף".
מנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן האשים 
מייחס  שלנו  "המשרד  האוצר:  משרד  את 
כל  הצרכנים.  לקהל  סיוע  למתן  רבה  חשיבות 
שנה עזרנו לעמותות האלה. האוצר נתן לנו סדר 
גודל של 15 מיליון אנחנו הוספנו 3 מיליון. סך 
זה  הכל היה לנו 18 מיליון ₪ בשנה שעברה. 
לאוצר  פניתי  השנה  גם  וחשוב.  נכון  מהלך 
כדי שנוכל להמשיך במסורת הזו. עד לרגע זה 
קיבלנו תשובה שלילית. אמרו לנו לקחת את זה 
שבאוצר  כאילו  שלנו,  המשרד  של  מהתקציב 
יכולים  לא  אנחנו  מיותרת.  רזרבה  שום  אין 
במשרד  העדיפויות  סדרי  את  ולשנות  לקחת 
ובכך לפגוע באחרים. מבחני התמיכה ערוכים 
ומוכנים לאור הירוק מהאוצר שלצערי עד לרגע 

זה לא הגיע ואני מצר על כך".
נציגי  )שני(  שלשום  הודיעו  המאבק  בתום 
כי  גפני  חה״כ  הכספים  ועדת  ליו״ר  האוצר 
ש״ח  מיליון   14 השנה  גם  ייתן  האוצר  משרד 
התקציב  את  הוא  אף  יגדיל  הרווחה  ומשרד 
הסכום  יישמר  בכך  ש״ח,  מיליון  ל-4  מטעמו 
מיליון   18  – שעברה  בשנה  לנושא  שהוקצב 

שקל. 
חה״כ משה גפני מסכם את המאבק בשיחה 
שנה  שבכל  במצב  ״מאסתי  עיתונות׳:  ׳קו  עם 
נחזור לאותו מצב עם אותן מריבות ואני צריך 

לטפל בתקציב מחדש״. 
״אני  גפני,  מצהיר  הבאה״,  משנה  ״החל 
כמו  האוצר  ממשרד  בקלות  יבוא  שזה  דרוש 
בפרט  לאזרחיה,  שדואגת  נורמאלית  מדינה 
ושכנועים  בהבטחות  ולא  ולחלשים,  לנזקקים 
שבוע לפני החג. זה צריך להיות מסודר בבסיס 

התקציב״.
ח"כ אייכלר בירך על הודעת משרד האוצר 
על  גבר  היהודי  שהרגש  שמח  "אני  ואמר: 
הגיע  דבר  של  ובסופו  תקציביים  שיקולים 
הרווחה  משרד  מול  להבנות  האוצר  משרד 
במטרה לעזור לנזקקים. שר האוצר הוכיח את 
לנזקקים  חלשות,  לאוכלוסיות  הרבה  רגישותו 
הסדר  בשולחן  ישב  כשהוא  יכולת.  ולמעוטי 
גם  אלא  מאחוריו,   2019 תקציב  רק  שלא  ידע 

מאות ואלפי נזקקים שקיבלו סלי מזון לחג".

האוצר נכנע: 
'קמחא דפסחא' לא יקוצץ

אייכלר  וחה״כ  גפני  חה״כ  שהובילו  ממושך  מאבק  בתום 
הנושא:  אחר  סדיר  ומעקב  עיתונות'  'קו  חשיפת  בעקבות 
משרד האוצר הודיע כי לא יקצץ את תקציב ה'קמחא דפסחא' 
הבאה  שנה  הזה.  במצב  ״מאסתי  עיתונות':  ל'קו  גפני   
נדרוש שייכנס לבסיס התקציב״  אייכלר: ״הרגש היהודי 

גבר על שיקולים תקציביים״

בעקבות

'קו עיתונות'

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

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.



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
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מאת: אוריאל צייטלין

גל טרור רצחני פקד את ישראל בסוף השבוע האחרון ובתחילת 
השבוע הנוכחי: באירוע הראשון מחבל דרס חיילים סמוך ליישוב 
מבוא דותן בזמן שעמדו בצד הכביש. שני לוחמים נהרגו ושניים 
אחרים נפצעו, אחד מהם באורח קשה מאוד, אך בהמשך התייצב 

מצבם בחסדי שמים.
מאות ליוו ביום ראשון השבוע בבית העלמין 
קצין  הי"ד,  דאוס  זיו  סרן  את  בחולון  הצבאי 
צה"ל בן 21 שנרצח בפיגוע הדריסה ביום שישי. 
קודם לכן, במוצאי שבת, הובא למנוחות הנרצח 
השני בפיגוע הדריסה, סמל נתנאל קהלני הי"ד 
בן 20 מאליקים, שנטמן בבית העלמין ביישוב. 

נלקח לחקירה  המחבל הדורס נתפס במקום, 
והודה כי מדובר באירוע על רקע לאומני, בעוד 
בכוונת  מדובר  לא  כי  מתעקשים  משפחתו  בני 
זדון. בני המשפחה נחקרו והתבצעה גם בדיקה 
ספק  כי  אם  הריסתו,  לצורך  מגוריהם  בית  של 
זה  ובמבנה  מאחר  לפועל  תצא  ההריסה  אם 

מתגוררות משפחות נוספות. 
אבל  הפיגוע,  את  מראש  תכנן  לא  כי  המחבל,  אמר  בחקירתו 
כאשר ראה את החיילים עומדים בעמדתם, החליט להאיץ ברכבו 

ולבצע את הפיגוע הרצחני.

הטרור המשיך להכות ביום ראשון השבוע, אז התרחש פיגוע 

באמצעות  בירושלים  העתיקה  בעיר  דקירה  פיגוע  הפעם   – נוסף 

סכין. על פי התחקיר הביטחוני, המחבל שאל את הסוחרים האם 

יש להם עבודה עבורו, ובשלב מסוים זיהה מאבטח ישראלי כבן 

לפציעה  עד  העליון  גופו  בפלג  אותו  ודקר  סכין  שלף  הוא   ,30

קשה מאוד. כוח סיור של המשטרה זיהה את התקרית והגיב באש 

שהרגה את המחבל. לעת ערב, נפטר הפצוע עדיאל קולמן הי"ד, 

תושב כוכב השחר ואב לארבעה. 
גם במקרה זה המחבל פעל על דעת עצמו, כך על פי הערכות 
כוחות הביטחון. אירועים אלו מצטרפים לשרשרת אירועים קשים 
ארגון  ללא  אירועים  שעיקרם  הביטחון,  כוחות  את  שמאתגרים 

ממוסד או התארגנות רחבה שעומדת מאחורי הפיגוע. 
במקביל, בגזרה הדרומית, צה"ל תקף בתחילת השבוע מנהרות 
אחת  מנהרה  תקף  צה"ל  בתחילה,  החמאס.  ארגון  של  טרור 
החמאס  של  ניסיון  סיכל  ובהמשך, 
תוואי מנהרת הטרור בכרם  לחדש את 
מדובר  הרצועה.  שבגבול  שלום 
צה"ל  ידי  על  שהופצצה  במנהרה 

בתקופת צוק איתן. 
מטען  התפוצץ  שישי  ביום  בנוסף, 
על גדר הרצועה, כחלק מהפגנות קשות 
ואלימות באזור. זו היא הפעם הרביעית 
על  מטען  שמתפוצץ  האחרון  בחודש 
שבועות  כמה  לפני  וכזכור,  הגדר, 
נפצעו שני חיילים קשה מאוד באירוע 

דומה.
ובתוך שלל האירועים, נתפס המחבל שרצח את הרב איתמר בן 

גל הי"ד בפיגוע דקירה לפני כחודש וחצי.

שישי  בצהרי  נהרגו  חיילים  שני  האחרון:  בשבוע  טרור  גל 
בפיגוע דריסה  יהודי נדקר למוות ביום ראשון בעיר העתיקה 

בירושלים  בתגובה: צה"ל סתם מנהרה ותקף בעזה 

הטרור חוזר: שלושה הרוגים
 בשני פיגועים

ההרוגים הי"ד. צילומים: דו"צ, באדיבות המשפחה

לתרומת קמחא דפסחא חייגו:

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

naomi.org.il1-800-677-777



50 ₪ מתנה
בעזריאלי גיפטקארד בקנייה מעל 499 ₪ ומעלה ביום אחד

מ-25.3 ועד גמר המלאי

4 שעות חינם לתושב ותיק שעתיים ראשונות חניה חינם!

מגוון מסעדות 
כשרות למהדרין:

ועוד מאות מותגים ורשתות מהמובילים בארץ ובעולם.

 תקף מ-25.3 עד גמר המלאי | כפןף לתקנון המבצע | שובר מתנה אחד ללקוח | על קנייה / קניות מצטברות באותו יום | המתנה תינתן ביום הקנייה בלבד | 
אין כפל מבצעים, הנחות והטבות מועדון | לא כולל קניות ביינות ביתן ובעסקי המזון | לא ניתן לפצל חשבוניות | ט.ל.ח

 חווית
המותגים
 

הגדולה
 

בעיר

קניון עזריאלי ירושלים
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אלי רובין

את  ארגון המשמר החברתי  פרסם  )ג'(  אמש 
מי  האחרונה,  השנה  לסיכום  החברתי  המדד 
הצעות  לקדם  ופעל  הצביע  הכנסת  חברי  מבין 

חוק חברתיות, מי נמנע ומי פעל נגד. 
מדד זה אינו כולל חברי כנסת אשר לא כיהנו 
הממשלה,  שרי  את  גם  כמו  השנה,  רוב  במשך 
כך  במליאה.  להצבעות  להגיע  הממעטים 
נעדר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  לדוגמה, 
החוק  מהצעות   95% על  מההצבעות  השנה 
שנכללות במדד החברתי, אחריו ב"מדד השרים 
הנעדרים" נמצאים הצמד מ'הבית היהודי'' שר 
איילת  המשפטים  ושרת  בנט  נפתלי  החינוך 
חוקים  על  מההצבעות  מ-90%  שנעדרו  שקד, 

שנכללו במדד הנ"ל. 
אז איך עובד המדד? פעילי המשמר החברתי 
כל החוקים שעליהם  בוחנים במהלך הכנס את 
מצביעים במליאה, ובוחרים מתוכם את החוקים 
העוסקים בנושאים כלכליים וחברתיים. הפעילים 
של  ומבהירים  ביקורתיים  פירושים  מכינים 
מהצעות  אחת  כל  בוחנים  מכן  לאחר  החוקים. 
כדי  והצעה  הצעה  כל  על  ומצביעים  החוק 
המשמר  לעמדות  מתאימה  היא  האם  להחליט 
לעמדת  מתאימים  שנמצאים  חוקים  החברתי. 
וחוקים  חברתיים"  כ"חוקים  מתויגים  המשמר 
מתויגים  המשמר  לעמדת  מתאימים  שאינם 
כ"אנטי-חברתיים". בהמשך, מופעל אלגוריתם 
הצבעותיו  לפי  חברתי  ציון  ח"כ  לכל  שמעניק 
במליאה: הצבעה בעד חוק חברתי או נגד חוק 
נגד  והצבעה  חיובי  ציון  לח"כ  מעניקה  אנטי, 

חוק  בעד  או  חברתי  חוק 
מעניקה  "אנטי-חברתי" 

לו ציון שלילי. 
מבוסס  הנוכחי  המדד 
חוק,  הצעות   101 על 
וכנס   2017 קיץ  מכנס 
 ,2017-2018 חורף 
חוק  הצעות   19 מתוכן 
הצ"ח  ו-82  ממשלתיות 
פרטיות. המשמר החברתי 
מהצעות  ב-15  תמך 

כ"חברתיות",  אותן  והגדיר  החוק הממשלתיות 
כ"אנטי  שהוגדרו  הצעות  ל-4  והתנגדה 
הפרטיות,  החוק  הצעות   82 מתוך  חברתיות". 

התנגד המשמר ל-14 ותמך ב-66. 
לציית  נאלצו  הקואליציה  שחברי  כיוון 
אותם  חייבה  גם כשזו  למשמעת הקואליציונית 
הח"כ  חברתיות.  חוק  הצעות  נגד  להצביע 
היא  בקואליציה  ביותר  הגבוה  למקום  שהגיעה 
מירב בן ארי, שחולקת את המקום ה-49 במדד 
ביותר  הנמוך  למקום  שהגיע  הח"כ  עם  הכללי 
הגיעה  ארי  בן  מירב  לפיד.  יאיר  באופוזיציה, 
למקום הגבוה ביותר בקואליציה כיוון שנעדרה 
הקואליציה  שבהן  מהצבעות  שיטתי  באופן 
והעבירה הצעות  טרפדה הצעות חוק חברתיות 
למקום  הגיע  לפיד  יאיר  אנטי-חברתיות;  חוק 
הנמוך ביותר באופוזיציה כיוון שהשתתף במעט 

מאוד הצבעות.
לא  אך  רביעית,  בפעם  עומד  המדד  בראש 
לעומת  שמולי,  איציק  הכנסת  חבר  ברציפות 
הפעם הקודמת בה הוצב במקום שלישי, כאשר 
למקום  שהגיעה  שפיר  סתיו  סיעתו  חברת 
הראשון במדד הקודם, ירדה למקום ה-5. אחרי 
חנין  ודב  שי  נחמן  סיעתו  חבר  ניצב  שמולי 

מהרשימה המשותפת.
היחידה  המתמודדת  כי  מציינים,  בארגון 
תמר  הכנסת  חברת  מרצ  לראשות  בפריימריז 
הקודם  במדד  ה-6  מהמקום  צנחה  זנדברג, 
במדד  במרצ,  ביותר  הנמוך  ה-22,  למקום 

רבות  בהצבעות  השתתפה  לא  זנדברג  הנוכחי. 
אופוזיציה,  חברי  שיזמו  חברתיים  חוקים  על 
ובכך למעשה, סייעה לממשלה להפיל את אותם 
ביותר  הנמוך   –  49 למקום  שהגיע  מי  חוקים. 
יש  יו"ר  הוא  באופוזיציה,  הח"כים  מכל  במדד 
השתתפות  בשל  זאת  לפיד,  יאיר  חה"כ  עתיד 
דלה בהצבעות. ראוי לציין, שכאשר לפיד שימש 
במדד  הנמוך  למקומו  הגיב  הוא  האוצר  כשר 
נובע  כח"כ  תפקודו  חוסר  כי  והסביר  החברתי 
החברתי  המדד  אך  כשר,  מאוד  עסוק  מהיותו 
כיום, כאשר לפיד איננו  כי גם  מראה בעקביות 

שר, הוא אינו מתפקד כח"כ. 
הח"כים  נמצאים  החברתי  המדד  בתחתית 
בצלאל  דהאן,  בן  אלי  מ"כולנו",  אורן  מייקל 
ויעקב  היהודי,  מהבית  יוגב  ומוטי  סמוטריץ' 
ממפלגות  כולם  התורה,  מיהדות  אשר 
להגיע  הקפידו  דווקא  אלו  כאשר  הקואליציה, 
על  והוגשו  נגדם, מאחר  הצביעו  אך  להצבעות 

ידי חברי האופוזיציה.
מי שהגיעה בפעם השלישית ברציפות למקום 
הגבוה ביותר במדד מבין הח"כים בקואליציה, 
ששובצה  מ'כולנו',  ארי  בן  מירב  ח"כ  היא 
בן ארי  ניכר על חבריה.  במקום הראשון בפער 
חוקים  על  מהצבעות  שיטתי  באופן  נעדרת 
כשגם  להפיל,  מנסה  שהממשלה  חברתיים 
הגיעו  ואכרם חסון  פלוסקוב  טלי  סיעתה  חברי 
בקואליציה,  הח"כים  יותר משאר  גבוה  למקום 

באמצעות טקטיקה דומה.
הנתפסת  אבקסיס,  לוי  אורלי  הכנסת  חברת 
בעייני רבים כחברת כנסת חברתית ביותר הגיע 
כסיעה  פועלת  אבקסיס  בלבד.  ה-40  למקום 
בשיניים  שנלחמת  אחת  אישה  של 
והוגנת,  צודקת  חקיקה  ומקדמת 
ה-40  במקום  כאמור ממוקמת  אבל 
של המדד החברתי ונמצאת במרחק 
פסיעה מכניסה לרשימה של חמשת 
חברתיים  לא  הכי  הכנסת  חברי 
למרות  זאת  כל  באופוזיציה. 
כלומר,  יחיד,  סיעת  היא  שאבקסיס 
על  להצביע  מוחלט  חופש  לה  יש 
מצפונה.  צו  לפי  ב-100%  חוק  כל 
כך  לך  יו"ר מפלגה שמורה  לה  אין 
או אחרת, אין לה חברי סיעה שמפעילים לחצים 
כאלה או אחרים, יש לה רק את עצמה ולכן היא 

יכולה להצביע כפי שהיא בוחרת. 
בפני  מפלגה  כל  של  וממצע  כולל  בחישוב 
בדירוג  הראשון  למקום  הגיעה  'מרצ'  עצמה, 
המפלגות במדד החברתי, בדומה למדד הקודם 
ולרוב המדדים שלפניו. ואחריה ניצבת 'המחנה 
הממוצע  לציון  שהגיעה  המפלגה  הציוני'. 
התורה',  'יהדות  היא  במדד  ביותר  הנמוך 
שבעבר הייתה אחת המפלגות החברתיות ביותר 
החברתית  המפלגה  היא  'כולנו'  בקואליציה. 
של  הנמוך  הניקוד  אף  על  בקואליציה,  ביותר 
מייקל אורן, שנראה כי בניגוד לחבריו מהסיעה, 
משמעת  לפי  תמיד  לפעול  לא  אומץ  חסר  הוא 

קואליציונית.
מעניין להשוות בין מפלגת יש עתיד ומפלגת 
שמניפות  מרכז  מפלגות  שתיהן  הן  שכן  כולנו 
את הדגל החברתי, האחת באופוזיציה והשנייה 
היא  שכאמור  כולנו,  לעומת  אבל  בקואליציה. 
המפלגה החברתית ביותר בקואליציה, יש עתיד 
לעומתה תופסת את המקום השלישי בלבד מבין 
מפלגות האופוזיציה ויו"ר המפלגה חה"כ יאיר 
לפיד ממוקם במקום הנמוך ביותר באופוזיציה 

 .49 -
למדי  חברתית  מפלגה  היא  ש"ס  מפלגת 
הקודם  החברתי  במדד  לקואליציה:  יחסית 
הקואליציה  סיעות  בקרב  השני  במקום  דורגה 

ובמדד הנוכחי הגיעה למקום השלישי. 

המוגדרות  מהצבעות  שנעדר  עתיד',  'יש  ליו"ר  חלש  ציון 
כחשובות מבחינה חברתית  מי ומי במצטיינים, ומה מצבן 

של המפלגות החרדיות?

המדד החברתי: לפיד אחרון 
באופוזיציה

%

ירושלים:   10:00-23:00 א-ה   .16 שמגר  רח'  שפע,  רב  לקניון  הכניסה  רחבת  עודפים:  אוהל  ירושלים 
שמואל הנביא 59  א’-ה’ 10:00-22:30 רצוף. יום ו': 10:00-1:30 מוצ"ש: משעה לאחר צאת השבת ועד 

22:30 ירושלים תלפיות: פועלי צדק 3 )פינת יד החרוצים( א’-ה’ 10:00-20:00 רצוף, יום ו’ 9:30-13:30

המגוון הגדול בישראל לריהוט ועיצוב הבית

מערכת ישיבה 2+3 עור בעיצוב איטלקי, כריות נשלפות

ספה 3 מושבים עור חזק במיוחד, מתאים לבית עם ילדים

מערכת ישיבה 3+2 100% עור מכל הכיוונים מיוצר באיטליה

ספה 3 מושבים עור נפתחת ל-2 ריקליינרים גב תומך גבוה

₪ 4,790 ₪ 8,790

₪ 4,850
₪ 2,790

₪ 6,990

₪ 3,490

₪ 13,990

₪ 5,790

אנחנו מתחייבים!!!
על כל הצעת מחיר, קבלו $100 יותר זול

מערכת ישיבה 3+2 100% עור מכל הכיוונים מיוצר באיטליה

www.merkazhasapot.co.il   | 073-780-33-80



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

במקום לשטוף את הרכב לפסח בואו תתחדשו ברכב 

חדש מוכן לחג ותזדכו על הרכב הישן )טרייד אין(

  צוות אוטו סיטי בני ברק 
    מאחל ללקוחותינו בהווה

וללקוחתינו בעתיד 
פסח כשר ושמח

קרנבל פסח מחכה לכם באוטו סיטי בני ברק 
עם מחירים אטרקטיבים ומבצעים חסרי תקדים!!!

כולל כל האפשרויות מימון 
ללא צורך בתשלום מקדמה 

יוחנן הסנדלר 10  
תחנת דלק “פז” )הלו תימן(

050-5151699
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יענקי קצבורג

כבד  אבל  השתרר  ויקרא  פרשת  שבת  כניסת  לפני  קלה  שעה 
בעולם התורה והחסידות בעקבות הסתלקותו של זקן האדמו"רים, 
אושפז  ה-96  בן  האדמו״ר  זצ"ל.  מונסי  מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן 
בשנים האחרונות מספר פעמים, כשהפעם הקודמת הייתה לאחר 
חגי תשרי, זאת בעקבות חולשה כללית וחום גבוה. לפני חודשיים 
אושפז הרבי הישיש שוב בשל הידרדרות קשה במצבו הרפואי, 

ולמרות מאמצי הרופאים הוא השיב את נשמתו ליוצרה.
בתמוז  בי"ח  בגרוסוורדיין  נולד  הגר,  מרדכי  רבי  האדמו"ר, 
מויז׳ניץ  חיים'  ה'אמרי  בעל  האדמו"ר  מרן  לאביו  תרפ"ב 
זאב  רבי  האדמו"ר  של  בתו  מרגליא,  הרבנית  ורעייתו  זצ"ל 

מרחמסטריווקא זצ"ל.
ישראל'  ה'אהבת  בעל  האדמו"ר  בסבו,  דבוק  היה  מילדותו 
כבעל  לימים  שהתפרסם  אחיו  עם  למד  הוא  אצלו  מויז'ניץ, 
כבר  יצא  תוך ששמם  יחד לקרבתו הרבה,  וזכו  ה'ישועות משה' 
אז כ"שני האחים הלמדנים". בגיל צעיר עזב את בית אביו והלך 
ללמוד תקופה קצרה אצל האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר 
זצ"ל. לאורך שנות חייו החשיב האדמו"ר כרבותיו, את רבי יואל 

ואת רבי יוסף גרינוולד מפאפא.
של  בתו  מלכה,  פייגא  הרבנית  את  הרבי  נשא  לפרקו  בהגיעו 
האדמו"ר רבי יעקב יוסף מסקווירא, ולאחר שנפטרה בלי ילדים 
נישא לאחותה הצעירה הרבנית סימא מירל ונולדו להם 14 ילדים.
לאחר השואה הגיע לארצות הברית יחד עם חמיו, והחל לשמש 
פארק  בבורו  תחילה  הברית,  בארצות  ויז'ניץ  חסידי  של  כרבם 
ולאחר מכן בויליאמסבורג. לאחר פרק זמן קצר בחר הרבי למושב 
החסידות  מרכז  את  הקים  ושם  מונסי,  השקטה  העיירה  את  לו 
בארה"ב. לאחר פטירת אביו בשנת תשל"ב, הוכתר לאדמו"רות 
בטישים  תורתו  דברי  את  הגר.  יהושע  משה  רבי  אחיו  לצד 
ובאירועים שונים נהג לתבל בחישובי גימטריאות, כדרך אבותיו.

האדמו"ר נחשב לבעל השקפת עולם שמרנית, הדומה לסאטמר, 

ובטישים בסעודה שלישית נהג למחות על פרצות בדת. עם זאת, 
מפני כבוד אביו הוא לא תקף את אגודת ישראל. יצוין, כי בנוגע 

להשתתפות בבחירות לכנסת לא הביע דעה.
כשעמדו עניינים ציבוריים על הפרק בארצות הברית, אף טרח 
קרטר,  ג'ימי  דאז  הברית  ארצות  נשיא  עם  להיפגש  האדמו"ר 

משה'  ה'ברך  והאדמו"ר  מבאבוב  האדמו"ר  עם  יחד 
סאטמאר  מחסידות  גורמים  כאשר  מסאטמר. 

כרוזים  על  להחתימו  ניסו  החרדית"  ו"העדה 
לארץ  הנוגעים  בעניינים  ומחאות  להפגנות 

לאחיו  ושלחם  לחתום  סירב  ישראל, 
ולאחר  זצ"ל  מויז'ניץ  משה'  ה'ישועות 
כי  באומרו  מויז'ניץ  הרבי  לאחיינו  מכן 

אינו מתערב בענייני ארץ ישראל. 
אבל  ציוני  אנטי  עצמו  "האדמו"ר 
משום כבוד מועצת גדולי התורה של 
בעבר,  אחיו  ובראשם  בארץ  אגו"י 
לא  מעולם  שליט"א,  גיסיו  וכיום 
בכל  ישראל,  ארץ  בנושאי  התערב 
ציוני,  אנטי  היה  לארה"ב  מה שקשור 
הש"ס  בסיום  להשתתף  סירב  בעבר 

רבנים  דברים  נשאו  בו  היומי  בדף 
ציוניים", אומר אחד מחסידיו.

שהיה  לאדמו"ר  הייתה  נוספת  הנהגה 
מתנגד בכל התוקף שיצלמו אותו ואסר על 

וזאת  תמונתו  את  לפרסם  העיתונים  מערכות 
לע"ז.  זה  מעשה  המדמה  הקבלה  תורת  ע"פ 

למערכות  מכתבים  בעצמו  שלח  אף  הקפדתו  מרוב 
"אנו  תמונותיו.  את  להפיץ  שלא  בבקשה  העיתונים 

כחסידים לא יודעים האם ההחלטה הזו על רקע אישי או הלכתי. 
אבל חסידים לא שואלים שאלות ולא פעם עיתונים נאספו מוקדי 

החלוקה בעקבות שפרסמו ללא אישור את תמונת הרבי זצ"ל". 
הנהגות  במספר  נודע  זצ"ל  האדמו"ר 
ייחודיות והלכתיות, בהן: איסור על חסידיו 
ובוויליאמסבורג,  פארק  בבורו  לטלטל 
המקומי  לעירוב  שהעניקו  ההכשר  למרות 
חלק מרבני העיר, וכן עידוד העסקת יהודים 
תוך  הקהילה,  של  העבודה  במקומות 
השמחה  כשבאולמות  גוים,  על  העדפתם 
רק  עובדים  במונסי  מוסדותיו  שבבעלות 

חרדים.

ממשיכי דרכו

חסידות  איש  כהן,  ישראל  העיתונאי 
להמשך  ביחס  עיתונות'  ל'קו  אומר  ויז'ניץ, 
ההנהגה: "לאדמו"ר שמונה בנים ובחייו ידע 
בנו  אחרת.  לעיר  אחריות  אחד  לכל  להעניק 
ישראל  הרה"צ  הבנים  נפטר,  כידוע  בכורו 
ימשיכו  בעיקר  הם  מנדל  מנחם  ר'  והרה"צ 
את דרכו ככל הנראה ברבנות או אדמו"רות".

קירב  האחרונות,  השנים  בעשרות 
האדמו"ר  אחיינו  את  מאוד  זצ"ל  האדמו"ר 
דודו  אל  עצמו  ביטל  מצדו  זה  מויז'ניץ. 
מאז  כי  חסידיו  בפני  רבות  פעמים  והצהיר 
ה'ישועות משה',  הסתלקותו של אביו, בעל 
הרי שדודו הוא האדמו"ר מויז'ניץ האמיתי, 

ואף קרא לחסידיו לשלוח לו קוויטלאך.
האדמו"ר:  אמר  סליחות  שבת  בטיש 
"הרבי מויז'ניץ ממונסי הוא באמת ׳אהרליכע 

נוסע  הייתי  אני  גם  ביכולתי  היה  ואם  אמיתי  שמיים  וירא  יוד׳ 
אליו בימים הנוראים, לצערי יש לי כאן 'עסק', וכמו שהרבי בעל 
ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ אמר פעם כי היה מגיע לשמוע את 
תפילתו של אחיו הרבי בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ... אולם מה 

לעשות שברשותו עסק של חסידים ואינו יכול לסגור אותו".
"מי שיכול ומבקש להתחזק בעבודת השם" הבהיר 
ממונסי  לדוד  "שייסע  לחסידיו,  מויזנ'יץ  הרבי 
שם יוכל לקנות תורה ויראת שמיים אמיתית", 

סיים הרבי את דרשתו.
בתשע"ה נפטר הרב פנחס שלום הגר, 
הרב  זצ"ל.  האדמו"ר  של  בכורו  בנו 
חסידי  של  כרבם  כיהן  שלום  פנחס 
פארק  בורו  בשכונת  מונסי  ויז'ניץ 
הוא  התרומיות,  במעלותיו  ונודע 
חלה ונפל למשכב ואחרי חודש נפטר 

בפתאומיות.
את  שפקדה  נוספת  טרגדיה 
הייתה  שנים  מספר  לפני  החסידות 
מרת  זצ"ל  האדמו"ר  נכדת  בפטירת 
שהייתה  ע"ה,  טווערסקי  פראדיל 
בת  יחידת  לתינוקת  ואם  בלבד   20 בת 
הטרגדיה,  בעקבות  חודשים.  ארבעה 
החסידות  לנשות  זצ"ל  האדמו"ר  הורה 
להתחזק בתפילה ולקבל על עצמן להתפלל 
ויז'ניץ  כל בוקר תפילת שחרית. רבני חסידות 
"חיזוק  בשם  קונטרס  בזמנו  הוציאו  אף  מונסי 
בשפת  בהרחבה  האדמו"ר  דברי  מובאים  ובו  תפילה", 

האידיש, וכן מאמרים תורניים בנושא והלכות תפילה.
מקרה נוסף שפקד את החסידות אך ברוך השם הסתיים בטוב, 
גם הוא התרחש בתשע"ד אז בתאונה קשה בעיירה מונסי שבניו 
ר'  זצ"ל,  האדמו"ר  כ"ק  של  בנינו  קשה  באורח  פגע  רכב  יורק 
ישראל בן הרב יעקב יוסף בן הרב פנחס שלום הגר בן האדמו"ר, 
תושב העיר שביקש לשוב אחר תפילת ערבית לבית הוריו. אחרי 
זצ"ל  הרבי  נין  שוחרר  לרפואתו  רבות  ותפילות  שיקום  תקופת 

בריא ושלם.
הערים  מכל  המונים  יצאו  שבת  בערב  היה  שמדובר  למרות 
בניו יורק להשתתף באשכבתיה דרבי, בראשות אדמורי"ם, ראשי 
ומושבי הארץ, שבאו  ערי  מדין מכל  על  ויושבי  רבנים  ישיבות, 
לחלוק כבוד אחרון לשריד אחרון של צדיק הדור הקודם, אשר 
עמד להאיר את עיני ישראל בארה"ב ובכל העולם כולו. כמנהג 
כבית ויז'ניץ לא נערכו כלל הספדים. בשבת נערכו התפילות בבית 
המדרש הגדול "לבוש מרדכי" ואף נערך "שבת אחים" משותף 

עם כל בניו וחתניו.
לפי  צוואתו שבעת בניו ישמשו כאדמו"רים: הרה"צ רבי ישראל 
הגר, רב קהל תורת חיים ויז'ניץ במונסי. הרה"צ רבי מנחם מנדל, 
ויז'ניץ בקייאמישא לייק, הרה"צ רבי יצחק  רב קהל תורת חיים 
יוחנן הגר רב קהל תורת חיים ויז'ניץ בויליאמסבורג, הרה"צ רבי 
אליעזר זאב הגר, רב קהל תורת חיים ויז'ניץ בירושלים. הרה"צ 
רבי דוד הגר רב קהל אמרי חיים ויז'ניץ בלונדון, הרה"צ רבי אהרן 
הגר רב קהל אהבת ישראל ויז'ניץ במונטריאול, הרה"צ רבי ברוך 
שמשון הגר רב חסידי ויז'ניץ מונסי בבית שמש ובבני ברק. בנו 
הגדול הרה"צ רבי פנחס שלום זצ"ל רב קהל תורת חיים בבורו 

פארק, כאמור נפטר על פניו לפני מספר שנים.
חתניו: הרה"צ רבי אברהם דב טברסקי רב קהילת רחמסטריווקא 
מביקסאד  האדמו"ר  פיש  אליעזר  ישראל  רבי  הרה"צ  במונסי, 
וויליאמסבורג, הרה"צ רבי יוסף בנציון רוטנברג רב קהילת קוסון 
בבורו פארק, הרה"צ רבי אהרן מנחם מנדל טברסקי בן האדמו"ר 
רב קהילת  יחיאל מיכל מוסקוביץ  יצחק  רבי  מסקווירא, הרה"צ 

שאץ במונסי, והרה"צ רבי נחמן יוסף טברסקי.
ת.נ.צ.ב.ה.

צילומים: JDN, באדיבות הצלם

זקו האדמו"רים: 
הרבי מויז'ניץ מונסי זצ"ל
 • זצ"ל  מונסי  מויז'ניץ  הרבי   - האדמו"רים  זקן  הסתלק  שבת  בערב 
החסידות,  את  שפקדו  הקשות  הטרגדיות  דרכו,  ממשיכי  וחתניו  בניו 

ההתנזרות מתמונות וההימנעות מסוגיות הנוגעות לארץ ישראל 
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בעיר

קניון עזריאלי ירושלים



חננאל אזואלוס

וברון
הגדולה  הכובעים  לרשת  הנחשבת  כובעים"  "ברון  ברשת 
והמובילה בעולם היהודי, נערכים לתקופת החגים של חודש 
ניסן, ברון כובעים נמצאת כבר שנים רבות במקום הראשון 
בנתוני רכישת המגבעות, וכן מספר סניפי הרשת הוא הגדול 
את  כאמור  לה  המגבעות  מה שהקנה  בענף  הקיים  ביותר 
התואר רשת הכובעים הגדולה המובילה בעולם היהודי, נדמה 
כי אין בן תורה שלא ביקר באחד מסניפי הרשת, די להיכנס 
לישיבה באופן אקראי ולראות מספר גדול של מגבעות מבית 
ברון המונחים בכניסה לבית המדרש, או להביט סביב בבית 
הכנסת כדי לקבוע כי ברון היא הרשת הנחשבת ביותר בקרב 
של  הרשת  ספק  ללא  היא  וכי  והאברכים  הישיבות  בחורי 
עולם התורה.  בברון כבר יודעים כפי שנוכחו לראות בשנים 
דרמטי  לגידול  מביאה  השנה  בלוח  זאת  תקופה  כי  עברו 
מועד  שמתקרב  ככל  וגדל  הולך  שרק  הלקוחות,  במספר 
החג. ללא ספק מדובר בתקופה העמוסה ביותר בשנה. כיאה 
לרשת שהציבה את השירות ללקוח בראש סדרי העדיפויות 
טרום  של  זאת  לתקופה  גם  מענה  לתת  בברון  דאגו  שלה, 
החג, והגדילו משמעותית את כמות הכובעים במדפים, וכן 
תגברו את צוות המכירות בסניפי הרשת בכל רחבי הארץ, 
ובנוסף גם שעות הפתיחה של הסניפים תוארך עד השעות 

המאוחרות. 
החג  ערב  לאווירת  להיכנס  רבים  כמו  אנחנו  גם  החלטנו 
ולהגיע בהפתעה לחנות הדגל של הרשת ממוקמת ברחוב 
על  מקרוב  ולעמוד  להתרשם  כדי  ברק  בבני  עקיבא  רבי 
הנעשה בחנות בימים טרופים אלו של ערב חג הפסח. ואם 
כבר ביקור לא וויתרנו על הזדמנות נוספת לערוך ראיון עם 
ראובן  ר'  הבעלים  הכובעים  אימפריית  בראש  שעומד  מי 
במאור  אותנו  קיבל  מאוד  מוגבל  שזמנו  אף  שעל  בוכריס 
פנים המיוחד שלו, ופינה לנו מספר דקות יקרות, כדי לערוך 
ראיון בו הוא מגלה דברים שרואים אור לראשונה על הנעשה 

מאחורי הקלעים של הרשת.

אנחנו מגיעים לחנות וכמו בביקור הקודם שערכנו במקום 
לא קלה  הופכת למשימה  הדרך למשרד  בדיוק,  לפני שנה 
שהשנה  נדמה  החנות,  את  גודשים  רבים  לקוחות  בכלל, 
ישיבות  בחורי  גם  לראות  ניתן  יותר.   רבים  אף  הלקוחות 
וגם משפחות שהגיעו עם ילדיהם לרכוש את הכובע הנכסף 
את  בברון,  החירות  חג  ערב  אווירת  אכן  כובעים,  ברון  של 
ריח הניקיונות מחליף כאן ריח לבד משובח, מכונת הקיטור 
לאריזה  בדרך  מוברשים  כובעים  ועוד  עוד  לרגע  נחה  לא 
את  לפלס  מנסים  אנחנו  כובעים".   "ברון  של  המפורסמת 
צעיר  נער  לראות  ניתן  בסמוך  הרבים  הלקוחות  בין  הדרך 
בקרב תלמידי  דבר  הכובע שהפך לשם  "פנתר"  כובע  בידו 
מבוגר  הפעם  נוסף  בחור  והנה  צעדים  כמה  עוד  הישיבות, 
יותר ביד אחת אוחז גמרא וביד השניה כובע "צ'רבו" החדש 
נראה כי הוא בחר אותו בשל עיצובו המיוחד, ליד מחלקת 
"ההמבורג" ראינו אישיות רבנית מהדרום, ואז נפגשנו איתו 
את  בסערה  כבש  אשר  "הרואצ"  הרשת  של  הדגל  כובע   -
עולם הישיבות והפך לפופולארי מאוד בקרב החתנים ובכלל 
לכל הרוצה לשדרג את הופעתו, רשת ברון היא היבואנית 
הבלעדית של המותג הספרדי בארץ, והביקוש לכובע "רואצ" 
רק הולך ועולה, היום כולם יודעים אמרת חתן אמרת "רואצ". 
קבע  ספק  ללא  הכובע  כי  הבעלים  לנו  יאמר  יותר  מאוחר 
סטנדרטים חדשים בשוק, אכן לאחר מבט קצר ניתן לקבוע 

כי הוא אינו דומה לשום כובע אחר.
ממש  של  למהפכה  שהביא  מי  את  פוגשים  אנחנו  והנה 
לאגדה  כובעים"  "ברון  את   שהפך  ומי  הכובעים  בעולם 
הבעלים ר' ראובן בוכריס אשר משקיע את רוב זמנו ומרצו 
לטובת הלקוחות ודואג באופן אישי שכל לקוח ייצא מרוצה, 
בתחילת דברינו אנחנו רוצים לשמוע מה נשתנה החג הזה 

מכל החגים  בברון.

ספר לנו על ההכנות לחג ברשת?
ברון  ברשת  עבורנו  גדול  אתגר  הוא  ניסן  חודש  תראה 
היהודי  בעולם  ביותר  והגדולה  המובילה  כרשת  כובעים 
לעמוד  חייבים  אנחנו  באחריות  זאת  אומר  ואני  כולו 
בקצב הביקוש לכובעים שלנו לקראת החג. אנשים רבים 
רוכשים בתקופה הזאת של השנה כובעים, אולי יותר מכל 
זמן אחר, ואנחנו רואים שהדרישה למותגים שלנו ברחוב 
היא עצומה וב"ה הולכת וגדלה משנה לשנה אנחנו ברשת 
לא נשארים אדישים לכך ונערכים היערכות מיוחדת כבר 
זמן רב לפני החג. רק לפני זמן קצר פרקנו סחורה נוספת  
אנחנו  כי  ללקוחות  לומר  יכול  אני  לים  מעבר  שהגיעה 
מתחדשים כל הזמן בברון לא צריך חג כדי לחדש קולקציה 
על המדפים אצלנו תקבלו את הסחורה האיכותית ביותר 
לך  לומר  יכול  אני  ביותר.  האטרקטיביים  המחירים  עם 
השעות  עד  מהבוקר  ברשת  נמצא  אני  הללו  שבימים 

הקטנות של הלילה כדי לפקח מקרוב על המכירות".

יש איזו שעה ביום בהם העומס קצת יורד?
אני  מראש  עליהם  לענות  לי  שקשה  דברים  זה  תראה 
זמן  קצת  יש  חמץ  בדיקת  בזמן  שאולי  לך  לומר  יכול 
לנשום )צוחק( את המנוחה אנחנו משאירים לימי המועד. 
דואגים  אנחנו  אבל  רב  בלחץ  מאופיינת  הזאת  התקופה 
המכובדת  הבמה  את  לנצל  רוצה  אני  מענה.  לתת  בברון 
הזאת ולבקש מהלקוחות היקרים לגלות הבנה, גם במקרה 
שיש עומס לא להיבהל להיכנס לחנות יש צוות רחב מאוד 
את  תגברנו משמעותית  לכולם,  שירות  לתת  רוצה  שרק 
צוות המוכרים בסניפים ואגלה לך סוד גם בימים אלו של 
ערב חג, ניתן לראות לקוחות שרוכשים כובע מהר ויוצאים 

מהחנות תוך מספר דקות". 

ומציב אותה במקום  מה לדעתך מייחד את הרשת 
הראשון אצל בני התורה?

"אני חושב שזה שילוב של כמה גורמים ראשית הניסיון 
הרב שיש לנו אני אישית נמצא שנים רבות בענף למדתי 
ואני ממשיך ללמוד אותו כל הזמן, אנחנו מגיעים מעולם 
כל  ערים  אנחנו  ובנוסף  היטב  אותו  ומכירים  הישיבות 
הזמן לדרישות הצרכן כפי שאמרתי אצלנו בברון דואגים 
מתפשרים  לא  אצלנו  גבוהה,  בתדירות  קולקציה  לחדש 
הגלם  חומרי  ייצור  של  משלב  החל  הכובעים  איכות  על 
מביאים  אנחנו  כובע,  כל  זוכה  לו  המיוחד  בעיצוב  וכלה 
זאת  עם  אך  בשוק  הקיימים  ביותר  היקרים  הדברים  את 
פעם  לי  אמר  איך  כיס,  לכל  שווים  מחירים  על  שומרים 
לקוח בברון לא צריך לקחת משכנתא כדי לרכוש כובע, 
זאת הפריסה הרחבה  עוד דבר שלדעתי מייחד את ברון 
של הרשת מה שהופך את הרשת לרשת הגדולה בעולם 
היהודי כולו, כל אלה ועוד מביאים את הרשת למקום בו 

היא ניצבת כיום ב"ה". 

הזכרת את הפריסה הרחבה של ברון כובעים אתה 
יכול לפרט?

החרדיות  הערים  ריכוזי  בכל  נמצאות  הרשת  "חנויות 
כמובן  לנו  יש  הפריפריה,  על  בדגש  הדרום  ועד  מהצפון 
את חנות המפעל בבני ברק, עוד סניף מרכזי של הרשת 
במרכז  באלעד  ובנוסף  יחזקאל,  ברחוב  בירושלים  נמצא 
המסחרי נחלת יצחק, וכן במודיעין עילית, בביתר עילית, 
בבית שמש, באשדוד, ברכסים, ובנתיבות, והרשת במגמת 
התרחבות כל הזמן, בנושא זה אני יכול להוסיף כי קיימת 
פועלת  אשר  חוץ  מכירות  של  מיוחדת  מחלקה  אצלנו 

בזמנים מיוחדים של ערבי חג ובין הזמנים".
ור' שמעון  בוכריס  יעקב  ר'  לשיחה  מצטרפים  זה  בשלב 
מבעלי הרשת והשותפים בניהולה, ר' יעקב "ברון כובעים 
היא לא עוד רשת אנחנו רואים את הלקוח לפני כולם זה 
לא סיסמה זה מציאות אתה יכול לבוא לכאן לא רק בערבי 
חג ולראות צוות מוכרים מקצועי ומסור שעושה הכל כדי 
חושב  ואני  לו  הייחודית  המגבעת  את  ללקוח  להתאים 
מצביע  והוא  ואיכות  מקצוענות  להאריך  יודע  שהציבור 

ברגליו".
ר' שמעון "אני רואה זכות גדולה להיות שותף בברון רשת 
היא  מגבעת  הכובעים  בענף  ממש  של  מהפכה  שעשתה 

כידוע הפריט שאולי הכי מזוהה עם בני התורה וזאת זכות".
הזכרת את האיכות ללא פשרות של כובעי הרשת 

אתה יכול להרחיב?
"תראה בעניין הזה אני יכול לומר לך שאני באופן אישי 
ולו  לפרטים  ויורד  מקרוב  הייצור  תהליך  אחר  עומד 
למפעלים  בשנה  פעמים  כמה  נוסע  אני  ביותר,  הקטנים 
ועוד  הונגריה  זה בספרד פולין  שלנו ברחבי אירופה אם 
מקומות כדי להיות מעורב בכל תהליכי הייצור של הכובע 
כבר מהשלב המוקדם של הפרדת סיבי הלבד והכנתו, על 
אף שהנסיעות האלו גוזלות לי זמן רב עם המשפחה אני 
ייצא  הלקוח  דבר  של  שבסופו  כדי  בשמחה  זאת  עושה 
בחו"ל  שלנו  המפעלים  מנהלי  בזה  די  לא  ואם  מרוצה, 
לאחרונה  רק  מקרוב  לעקוב  כדי  לכאן  הם  אף  מגיעים 

הגיעה לכאן משלחת גדולה הכל לטובת הלקוח".

ראיתי אותך הבעלים מקדיש זמן ללקוחות ומתאים 
שכיח  לא  מחזה  אישי  באופן  הכובע  את  להם 

במקומות אחרים
"תראה יש משפט מפורסם דברים שרואים משם לא רואים 
מכאן זה המוטו שלי לאורך כל שנותיי בעסק אני רוצה 
נהנה לבוא במגע עם הלקוחות  להרגיש את השטח אני 
וכן  הלקוחות,  לדרישות של  ער  אני  דעתם  את  ולשמוע 
ייעצב  אישי  באופן  שאני  שמתעקשים  לקוחות  יש  אם 
להם את הכובע אותם אני משתדל ועושה זאת בשמחה 
עם  מהחנות  יוצא  שלקוח  לך  לומר  יכול  אני  כשאפשר, 

קופסא וחיוך זה מבחינתי הפסגה שלי בעסק".

אנו עדים לתחרות קשה בענף הכובעים ולא פעם 
מצליחים  בברון  איך  הלקוח  לב  על  מלחמה  יש 

לשמור על הגינות לאורך כל השנים ?
ר' ראובן "כרשת של בני התורה אנחנו נאמנים למאמר של 
והגדולה  המובילה  אנחנו כרשת  לתורה  דרך ארץ קדמה 
ביותר בעולם היהודי לא צריכים גימיקים או פרובוקציות 
לכבוש לקוחות הקהל מבין ויודע מה זה ברון והוא מצביע 
ברגלים, אצלנו אין טריקים ואין שטיקים ברון שומרת על 
הלקוח  עם  מיטיבים  שרק  מבצעים  ועושה  הלקוח  כבוד 

באמת ואני חושב שאמרתי מספיק". 

יש סיפורים רבים על מעשי החסד של ברון
"כבר נאמר עולם חסד יבנה".

אנחנו ניצבים בפתחו של חג החירות יש איזה מסר 
שאתה רוצה להעביר מעל דפי העיתון?

אני רוצה לברך את כל בית ישראל בחג כשר ושמח אני 
נושא  אני  כתפינו  על  המוטלת  האחריות  לגודל  מודע 
תפילה בכל יום שלא תצא תקלה תחת ידינו אנחנו הרשת 
מזמינים  אנחנו  מהכלל  יוצא  ללא  התורה  עולם  כל  של 
את כולם לבוא ולהתחדש במיטב הכובעים הקיימים הים 
בשוק אותם תמצאו רק בחנויות רשת ברון כובעים שעות 
רבות לילות כימים אנחנו עושים למען לקוחותינו ואי"ה 
שנזכה  רצון  יהי  עוז  וביתר  שאת  ביתר  לעשות  נמשיך 
לכלל  ושמח  כשר  חג  הזבחים  ומן  הפסחים  מן  לאכול 

לקוחותינו ולכל בית ישראל".

לקראת חג הפסח ערך קו עיתונות סיור של ערב חג במעצמת הכובעים 
“ברון כובעים” במהלכו שמענו מבעלי הרשת כיצד הם נערכים לעומס 
הצפוי בסניפים במהלך חודש ניסן וכן על המבצעים לקראת הפסח.

כתבת תשקיף





בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קרטון בשר 
קומפקטי

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
רבע טלה

מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר כ-0% שומן

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

אשפר, מבינים בבשר.

פילה סלומון נורבגי

כוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פר

כנפייםירכיים

לק"גלק"ג 2990990

קפוא טרי

מחלקת עופות
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

הפסח הזה באשפר - חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 
וגם... נכנסים להגרלת "המקפיא המלא"

4990לק"ג

3590לק"ג

קפוא

חגיגת בשרים

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

חזה
צוואר

כתף

שריר
פילה 
מדומה

3390
2990

4790

4990

4990

קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  קמח 

ליחי' 6390ליחי' 1990

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון כנפיים

790לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבהקפוא
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790בקניית 2 יחי'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ליחי'

קונים לפסח באשפר

מתנת 
אפיקומן

המקפיא המלא

+ זכות קניה באשפר בסך: 1000 ש"ח

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג פסח כשר ושמח

ונכנסים להגרלה על 2 מקפיאים

בקנייה מעל 200 ש"ח
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אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

*למען הסר ספק, כל המוצרים כשרים לפסח. המחירים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד. המחירים כוללים מע״מ ופיקדון. ניתנת הזכות לבנא מ.א. שיווק בע"מ 
 לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת. מלאי מינימאלי מכל מוצר 25 יח׳. המחיר ליח׳ ו/או המחיר הקודם של המוצר במבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בכל סניף. תוקף
ט.ל.ח.  ,18 לו  מלאו  שטרם  ולמי   23:00 השעה  לאחר  אלכוהול/משכרים  מכירת  על  איסור  חל  סיטונאית.  מכירה  אין  בלבד.  להמחשה  התמונות   .25.3-7.4.18

*2229
ועוד עשרות מבצעים שאסור לנו לפרסם מחכים לכם בסניפים

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

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

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

 הכי גדול באלכוהול

בס"ד

חדשים בלבד!לחברי מועדון ומצטרפים 25.3-7.4

רק בבנא משקאות!המבצעים הכי גדוווולים בפסח

יין תירוש של סגל
₪ 1 

 
ב-

בלבד
 בקניה מעל 199 ₪ ממגוון 
יינות יקב ירושלים/תניא 

המשתתפים במבצע
₪279 

 90
ב-

קוניאק
 דאו פריבילג'

700 מ"ל 
+ 2 כוסות 

קוניאק מתנה

₪149 

 90
ב-

וודקה אקסודוס 
אולטרה פרמיום 

 כשרה לפסח
1 ליטר

*מוגבל ל-2 יחידות 

יין ברקן 
 ₪99ספיישל ריזרב

 90
2ב-  מבחר 

מתנה3+ 1יינות עצום
יין רקנטי סדרת גליל עליון/יין ברקן סדרת 

 אסמבלאג'/יין דלתון סדרת אסטייט/
 יין מצודת ירושלים/יין גליל אלה/

יין גליל אלון/יין בלו נאן כשר

יין יתיר הר עמשא/יין יין תניא אלון/יין מירון/ 
יין פסגות אדום/יין ברקן סדרת אלטיטיוד/יין 

אגדת ירושלים/יין רקנאטי סדרת ריזרב

₪89 

 90
2ב-  מבחר 

יינות ענק

₪99 90
ב-

 מחיה 13
לימונים/

אשכולית 
אדומה
 700 מ"ל

2 ₪49 90
90 ₪69ב-

ב-

T2 יין ירדן 
 מתוק 

ברנדי
שטוק 84/

 דבש
750 מ"ל

₪49 90
ב-

₪99 90
ב- ₪79 90

ב-

שישיית 
בקרדי בריזר 

 לימון/אננס
 275 מ"ל 

בוכא
 בוקובזה

700 מ"ל

קמפרי
  1 ליטר 

₪79 90
ב-

 ערק אפנדי
700 מ"ל

2₪89 90
ב-

 ליקרים 
של בנימינה 

במגוון טעמים
750 מ"ל

2

- בהשגחת חוג חתם סופר -

 כל 
המוצרים
 כשרים 
לפסח!

 המחיר תקף לכלל הלקוחות 
ולא רק לחברי מועדון
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ה' ניסן תשע"ח 2821/3/18

פישל רוזנפלד

האם הייתם מעוניינים שכספי המיסים שלכם ישמשו למטרה 
של הסתה נגדכם בעולם? סביר להניח שלא, אבל זה בדיוק מה 
שקורה, בסיפור רווי שלומיאליות וכשלים שנחשף לראשונה ב'קו 

עיתונות'.
שניה  בקריאה  הכנסת  העבירה  תמות תשע"א  בט'  רקע:  קצת 

ישראל  במדינת  פגיעה  למניעת  החוק  את  ושלישית 
חוק  בקיצור  (המכונה  התשע"א-2011  חרם,  באמצעות 
החרם). על פי החוק, כל קריאה פומבית לחרם תרבותי, 
מחמת  רק  כלשהו  גורם  או  אדם  על  כלכלי  או  אקדמי 
זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא 
עילה  שמהווה  אזרחית,  עוולה  בגדר  היא  בשליטתה, 
גורם,  או  אדם  אותו  ידי  על  אזרחית  נזיקית  לתביעה 
להטלת  תביא  שהקריאה  סבירה  אפשרות  קיימת  כאשר 
חרם ושמפרסם הקריאה מודע לאפשרות כאמור. בנוסף, 
גישה למכרז שנערך  מאפשר החוק לשר האוצר להגביל 
על פי חוק חובת המכרזים, ממי שקרא לחרם או השתתף 

בו, ולמנוע הטבות כלכליות מסוימות.
המקרה אחריו עקב 'קו עיתונות' ואותו אנו חושפים כאן 
המדובר  שלחוק  אף  על  החרם',  ל'חוק  פחות  נוגע  היום 
הוא  המדובר  במדינה.  הפוגע  למחדל  ישיר  כמעט  קשר 
וועדת הכספים של הכנסת,  בדיון מרתוני ארוך שקיימה 
הדיון,  וחצי.  כשנה  לפני  גפני,  משה  חה"כ  בראשות 
הכנסה,  מס  לפקודת   46 סעיף  לפי  אישור  סביב  שנסוב 
עסק בשאלה האם לאשר את מתן ההטבה ל-76 עמותות 
שחלקן שנויות במחלוקת. בסיום הדיון הוחלט לאשר את 
מתן ההטבה ל-75 עמותות ולשלול אותה מעמותה לגביה 
קיים חשש לפעילות מיסיונרית, דבר האסור על פי החוק 

בישראל.
היא  בהרחבה  הוועדה  דנה  שבעניינה  העמותות  אחת 
הוועדה,  מחברי  חלק  לטענת  ישראל'.  'אמנסטי  ארגון 
זוהר,  ומיקי  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חברי  ובראשם 
הארגון פועל נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, באמצעות 
צה"ל  חיילי  העמדת  מאשר  פחות  לא  שדורשת  פעילות 

לדין בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה בהאג.
חברי  "כוותיק  כי  גפני  הוועדה  יו"ר  אמר  בתגובה, 
עליו  שהצביעו  כלי  היה   '46 ש'סעיף  יודע  אני  הוועדה, 
בדקה אחת וסמכו על מה שמשרד האוצר אמר עד שתי 
העובדה  בעקבות  שבא  כלי  זהו  האחרונות.  הקדנציות 
בנושאים  חברתיים.  בנושאים  מסיוע  יצאה  שהמדינה 
שהמדינה מסייעת לא ניתן לקבל סעיף 46. ברבות השנים 
כשהתחיל עניין השקיפות וסעיף 46 עלה על המוקד, גם 
בהם,  לתמוך  יכול  לא  אני  שגם  דברים  ויש  בעיה  יש  לי 

אם היו מגיעים באופן בודד הייתי צריך להצביע נגד. אך זה מגיע 
כחבילה אחת ואני לא מסתכל על הרשימה אלא על הקריטריונים 
הזה  במנגנון  נפגע  אם  המקצועי.  הדרג  מבחינת  בהם  והעמידה 
רגילה  בלתי  פגיעה  יסב  זה  פוליטיים  שיקולים  הכנסת  ידי  על 
בסדרי  לא  הם  כי  הדתיים,  בנושאים  וגם  חברתיים  בנושאים  גם 
וגם בתי כנסת לא מקבלים כסף אלא  העדיפויות של הממשלה, 

מתרומות. אני מציע לחבריי שלא להחריג את אמנסטי".
לבסוף, הושגה פשרה בהסכמת היו"ר גפני, במסגרתה ההטבה 
רשות  שבמהלכה  בלבד,  אחת  לשנה  אך  לאמנסטי  גם  ניתנה 
המיסים תקיים בדיקה חוזרת ואילו חברי הכנסת המתנגדים ינסו 

לקדם הצעת חוק לשינוי הקריטריונים למתן ההטבה מתוקף סעיף 
46, כך שגופים שפועלים נגד האינטרסים של המדינה לא יוכלו 

לקבל את ההטבות.
מבעבר,  בשונה  בעלילה.  תפנית  חלה  השנה  שבמהלך  אלא 
של  לדין  להעמדתם  בקריאות  ישראל'  'אמנסטי  הסתפקה  אז 
להחרמת  קורא  הוא  כי  הארגון  הצהיר  לראשונה  צה"ל,  חיילי 
ישראל במסגרת קמפיין "במלאת יובל לכיבוש", בו קרא לאיסור 
אינם  הם  כי  טענו  באמנסטי  ההתנחלויות.  עם  מדינות  של  סחר 

לאיסור סחר ממשלתי עם  קוראים במוצהר לחרם צרכנים, אלא 
ההתנחלויות. "היסטורית, אמנסטי אינטרנשיונל מעולם לא תמכה 
אנחנו  זאת,  לעומת  צרכנים.  לחרם  התנגדה  ולא  צרכנים  בחרם 
מגנים על זכותם של אזרחים להשתתף בחרם צרכנים ולדבר בעדו 
ואף יצאנו בקמפיינים להגנת אלו שנענשו על פעולות שכאלו. עם 
זאת, הנטל לא צריך להיות מוטל על כתפי הצרכנים. תיאורטית, 
בחרם  צורך  יהיה  לא  בשווקים,  מההתנחלויות  מוצרים  אין  אם 

צרכנים על מוצרים אלה".
לנושאים  המשרד  המשפטים,  במשרד  הודיעו  בתגובה, 

הניתנות  ההטבות  שלילות  על  האוצר  ומשרד  אסטרטגיים 
"נשתמש  ישראל.  על  החרם  לחוק  בכפוף  וזאת  לעמותות, 
מס  הטבות  שלילת  כולל  לרשותנו,  העומדים  האמצעים  בכל 
הודיע  צה"ל",  בחיילי  או  ישראל  במדינת  שיפגע  ארגון  כל  נגד 
הכרוך  מהלך  ההטבות,  שלילת  על  להודעה  מעבר  כחלון.  השר 
הוא  שבהודעה  החשוב  הפרט  ומסורבלת,  ארוכה  בבירוקרטיה 
הקורא  ארגון  הוא  ישראל'  ש'אמנסטי  בכך  מכירה  שהמדינה 
ועדת  בדיוני  הכף  את  להכריע  שאמור  מהלך,  ישראל.  להחרמת 

הכספים - לרעתה של 'אמנסטי ישראל'.
בוועדת  הוחלט  מאז  וחצי  שנה  שעברה  שלמרות  אלא 
של  בעניינה  בשנית  הוועדה  תדון  שנה  כעבור  כי  הכספים 
אלא  בלבד,  זאת  לא  נעשה.  לא  הדבר  ישראל',  'אמנסטי 
את  הכינה  המסים  רשות  כי  עולה  עיתונות'  'קו  שמבדיקת 
אותה  הגישה  ואף  הארגון  פעילות  על  המדובר  הדו"ח 
למזכירות הועדה, אך משום מה לא התכנסה הוועדה לדון 

בנושא.
עוד עולה מבדיקת 'קו עיתונות', כי פניות רבות שנשלחו 
ליו"ר הוועדה, חה"כ משה גפני, הן מטעמם של חברי כנסת 

החברים בוועדה והן מטעם עמותת 'בצלמו' לא נענו. 
נתוני  לפי  כי  לגלות  הופתענו  המסים  לרשות  כשפנינו 
זאת,  לשנתיים.  ישראל'  ל'אמנסטי  הפטור  אושר  הרשות 
אחת  לשנה  לאשר  הכספים  וועדת  מהחלטת  בשונה 
סמוטריץ',  בצלאל  חה"כ  הוועדה,  חבר  עם  בדקנו  בלבד. 
שהופתע למשמע הדברים ואמר שזה "לא נכון". סמוטריץ' 
על  שיעברו  לשנה.  הפטור  את  "אישרו  כי  והדגיש  הוסיף 

הפרוטוקול של הוועדה". 
הוא  מתעכב  ההליך  מדוע  סמוטריץ'  את  כששאלנו 
שפנה  למישהו  אתמול  נתנו  שהם  "התשובה  כי  השיב 
הייתה שזה לא בסמכות שלהם, אלא בסמכות שר  אליהם 
האוצר. זה קשקוש. מי זה שר האוצר? שר האוצר זה הם. 
זה אבסורד מטופש. אין שום הגיון שמדינת ישראל תממן. 
הזוי  זה  ישראל.  על  לחרם  מי שקורא  את  נממן  ואני  אתה 
ואני  לשני  מאחד  הכדור  את  שמכדררים  לחלוטין  ומופרך 

פשוט לא מבין את זה". 
בהתייחס לשאלה האם השיב היו"ר גפני לפניותיו, אמר 
לי. אתה שמעת  עונה  לא  "גפני  עיתונות':  ל'קו  סמוטריץ' 
ניגשתי  אני  עונה, אבל  לא  גפני  לו?  עונה  ממישהו שגפני 
שיעשה דיון בוועדה וששר האוצר לא מטפל בזה". עם זאת, 
משתף  "גפני  כי  ואומר  דבריו  את  לתקן  סמוטריץ'  ממהר 
פעולה. בדיון הקודם שהיה לפני שנה וחצי הוא לא התנגד 
למה שאני ביקשתי. הוא מבין שיש כאן בעיה". כשהוספנו 
שוב  לדון  מתכנסת  הוועדה  את  רואה  הוא  האם  להקשות 
בנושא, השיב סמוטריץ' כי "אני לא יודע. מה, אני נביא? 

תשאל את גפני".
הוועדה,  יו"ר  של  דוברו  השיב  עיתונות'  'קו  לפניית  במענה 
חה"כ משה גפני, כי "בדקנו. לפי הדו"ח של רשות המסים - הם 
עומדים בכל התנאים לקבל סעיף 46. אם מישהו מחברי הכנסת 
להגיש  צריך  בתנאים)  עומדים  שהם  (למרות  בזה,  לדון  רוצה 

בקשה לקיום דיון בועדת הכספים וידונו בזה".
אישרה  הכספים  "ועדת  בתגובה:  נמסר  המסים  מרשות 
לעמותת אמנסטי פטור על פי סעיף 46 לשנתיים (בשונה מהנכתב 
בפרוטוקול הוועדה, לשנה. פ.ר.), הוועדה צפויה לזמן את נציגי 

הרשות לדיון בעניין".

האבסורד: משלם המסים מממן קמפיין הסתה של 'אמנסטי'  הקורא להחרמת ישראל ○ חשיפה: למרות 
וועדת  להחלטת  בניגוד  מפתיע:  גילוי   ○ להתכנס  ממאנת  הכספים  ועדת  בנושא,  דיון  לקיים  שהוחלט 
מהרשום   (!) כפול  זמן  לפרק  אושרה  ישראל'  ל'אמנסטי  שההטבה  טוענים  המסים  ברשות  הכספים, 

בפרוטוקול ○ סמוטריץ' ל'קו עיתונות': "הזוי ומופרך לחלוטין שמכדררים את הכדור מאחד לשני"

בגלל רשלנות: ישראל 
מממנת קמפיין נגדה





תחקיר

'קו עיתונות'
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אוריאל צייטלין

את  לחקור  מעוניינים  במשטרה  כי  מסתמן 
ראש הממשלה, רעייתו שרה נתניהו ובנם יאיר 
חקירה.  הליכי  לשיבוש  בחשד  וזאת  נתניהו, 
בתיק  המדינה  עד  חפץ,  ניר  לחשד:  הסיבה 
4000, סיפר בחקירתו כיצד הורה לזוג אלוביץ' 
להשמיד מסרונים משרה נתניהו, בהקשר של 

תיק בזק-וואלה.
2 דווח כי במערכת אכיפת החוק  בחדשות 
מעריכים שחפץ לא פעל על דעת עצמו כאשר 
הורה לאלוביץ' ולרעייתו לשבש הלכי חקירה, 
ולפיכך שוקלים לחקור את ראש הממשלה גם 
הוא. אמנם אין ברשותו מכשיר נייד וספק אם 
לחפץ  שהעביר  החשד  אבל  אליו,  קשר  ישנו 

את ההוראה בעניין אולי ללא תיעוד.
בחדשות 10 הוסיפו וציינו שלשום כי יאיר 
נתניהו צפוי להיחקר גם בנוגע לחשד של עצם 
הדיווח,  פי  על  וואלה.  באתר  הסיקור  הטיית 

ראש  של  בנו 
היה  הממשלה 
בהעברת  מעורב 
בעניין  המסרים 
הסיקור,  אופי 
המשטרה  ובידי 
מסרונים  יש 
לחפץ  ששלח 
ובהם  בנושא 
על  מתרעם  הוא 
של  שהסיקור  כך 
על  שלילי.  הוריו 

פי הדיווח, חפץ מסר בעדותו כי יאיר נתניהו 
גם ידע על ההטבות לבזק.

בתגובה  נמסר  הממשלה  ראש  של  מטעמו 
כי "ההדלפה של חומרים מחקירה, אפילו אם 
האמיתי  הניסיון  היא  שווא,  בטענות  מדובר 
ופועל  פעל  הממשלה  ראש  חקירה.  לשיבוש 
הן  שיבוש  על  הטענות  החוק.  לפי  תמיד 

קשקוש. לא שיבוש, לא דובים, לא כלום".
עמדה  נקט  גנץ,  בני  לשעבר  הרמטכ"ל 
בנושא חקירות נתניהו אתמול )ג( ואמר: "אם 
האשמה  תהיה  ולא  נוספת  פעם  ייבחר  ביבי 
אני  ממשלה.  ראש  להיות  ראוי  הוא  פלילית 
ובשפה  מקרוב  עובד  ראש ממשלה  ראיתי  כן 
קשה  הכי  התפקיד  זה  –'אשכרה'  עממית 
במדינה, זה להיות מוטרד 24/7 וצריך לעשות 
בצד  לעמוד  קל  מאוד  קשה.  מאוד  תפקיד 

ולחבוט במי שעושה את השליחות". 
ש"חייבים  בכך  דבריו  את  סייג  גם  גנץ  אך 
כהונת  את  בחוק  לקצוב 
על  מדבר  אני  הממשלה, 
כלשהו,  ממשלה  ראש 
ביבי.  על  רק  מדבר  לא 
בעמדות  הימצאות 
זמן  לאורך  שלטוניות 
קהות  של  סוג  מייצרת 
דבר  היא  סבירה  והגבלה 
הדברים  בתוך  נכון". 
לשעבר  הרמטכ"ל  הודיע 
ברצינות  שוקל  הוא  כי 

ריצה לפוליטיקה.

אלי כהן

שבכל   – הזה  הסדר  ליל  נשתנה  "מה 
הלילות לא ידענו את ההלכות כראוי והלילה 
מרצה  שאל  כך  וכדין?"  כדת  נעשה  הזה 
'ערכים' הרב בנימין דרוק את עשרות הילדים 
שואל  הוא  לדוגמא.  הסדר  בליל  שהשתתפו 
וה'שאינו  שה'תם'  "משום  מתרץ:  גם  והוא 
יודע לשאול' של השנה שעברה, היו בסמינר 
ה'חכם'  להיות  יכולים  הם  גם  וכעת  'ערכים', 

של ליל הסדר הבא עלינו לטובה"... 
זר כי היה נקלע השבוע לבית הספר 'יהדות 
ומדע' באור יהודה היה פוגש את אחד מאירועי 
ההכנה לפסח המרגשים שנערך במקום. סביב 
הסבו  להפליא  מעוצבים  סדר  ליל  שולחנות 
עשרות התלמידים בליווי אנשי הצוות כאשר 
כל פרטי ההלכה והדינים הוסברו להם בטוב 

טעם ודעת.
רבים מהתלמידים בבית הספר 'יהדות ומדע' 
בהם  קיימו  לא  מכבר  לא  שעד  מבתים  באים 
סמינרים  דרך  בתשובה  וחזרו  ומצוות  תורה 
גוטליב  הרב  הספר,  בית  מנהל  ערכים.  של 

הוא  פסח  החינוכי  הצוות  מבחינת  כי  מסביר 
ימות השנה. "אחד  מושג המלווה אותם בכל 
היסודות שליל הסדר בנוי עליהם זה 'שישאלו 
התינוקות' וכל פעילותינו כאן היא לגרות את 

השאלות ולספק את התשובות".
לתקופת  נכנסים  ישראל  בתי  שרוב  בעוד 
לחג,  הנחוצות  ההכנות  כל  עם  דפגרא'  'יומי 
נעדרים  'ערכים'  משפחת  בית  של  הפעילים 
מהרגיל.   יותר  מבתיהם  אלה  בימים  דווקא 
מבוגרי  נרגשות  פניות  מקבלים  "אנחנו 
סמינרים עם שאלות בסיסיות בענייני ההכנות 
לפסח," מספר הרב אורי כהן, מנהל הסמינרים 
האברכים  "צוותי  ב'ערכים'.  הכללי  לציבור 
והפעילים המסורים הפרוסים בכל רחבי הארץ 
צמודים  והדרכה  ליווי  במתן  כוחות  משנסים 

בהתאם לנדרש".   
את מצוות  ישראל מקיימים  "בעוד שבבית 
אנחנו  בסמינרים  הפסח,  בליל  לבנך'  'והגדת 
ערכים  יו"ר  אומר  השנה,"  כל  זאת  עושים 
הרב יוסף וליס. "כל משפחה נוספת שחוזרת 
משפחה  היא  המלך  דרך  על  ועולה  בתשובה 

שיצאה מעבדות הגשמיות לחירות התורה".

לפי הפרסומים המשטרה חושדת כי הזוג נתניהו העביר מסר למשפחת אלוביץ' למחוק 
גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  במקביל,    החקירה  בנושאי  אליהם  שנשלחו  מסרונים 
מתייצב לימין נתניהו אך מסייג כי יש לקצוב כהונת ראש ממשלה, בנוסף, הבהיר כי 

ישקול ריצה פוליטית

עשרות לילות 'סדר לדוגמא' ואפיית מצות עם ילדי בוגרי הסמינרים 
של ערכים ברחבי הארץ 

חקירות נתניהו: במשטרה 
חושדים בשיבוש הליכים

ה'תם' שכבר 'יודע לשאול'

גנץ ונתניהו. צילום: קובי גדעון, לע"מ

חדש 

 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד

קניון רמות קומה 1 טל. 02-9948041
א'-ה' 9:30-22:00 יום ו' 9:00-14:00

  23:00 עד  שעה לאחצה“ש    מוצ"ש 

לעדי  
ב

שלים 
בירו

כ-50 דגמים חדשים 
במחירי השקה מיוחדים 

מתנה בקניית חליפה עד ר״ח ניסן 



משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

הפרשות לפנסיה: להבטחת הכנסתכם העתידית ודאו, שהמעסיק מפריש הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה.
זכויות נשים:  אסור על פי חוק לפטר או לפגוע בהיקף השכר או המשרה של עובדות בתקופת טיפולים, טרום 

לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה. 

שכר מינימום:  השכר המינימלי שחובה על פי חוק לשלם לכל עובד עומד על 5,300 ₪ לחודש או 28.49 ₪ לשעה.

הלנת שכר:  "לא תלין שכר שכיר"; תשלום השכר ותשלומים נוספים צריכים להיות משולמים עד המועד הקבוע בחוק.

employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights :מידע נוסף באתר זכויות עובדים של משרד העבודה והרווחה

רוצים לדעת עוד על זכויותיכם? פנו ליחידה ליחסי עבודה  1-800-800-390
לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו למינהל הסדרה ואכיפה  )ניתן לפנות גם אנונימית(: 2570*

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!



“להיות
כובען

זה מקצוע”
איצ’ה ש ר’  לי  אומר  סיפור,  מע 

מבריש  בעודו  בחיוך  פרסטר 
אלי  “ניגש  אדים,  אפוף  כובע 
ומצביע  מארה”ב  ליטאי  יהודי 
ראשו  על  המתנוסס  החדש  כובעו  על  לי 
הכובע  את  ‘תראה  לי,  ואומר  לתפארה 
בבורו  פלונית  בחנות  אותו  רכשתי  הזה, 
שיש  כמו  לא  מיוחד,  משהו  הוא  פארק, 
בליבי.  וצחקתי  חיוך  לו  השבתי  אצלך...’ 
אם הוא היה יודע שאותו בעל חנות מזמין 

את הכובעים שלו ממני...”

שערים  במאה  יושב  פרסטר  איצ’ה  ר’ 
העולם.  בכל  פרוסה  ומצודתו  בירושלים 
מפעל הכובעים שלו ברומניה הוא המוביל 
ובמקצועיות  באיכות  החרדי  בציבור 
ומספק כובעים לסניפים וחנויות בניו יורק, 
בלגיה  אנגליה,  בולטימור,  אנג’לס,  לוס 
וכמובן ירושלים ובני ברק, אשדוד ואפילו 
“פרסטר”  בצפון.  וברכסים  בדרום  בערד 
אמינים,  איכות  לכובעי  נרדף  שם  הפך 
המבוקשים ביותר בכל החוגים והסגנונות. 
כאן  כובעים.  'מוכרים'  לא  ב”פרסטר”  כי 
אותם  ומייצרים  מתכננים  אותם,  חיים 
בהתאמה מלאה לציבור הענק הבוחר בהם 

שוב ושוב.

לנו  הוא אומר  זה מקצוע”,  כובען  “להיות 
בחנות  הייצור  בקומת  מסיירים  בעודנו 
המיתולוגית ברח’ מאה 
שערים בירושלים. “זה 
ניסיון  הדורש  תחום 
החל  רבה,  ומומחיות 
כמו  הייצור  משלב 
הלבד  חומרי  בחירת 
בניית  האיכותיים, 
עיצובו  הכובע,  צורת 
לאורך  ועמידותו 
ההתאמה  ועד  שנים 
הראש  על  המושלמת 
של הלקוח. כובע הוא 
לבוש  פריט  עוד  איננו 
האדם  של  הפאר  אלא 
והוא חייב להיות הולם 

ומושלם”.

אין קיצורי דרך 
לפני  החל  הכל 
שנה.  ממאה  יותר 
אברהם  ר'  כשהרה"ח 
החל  ז"ל  פרסטר  יוסף 
בייצור  תרע"ב  בשנת 

לא  הוא  האמונות,  בידיו  איכות  כובעי 
העלה בדעתו שיבוא יום בו כובעיו יהפכו 
לא  הוא  עולמי.  כלל  יהודי  מלכות  לכתר 
למעצמה  יהפוך  אז, ששם משפחתו  שיער 
של ייצור ולסמל של איכות, או יותר נכון, 
כל  על  ההקפדה  ל'כובע'.  נרדפת  למילה 
פרט והאהבה הרבה שהוקדשה לכל כובע 
כיצירת פאר בלעדית, הפכה את המעבדה 
בעולם  ממש  של  למותג  שלו  הפרטית 
היהודי ולבחירה המנצחת של רבבות, כבר  
עשרות שנים. נכדו ר' איצ'ה פרסטר הפך 

את המקצוע לאומנות של ממש. 

קל  ומחירים  מותגים  של  מתעתע  בעולם 
בכל  כמו  כי  מתברר  אבל  לאיבוד,  ללכת 
תחום, גם בענף הכובעים אין קיצורי דרך. 
מחיר הכובע הוא פונקציה של טיב המוצר 
“פעם הגיע לקוח אל אבא שלי  ועמידותו. 
וביקש כובע טוב וזול. הוא ענה לו שיקנה 
ר’  אומר  זול..”,  ואחד  טוב  אחד  שניים, 
הכובעים  בין  “ההבדלים  ומסביר:  איצ’ה 
מתחילים בחומר הלבד עצמו, סוג השיער 
המדויק  והתיפור  העמוק  הגוון  וצפיפותו, 
ועד לגימור המוקפד בטאצ' מושלם. בנייתו 
של הכובע היא מלאכת מחשבת של ממש”. 

"כובע יוקרתי אמיתי מיוצר מלבד שערות 
אך  באיכותן  המעולות  וארנבות  שפנים 
מחירן גבוה מאוד. השערות עוברות תהליך 
ידני של ויברציה )ערבול בתנועה סיבובית( 
מכן  לאחר  ורק  ובקיטור,  בחום  משולב 
מגיע שלב הצביעה ושלב ה'בנייה' בפועל. 
וסוג  הצפיפות  רמת  הבסיס,  חומרי 
הצביעה, הם אלו שקובעים את איכותו של 
הכובע וכמובן מאליו את מחירו, פשוט או 
יוקרתי יותר. מניסיון של דורות בענף אני 
אומר באופן מוכח: אין בעולם 'כובע זול'. 
איכותי  כובע  ויש  יותר,  איכותי  כובע  יש 
פחות. המחיר בין אם נרצה או לא מסגיר 
סוד, חומר טוב המחזיק  כל  בזה  אין  זאת, 

לאורך שנים יקר יותר".

הכתובת הנכונה
מצוינת להתחדש  הזדמנות  הוא  חג הפסח 
בכובע חדש ולהגיע אל החג כבני מלכים. 
הלקוחות הרבים הגודשים בימים אלו את 
סניפי רשת ”פרסטר” מרגישים מיד שהגיעו 
אל הכתובת הנכונה. התחושה היא שכאן, 
תחת קורת הגג הזו, הם יקבלו את הכובע 

האיכותי והמתאים ביותר עבורם. 

מותג  כמו  יוקרתי  כובע  המבקשים  אלו 
היטב שהם  יודעים  כבר  ‘ברנדולינו’  הדגל 

יצירת  לכספם.  מלאה  תמורה  מקבלים 
הפאר שכבשה את עולם הישיבות מוכיחה 
ביוקרה  ביופי,  שנים  כבר  עצמה  את 
בידיים.  זאת  למשש  ניתן  ואף  ובאיכות, 
כובע ה’ברנדולינו’ הינו קל יותר, דק ועדין 
מלאכת  בהתאם.  שלו  והמראה  יותר, 
בידי  מופקדת  ה’ברנדולינו’  של  העיצוב 
המבין  ומעודכן,  מקצועי  צוות  ע”י  אמן, 
קיפול  כל  של  ביותר  הדקות  ברזולוציות 
שוליים או זווית הקנייטש, באופן שיהלום 
חגיגי  למראה  הלקוח  של  ראשו  את 

ומושלם.

ברמת  כובעים  המבקשים  אלו  כן,  כמו 
ה’ברבסו’  מותגי  כמו  יותר,  נמוכה  יוקרה 
אל  שהגיעו  הם  אף  יודעים  ועוד,  מילאנו’ 
את  עברו  אלו  כובעים  הנכונה.  הכתובת 
”פרסטר”,  של  המקצועי  הייצור  תהליך 
עצמם  את  והוכיחו  המדויק,  העיצוב  את 
זמן.  לאורך  המחזיקים  ביותר  כשימושיים 
ברמה  הכובעים  בתחום  גם  כי  ספק  אין 
הפחות יוקרתית ”פרסטר” מציג את המוצר 
המוני  של  רצונם  לשביעות  ביותר  הטוב 

לקוחות.

מדברים  רצון,  שביעות  על  כשמדברים 
ודיוקים  התאמות  של  שלמה  מערכת  על 
מהותי  נושא  ביותר.  הקטנים  לפרטים  עד 
לדוגמה, הוא אופן בניית הכובע והתאמתו 
“יש אנשים עם ראש עגול  לראש הלקוח. 
אומר  מאורך”,   ראש  עם  כאלה  ויש 
המוכרים  רבים,  “במקומות  איצ’ה,  ר’ 
הכובע  בתוך  לבד  של  חתיכות  דוחפים 
כדי להתאימו אל הראש. אצלנו זה לא כך. 
אנחנו מתאימים את צורת הכובע עצמו אל 
הידע  ואת  הכלים  את  יש  לנו  רק  הראש. 
הוא  ובהתאמה  בתחושה  וההבדל  לזה. 

גדול”, הוא אומר.

טיפול אישי בכל לקוח
במקום  נמצא  ב”פרסטר”  השירות  נושא 
הראשון. רק מי שנמצא בענף שנים רבות 
מבין כי כובעים זה לא מוצר של ‘סרט נע’, 
אלא כל לקוח הוא שונה ודורש טיפול אישי 
קיימת  ב”פרסטר”  הזו  מהסיבה  ומיוחד. 
את  המבצעת  משוכללת  תיקונים  מעבדת 
כל סוגי הדרישות, כמו שינוי סרט, שינוי 
עיצוב וגם ניקיון ותיקון כובעים. השירות 
התחושה  את  מעניק  והמקצועי  המהיר 
לעשות  והרצון  היכולת  את  יש  כאן  שרק 

הכל שתהיו מרוצים.

שלישי  דור  פרסטר,  איצ’ה  ר’ 
העולמית  הכובעים  לאימפריית 
‘פרסטר’, ממשיך להוביל את ענף 
מותגי  במגוון  החרדי  הכובעים 
איכות    מה’ברנדולינו’ היוקרתי 
ועד  הישיבות  עולם  את  שכבש 
ל’ברביסיו’ וה’מילאנו’ השימושיים 
והפופולאריים     בשיחה מיוחדת 
המקצוע,  רזי  את  חושף  הוא 
ועד  והעיצוב  הייצור  משלב 
ראש  על  המושלמת  להתאמה 
‘מוכרים’  לא  “אנחנו  הלקוח     
כובעים, אנחנו מייצרים אותם עם 

הרבה אהבה”      כבני מלכים

שמעון ברגר



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276
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כמו חכם הרזים היודע לצפות מראש פגיעות קטלניות בדייקנות 
תוצאות  של  בתחזית  כשמדובר  בחובבנות  מפספס  אך  מרשימה, 
אך  למטרה  קולע  האחרונים  בימים  נתניהו  עצמו  מצא  בקלפיות, 

מפספס במבחן התוצאה. 
בין  בימי  פוליטיים  שועלים  משלי  אחרי  לעקוב  שמתקשה  מי 
ליטול  ובסדקים, מוזמן  וחיפוש בחורים  ניקיון הבית  הזמנים של 
לידיו את ספר הזיכרונות של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 
ישי. על הנמשל הנוגע  ולדפדף לפרק הנוגע לשר לשעבר אלי   –
ומיד, אך לפני הכל שווה  נרחיב כאן תכף  נתניהו  לזמננו בענייני 

לבזבז כמה מילים על אולמרט וישי – להלן: גיבורי המשל.
מימי 'פנקס שירות' של ראש-הממשלה לשעבר יצחק רבין, לא 
יצא לאור ספר שמלא וגדוש בבוז וזלזול כלפי כל מי שאינו שארו 
הקרוב של המחבר – ואין לך קרוב לאדם יותר ממנו, עצמו ובשרו. 
חוץ מלכנות את השופט שדן במשפטו, את היועמ"ש לשעבר ואת 
שיגר  מאזן  החי שאבו  מעולם  בקללות   – לשעבר  המדינה  מבקר 

השבוע לשגריר ארצות הברית, אולמרט אמר הכל. 
אישיותו  את  אפיינה  לא  מעולם  שצניעות  עצמו  אולמרט  את 
הסדר,  בליל  כמו  מדובר  כן  אם  אלא   – שאלות  לשאול  מיותר 
התקשורת  על  נאמר  מה  אך  ומתוזמנות.  מוזמנות  בקושיות 
ולא פסח  הישראלית שעוטפת את האיש בפשתן – כאילו סוכות 

בפתח?
כשמשווים בין הסיקור החנפני והאוהד לו זוכה ראש הממשלה 
לשעבר שהורשע בדין לבין מסע הרדיפה התקשורתי שעובר ראש 
הממשלה המכהן, אי אפשר שלא להגיע למסקנה כי יש ממש ואף 
החוק  שלטון  כנופיית  על  מסתער  אולמרט  נתניהו.  בטענות  יותר 
בספרו ונוגס כמו פיטבול שהורעב במשך שנים מאחורי הסורגים. 
המתקפות של נתניהו לעומת אלה של אולמרט – נראות כמו נשיכה 

קלה של הכלבה קיה ז"ל. 
נתניהו  מזומנים,  קבלת  בגין  בדין  שהורשע  לאולמרט  בניגוד 
שאופפות  החשדות  שאר  בכל  טובין.  בקבלת  רק  לכאורה  נחשד 
אותו כמו עננת צחנה בפארק אריאל שרון )חירייה – על שם פועלו 
של ראש הממשלה בפרשת האי היווני(, הוא נחשד בעבירות של 
שמור לי ואתקע לך – בהן אפשר להאשים כמעט כל פוליטיקאי 

בכיר.
ממשלות המערך לדורותיהן תכננו וייצרו את גלגלי הבירוקרטיה 
משאבי  חלוקת  את  במקורבים.  שפוגעים  תהליכים  לתקוע  כדי 
המדינה לאישים הקרובים לצלחת, נתניהו לא המציא ואפילו לא 
המיליונים  ועשרות  המדינה  עדי  של  המאסיבי  הרכש  אם  שכלל. 
שהושקעו בחקירה הניבו תוצאה של חשד לכאורה בפלילים שבהם 
מעורב כל פוליטיקאי השואף לגדולות, אפשר בהחלט להבין את 

ביבי בשעתו הקשה.
אישי  על  חסה  לא  שהיא  כך  על  להצביע  יכולה  הפרקליטות 
ציבור מימין ומשמאל, אך התקשורת לעומתה לא מסוגלת להסביר 
ודורשת  המכהן  הממשלה  ראש  של  עורו  את  פושטת  היא  מדוע 
את התפטרותו, בה בשעה שהיא סכה בשמן ריחני את בשרו של 
ידיעות  בקבוצת  ומתפקידו.  מהכלא   – ראש הממשלה המשוחרר 

אחרונות, אולמרט זכה השבוע לתהילה כאילו זכה בפרס ישראל 
של יום העצמאות השבעים למדינה.

מנסים  אחרונות  ובידיעות   – מבגדיו  התנדף  טרם  הליזול  ריח 
האפליה  שאנל.  בושם  של  מתנה  באריזת  האיש  את  לנו  למכור 
הזאת בין אדם לאדם, בין דם לדם, מסבירה מדוע נתניהו נוסק בכל 

משאלי דעת הקהל. השקר - בא לידי ביטוי בסקר.

מקובל לענייני צבא
בספרו  הבודדים  הפרגונים  אחד  את  במפתיע,  ודי  שינוי  לשם 
של האיש שיורה לכל הכיוונים, חולק אולמרט דווקא לפוליטיקאי 
חרדי ובהקשר של מיסטיקה וקבלה. חומות הכלא נודעו משכבר 
לחבוש  העבריינים  לגדולי  גם  לגרום  המסוגלות  ככאלה  הימים 
ודעת  שינק חכמה  אולמרט  אצל  גדולה.  כיפה שחורה  לראשיהם 
מתבטא  זה  ז"ל,  רביץ  אברהם  הרב  של  מפיו  שמח  אור  בישיבת 

כנראה בתוספת הערכה לא שגרתית למיסטיקה וקבלה.
ראש הממשלה לשעבר מתאר כיצד הגיע אליו חבר הקבינט דאז 
אלי ישי, נרעש ונרגש באחד מימי שישי של מלחמת לבנון השנייה 
והזהיר אותו בשם רב מקובל מפני פגיעה של החיזבאללה בספינת 
חיל הים. אולמרט שזלזל בתחילה הופתע כשבליל המחרת האזהרה 

התממשה והפגיעה המפתיעה התרחשה. את הסיפור שמתאר אהוד 
אולמרט שמענו בשעתו מהשר אלי ישי שהיה דבוק ברב-חזאי כפי 

שנתניהו שותה בצמא את הערכותיהם של סוקרי דעת הקהל.
את  שצפה  קבלות  עם  מקובל  אותו  של  ההבטחות  סמך  על 
בין  ישי  אלי  החליט  השנייה,  לבנון  במלחמת  בספינה  הפגיעה 
הדברים  את  האחרונות.  בבחירות  עצמאית  להתמודד  השאר, 
ערב  ובעצמו  בכבודו  ישי  מפי  והח"מ(  ריבלין  )יעקב  שמענו 
הבחירות האחרונות. במהלך ראיון שערכנו עמו ברדיו קול ברמה, 
כך  כל  שאלנו אותו בהפסקה שבין הפרסומות הכיצד הוא בטוח 
שיעבור את אחוז החסימה בשעה שהסקרים מטילים ספק בתוצאה. 
בחיוך רחב סיפר לנו אלי ישי שהוא מחזיק בכיסו הבטחה של 
הרב-חזאי שמעולם לא טעה ותמיד קלע למטרה כי ייבחר לכנסת 
כמה  הבאבא  של  שמו  לפחות.  מנדטים  חמישה  עם  בוודאות 
)מנדטים( שמור במערכת, אך במבחן התוצאה אפשר לקבוע שגם 
מי  וחולשה.  חוזקה  תחומי  יש  לפרשנים,  כמו  עתידות,  למגידי 

לפוליטיקה ומי לצבא. 
כמו אותו סיפור על מקובל שמבטיח להורים המאושרים שייוולד 
להם בן זכר ורושם ליתר ביטחון בפנקסו הקטן 'בת' – גם כאן אי 
מי שדבוק  ולהתעלם מהכישלונות.  רק להצלחות  להיתפס  אפשר 
באהבת תורה אמיתית, לא בוחר את רבו כמו שבשבת, בפרמטרים 

של חזאי מזג אוויר. 
בעניין הזה צריך לזכור ולהזכיר לשבחו של השר לשעבר שהוא 
לא הלך רק להעלות באוב ולדרוש את הבלתי נודע. בשבילו, מורה 
הדרך שימש בראש ובראשונה כחברותא קבועה – ללימוד משותף 

עליו לא ויתר גם ברגעי משבר. 
לעולה,  שר  כמו  נתניהו  ידי  על  הועלה  והוא  בער  כשהכרמל 
נסענו איתו בשעתו בדרך הייסורים מירושלים לחיפה וראינו איך 
ועונה  הזה  העולם  ולהבות  מהבלי  מתנתק  הוא  הזאת,  בשעה  גם 

לטלפון כדי להעביר שעה של חברותא טלפונית. 
לא רק את רבותיו במועצת החכמים אלא גם את החברותא היומי 
– אלי ישי נהג להחליף במרוצת השנים. פעם היה זה הרב עזריאל 
נותרה  הלימוד  כהן. האישיות השתנתה אך שעת  רוני  הרב  ופעם 
קבועה. ממנו יראו בני הישיבות הנופשים בחופשת בין הזמנים וכך 

יעשו.

מחלת החקרת
מהמשל הנעלם והסיפור שנראה כמו הסתרה שבתוך ההסתרה, 
מצא  נתניהו  כל.  לעין  והנגלה  השגרתי  לנמשל  ברשותכם  נעבור 
אירועים  לשני  כבול  כשהוא  המשבר  סיום  עם  ומיד  תיכף  עצמו 
אמור  שעבר,  בחמישי  מראש.  השתתפותו  אושרה  בהם  חרדיים 
יוסף  הרב  הגאון  של  הכבוד  כאורח  להופיע  הממשלה  ראש  היה 
אפרתי בטקס הוקרה למרכזי הלמידה לתלמידי בית הספר למצוות 
התלויות בארץ. בראשון של שבוע זה – הוא הוזמן כאורח הכבוד 

בית ספר לפוליטיקה

אסיר, תודה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

יפנו גב לחרדים? ליברמן ונתניהו. צילום: חיים צח, לע"מ
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 בחיוך רחב סיפר 
לנו אלי ישי שהוא 

מחזיק בכיסו הבטחה 
של הרב-חזאי 

שמעולם לא טעה 
ותמיד קלע למטרה 

כי ייבחר לכנסת 
בוודאות עם חמישה 

מנדטים לפחות. שמו 
של הבאבא כמה 
)מנדטים( שמור 

במערכת, אך במבחן 
התוצאה אפשר לקבוע 

שגם למגידי עתידות, 
כמו לפרשנים, יש 

תחומי חוזקה וחולשה. 
מי לפוליטיקה ומי 

לצבא

ליברמן תמיד ידע 
לשחק עם החרדים 

חם-קר בהתאם 
לטמפרטורה הרצויה, 

אך אי אפשר לומר 
שכך היה גם בצד 

השני של המפה 
הסינופטית. החרדים 

תמיד היו על תקן 
הנאמנים המופתעים 

שנתונים לגחמותיו, 
כמו ח"כים של ישראל 
ביתנו שמחכים למוצא 

פיו רגע לפני הרכבת 
הרשימה

לטקס חתימת הסכם הגג לבניית 12,000 יחידות דיור בעיר החרדית אלעד.
אם תכנית השלבים של נתניהו הייתה מתממשת, הוא היה אמור להגיע 
אפם  על   – שהוקדמו  בבחירות  גדול  לניצחון  בטוח  כמועמד  לאירועים 
וחמתם של יתר השותפים. עם קשית המנדטים בפיו נתניהו היה נותן עינו 
אגודה.  בד"צ  בהשגחת  כמהודרת  צוהר  רבני  בהשגחת  כשרה  כוס,  בכל 
ולבוחרים  לנבחרים  ומזכיר  לאירועים  מגיע  היה  ביבי  מושלם  בתזמון 
החרדים עד כמה הוא טוב ומיטיב לאלה שאינם שוכחים אף פעם מה זה 

להיות יהודים.
המטרה סומנה אבל תזמון הקליעה התפספס לו בשבוע. אחרי שהמשבר 
נפתר בעל כורחו ונתניהו נותר כלוא בממשלתו, לא נותר לראש הממשלה 
הבריאותיות  הנסיבות  על  בביתו.  ולהישאר  החקרת  במחלת  לדבוק  אלא 
שהובילו אותו להתחמק מהטקס באלעד, סגן שר הבריאות בממשלתו היה 
אלא  לחמוק  ביבי  ביקש  מהחרדים  לא  אך  יתירה.  בשמחה  עבורו  חותם 
במקביל  רעייתו  וחקירת  לביתו  הגעתם  של  הזה  הטקס  את  מהחוקרים. 
לתיאום  הסתם  מן  וינצל  ניצל  שאותם  ימים  בכמה  דחה  הוא   – לחקירתו 

והכנה. 
בשביל החרדים זו הייתה בסך הכל תזכורת קטנה לכך שכאשר החיבוק 
לגדולי  גם  בגב  סכין  לתקוע  יהסס  לא  הוא   – לנתניהו  ישתלם  לא  החרדי 
תומכיו. מי שמפקפק במסקנה, מוזמן לחזור אחורה בגלגל הזמן לימי הקמת 
לפיד  יאיר  יוזמות  את  למצמץ  בלי  קידם  כשנתניהו  הקודמת,  הממשלה 

שפגעו בבשר החי של שותפיו לשעבר. 
להתחייב  מוכן  הוא  האם  ושאלנו  משנה  יותר  לפני  בלשכתו  כשישבנו 
שהסיטואציה לא תחזור על עצמה הוא השיב בלי למצמץ שזה לא תלוי בו 
אלא בנו. "אל תגרמו לכך שלפיד יקבל יותר מעשרים מנדטים ואי אפשר 
לפוליטיקה  שנוגע  מה  בכל  הזהיר.  הוא  בלעדיו",  ממשלה  להרכיב  יהיה 
לעיתים  לו  גם  כי  אם  מכולם,  הגדול  המגה-חזאי  הוא  נתניהו  ישראלית, 

ההערכות מתפספסות, כפי שמוכיחות הכותרות האחרונות.

ירושלים של מעלה
"מה יצא לציבור החרדי עד היום מהחברות שלך עם איווט?" נשאל יו"ר 
ש"ס אריה דרעי לפני שבוע בתוכנית פילפוליטיקה )בהגשת יעקב ריבלין 
והחתום מעלה(. דרעי שדחה את 'קץ הימין' כמעט במו ידיו, עלה לשידור 
הממושכת  מהשהות  שנדבק  בשרשרת  נפגע  כעוד  וסומן  מודלק  גרון  עם 
בחברתו של השר יריב לוין. למזלו של אריה מכלוף דרעי חסך ממנו ראש 
הממשלה את הדילמה האם להגיע לטקס החתימה באלעד. השר לא עוסק 

בזה לעת עתה, וישוב להרהר בדבר כשייקבע המועד הבא. 
על  את השאלה  לא אהב  דרעי שהוא  ניכר מקולו של  בגרון,  דלקת  עם 
איווט, בלשון המעטה. אחרי מה שעבר עליו לפני שבוע, אפשר גם להבין 

כ"חיי  מכנים  שחז"ל  מה  בבחינת  העכשווית,  הפוליטית  ברמה  מדוע. 
שעה", דרעי יצא מהמשבר האחרון כשמלוא תאוותו בידיו ונראה לרגעים 
טרם  נעבאך,  הסקרים,  רק  התשעים.  משנות  הגדולים  לרגעיו  שחזר  כמי 

הסתנכרנו עם ההישגים.
מאז נותקו היחסים בין החברים הטובים דרעי ואיווט על רקע ביקור שר 
הביטחון במתחם ביג באשדוד בעיצומה של סערת מרכולי השבת – דרעי 
עם  "אני  ולייחוס  לציטוט  אמר  כשיו"ר ש"ס  מילה.  האיש  עם  החליף  לא 
איווט גמרתי", הוא אמר אמת לשעתה. את הלקח הזה נוהג להזכיר משה 
גפני, שהצהרתו עם הקמת ממשלת שרון-טומי: "אנחנו עם שרון גמרנו" 
לליצמן  הסתבכה  השלישית  הקריאה  שהבטחת  כפי  בגרון,  לו  נתקעה 

לאחרונה בזקן ובאויזן זוקן.
 - מכלוף  לאריה  טלפון  להרים  לאיווט  שגרם  האינטרס  מהו  להבין  קל 
ולא רק בזירה הארצית עליה דובר כאן בשבוע שעבר, אלא בעיקר בזירה 
המקומית. אם ראש עיריית ירושלים ניר ברקת אכן יטרוף את הקלפים ויכריז 
על פרישתו כדי לעבור מהזירה המקומית לארצית, ליברמן יעשה הכל כדי 
שמועמדו לראשות העיר מהסיבוב הקודם משה ליאון, ייבחר על ידי חברי 
הקודם,  בסבב  לרשויות.  הבחירות  לקיום  עד  שנותרה  בתקופה  העירייה 
הסתובב  חרדים,  גיוס  על  גבוהה  כיום  שמדבר  הביטחון  שר  להזכירכם, 

בסמטאות שערי חסד כדי לגייס את בוחרי )ולא בחורי( הפלג הירושלמי. 
לטמפרטורה  בהתאם  חם-קר  החרדים  עם  לשחק  ידע  תמיד  ליברמן 
הרצויה, אך אי אפשר לומר שכך היה גם בצד השני של המפה הסינופטית. 
כמו  לגחמותיו,  שנתונים  המופתעים  הנאמנים  תקן  על  היו  תמיד  החרדים 

ח"כים של ישראל ביתנו שמחכים למוצא פיו רגע לפני הרכבת הרשימה. 
עד שיימצא ה'אורלי לוי' החרדי שיאמר לאיווט 'עד כאן' – בלי למצמץ 
שדווקא  מאמין  דרעי  מדומה,  ברוגז  של  קצרה  תקופה  אחרי  ולהישבר 
לכך  ולהביא  הגיוס  בגזרת  גם  שקט  להקנות  עשויה  המתחדשת  החברות 

שהצוות שהקים איווט יוביל למסקנות סבירות.
חברים אחרים, כולל ש"סניקים שמפרגנים לדרעי על מהלכיו האחרונים, 
בטוחים שברגע האמת ליברמן ינתק מגע ויבהיר שהוא מתעקש להעביר את 
עמדת הצבא. כדי שלא נהפוך שוב לאלה הנעלבים ואינם עולבים, שבזירה 
להציב  הזאת  בפעם  צריך  בשקיעתה,  לשמש  לדמותם  ניתן  הפוליטית 
לליברמן את הדילמה לפני ולא אחרי התמיכה במועמדו לראשות העירייה. 
יתכבד נא שר הביטחון וישיבנו דבר בטרם יקרא עלינו שוב תיגר, יען כי 
אי אפשר יותר לנתק בין ירושלים של כיכר ספרא לירושלים של מיר, חברון 

ובריסק.  

חושף סיפורי מופת, אולמרט. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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וברון
הגדולה  הכובעים  לרשת  הנחשבת  כובעים"  "ברון  ברשת 
והמובילה בעולם היהודי, נערכים לתקופת החגים של חודש 
ניסן, ברון כובעים נמצאת כבר שנים רבות במקום הראשון 
בנתוני רכישת המגבעות, וכן מספר סניפי הרשת הוא הגדול 
את  כאמור  לה  המגבעות  מה שהקנה  בענף  הקיים  ביותר 
התואר רשת הכובעים הגדולה המובילה בעולם היהודי, נדמה 
כי אין בן תורה שלא ביקר באחד מסניפי הרשת, די להיכנס 
לישיבה באופן אקראי ולראות מספר גדול של מגבעות מבית 
ברון המונחים בכניסה לבית המדרש, או להביט סביב בבית 
הכנסת כדי לקבוע כי ברון היא הרשת הנחשבת ביותר בקרב 
של  הרשת  ספק  ללא  היא  וכי  והאברכים  הישיבות  בחורי 
עולם התורה.  בברון כבר יודעים כפי שנוכחו לראות בשנים 
דרמטי  לגידול  מביאה  השנה  בלוח  זאת  תקופה  כי  עברו 
מועד  שמתקרב  ככל  וגדל  הולך  שרק  הלקוחות,  במספר 
החג. ללא ספק מדובר בתקופה העמוסה ביותר בשנה. כיאה 
לרשת שהציבה את השירות ללקוח בראש סדרי העדיפויות 
טרום  של  זאת  לתקופה  גם  מענה  לתת  בברון  דאגו  שלה, 
החג, והגדילו משמעותית את כמות הכובעים במדפים, וכן 
תגברו את צוות המכירות בסניפי הרשת בכל רחבי הארץ, 
ובנוסף גם שעות הפתיחה של הסניפים תוארך עד השעות 

המאוחרות. 
החג  ערב  לאווירת  להיכנס  רבים  כמו  אנחנו  גם  החלטנו 
ולהגיע בהפתעה לחנות הדגל של הרשת ממוקמת ברחוב 
על  מקרוב  ולעמוד  להתרשם  כדי  ברק  בבני  עקיבא  רבי 
הנעשה בחנות בימים טרופים אלו של ערב חג הפסח. ואם 
כבר ביקור לא וויתרנו על הזדמנות נוספת לערוך ראיון עם 
ראובן  ר'  הבעלים  הכובעים  אימפריית  בראש  שעומד  מי 
במאור  אותנו  קיבל  מאוד  מוגבל  שזמנו  אף  שעל  בוכריס 
פנים המיוחד שלו, ופינה לנו מספר דקות יקרות, כדי לערוך 
ראיון בו הוא מגלה דברים שרואים אור לראשונה על הנעשה 

מאחורי הקלעים של הרשת.

אנחנו מגיעים לחנות וכמו בביקור הקודם שערכנו במקום 
לא קלה  הופכת למשימה  הדרך למשרד  בדיוק,  לפני שנה 
שהשנה  נדמה  החנות,  את  גודשים  רבים  לקוחות  בכלל, 
ישיבות  בחורי  גם  לראות  ניתן  יותר.   רבים  אף  הלקוחות 
וגם משפחות שהגיעו עם ילדיהם לרכוש את הכובע הנכסף 
את  בברון,  החירות  חג  ערב  אווירת  אכן  כובעים,  ברון  של 
ריח הניקיונות מחליף כאן ריח לבד משובח, מכונת הקיטור 
לאריזה  בדרך  מוברשים  כובעים  ועוד  עוד  לרגע  נחה  לא 
את  לפלס  מנסים  אנחנו  כובעים".   "ברון  של  המפורסמת 
צעיר  נער  לראות  ניתן  בסמוך  הרבים  הלקוחות  בין  הדרך 
בקרב תלמידי  דבר  הכובע שהפך לשם  "פנתר"  כובע  בידו 
מבוגר  הפעם  נוסף  בחור  והנה  צעדים  כמה  עוד  הישיבות, 
יותר ביד אחת אוחז גמרא וביד השניה כובע "צ'רבו" החדש 
נראה כי הוא בחר אותו בשל עיצובו המיוחד, ליד מחלקת 
"ההמבורג" ראינו אישיות רבנית מהדרום, ואז נפגשנו איתו 
את  בסערה  כבש  אשר  "הרואצ"  הרשת  של  הדגל  כובע   -
עולם הישיבות והפך לפופולארי מאוד בקרב החתנים ובכלל 
לכל הרוצה לשדרג את הופעתו, רשת ברון היא היבואנית 
הבלעדית של המותג הספרדי בארץ, והביקוש לכובע "רואצ" 
רק הולך ועולה, היום כולם יודעים אמרת חתן אמרת "רואצ". 
קבע  ספק  ללא  הכובע  כי  הבעלים  לנו  יאמר  יותר  מאוחר 
סטנדרטים חדשים בשוק, אכן לאחר מבט קצר ניתן לקבוע 

כי הוא אינו דומה לשום כובע אחר.
ממש  של  למהפכה  שהביא  מי  את  פוגשים  אנחנו  והנה 
לאגדה  כובעים"  "ברון  את   שהפך  ומי  הכובעים  בעולם 
הבעלים ר' ראובן בוכריס אשר משקיע את רוב זמנו ומרצו 
לטובת הלקוחות ודואג באופן אישי שכל לקוח ייצא מרוצה, 
בתחילת דברינו אנחנו רוצים לשמוע מה נשתנה החג הזה 

מכל החגים  בברון.

ספר לנו על ההכנות לחג ברשת?
ברון  ברשת  עבורנו  גדול  אתגר  הוא  ניסן  חודש  תראה 
היהודי  בעולם  ביותר  והגדולה  המובילה  כרשת  כובעים 
לעמוד  חייבים  אנחנו  באחריות  זאת  אומר  ואני  כולו 
בקצב הביקוש לכובעים שלנו לקראת החג. אנשים רבים 
רוכשים בתקופה הזאת של השנה כובעים, אולי יותר מכל 
זמן אחר, ואנחנו רואים שהדרישה למותגים שלנו ברחוב 
היא עצומה וב"ה הולכת וגדלה משנה לשנה אנחנו ברשת 
לא נשארים אדישים לכך ונערכים היערכות מיוחדת כבר 
זמן רב לפני החג. רק לפני זמן קצר פרקנו סחורה נוספת  
אנחנו  כי  ללקוחות  לומר  יכול  אני  לים  מעבר  שהגיעה 
מתחדשים כל הזמן בברון לא צריך חג כדי לחדש קולקציה 
על המדפים אצלנו תקבלו את הסחורה האיכותית ביותר 
לך  לומר  יכול  אני  ביותר.  האטרקטיביים  המחירים  עם 
השעות  עד  מהבוקר  ברשת  נמצא  אני  הללו  שבימים 

הקטנות של הלילה כדי לפקח מקרוב על המכירות".

יש איזו שעה ביום בהם העומס קצת יורד?
אני  מראש  עליהם  לענות  לי  שקשה  דברים  זה  תראה 
זמן  קצת  יש  חמץ  בדיקת  בזמן  שאולי  לך  לומר  יכול 
לנשום )צוחק( את המנוחה אנחנו משאירים לימי המועד. 
דואגים  אנחנו  אבל  רב  בלחץ  מאופיינת  הזאת  התקופה 
המכובדת  הבמה  את  לנצל  רוצה  אני  מענה.  לתת  בברון 
הזאת ולבקש מהלקוחות היקרים לגלות הבנה, גם במקרה 
שיש עומס לא להיבהל להיכנס לחנות יש צוות רחב מאוד 
את  תגברנו משמעותית  לכולם,  שירות  לתת  רוצה  שרק 
צוות המוכרים בסניפים ואגלה לך סוד גם בימים אלו של 
ערב חג, ניתן לראות לקוחות שרוכשים כובע מהר ויוצאים 

מהחנות תוך מספר דקות". 

ומציב אותה במקום  מה לדעתך מייחד את הרשת 
הראשון אצל בני התורה?

"אני חושב שזה שילוב של כמה גורמים ראשית הניסיון 
הרב שיש לנו אני אישית נמצא שנים רבות בענף למדתי 
ואני ממשיך ללמוד אותו כל הזמן, אנחנו מגיעים מעולם 
כל  ערים  אנחנו  ובנוסף  היטב  אותו  ומכירים  הישיבות 
הזמן לדרישות הצרכן כפי שאמרתי אצלנו בברון דואגים 
מתפשרים  לא  אצלנו  גבוהה,  בתדירות  קולקציה  לחדש 
הגלם  חומרי  ייצור  של  משלב  החל  הכובעים  איכות  על 
מביאים  אנחנו  כובע,  כל  זוכה  לו  המיוחד  בעיצוב  וכלה 
זאת  עם  אך  בשוק  הקיימים  ביותר  היקרים  הדברים  את 
פעם  לי  אמר  איך  כיס,  לכל  שווים  מחירים  על  שומרים 
לקוח בברון לא צריך לקחת משכנתא כדי לרכוש כובע, 
זאת הפריסה הרחבה  עוד דבר שלדעתי מייחד את ברון 
של הרשת מה שהופך את הרשת לרשת הגדולה בעולם 
היהודי כולו, כל אלה ועוד מביאים את הרשת למקום בו 

היא ניצבת כיום ב"ה". 

הזכרת את הפריסה הרחבה של ברון כובעים אתה 
יכול לפרט?

החרדיות  הערים  ריכוזי  בכל  נמצאות  הרשת  "חנויות 
כמובן  לנו  יש  הפריפריה,  על  בדגש  הדרום  ועד  מהצפון 
את חנות המפעל בבני ברק, עוד סניף מרכזי של הרשת 
במרכז  באלעד  ובנוסף  יחזקאל,  ברחוב  בירושלים  נמצא 
המסחרי נחלת יצחק, וכן במודיעין עילית, בביתר עילית, 
בבית שמש, באשדוד, ברכסים, ובנתיבות, והרשת במגמת 
התרחבות כל הזמן, בנושא זה אני יכול להוסיף כי קיימת 
פועלת  אשר  חוץ  מכירות  של  מיוחדת  מחלקה  אצלנו 

בזמנים מיוחדים של ערבי חג ובין הזמנים".
ור' שמעון  בוכריס  יעקב  ר'  לשיחה  מצטרפים  זה  בשלב 
מבעלי הרשת והשותפים בניהולה, ר' יעקב "ברון כובעים 
היא לא עוד רשת אנחנו רואים את הלקוח לפני כולם זה 
לא סיסמה זה מציאות אתה יכול לבוא לכאן לא רק בערבי 
חג ולראות צוות מוכרים מקצועי ומסור שעושה הכל כדי 
חושב  ואני  לו  הייחודית  המגבעת  את  ללקוח  להתאים 
מצביע  והוא  ואיכות  מקצוענות  להאריך  יודע  שהציבור 

ברגליו".
ר' שמעון "אני רואה זכות גדולה להיות שותף בברון רשת 
היא  מגבעת  הכובעים  בענף  ממש  של  מהפכה  שעשתה 

כידוע הפריט שאולי הכי מזוהה עם בני התורה וזאת זכות".
הזכרת את האיכות ללא פשרות של כובעי הרשת 

אתה יכול להרחיב?
"תראה בעניין הזה אני יכול לומר לך שאני באופן אישי 
ולו  לפרטים  ויורד  מקרוב  הייצור  תהליך  אחר  עומד 
למפעלים  בשנה  פעמים  כמה  נוסע  אני  ביותר,  הקטנים 
ועוד  הונגריה  זה בספרד פולין  שלנו ברחבי אירופה אם 
מקומות כדי להיות מעורב בכל תהליכי הייצור של הכובע 
כבר מהשלב המוקדם של הפרדת סיבי הלבד והכנתו, על 
אף שהנסיעות האלו גוזלות לי זמן רב עם המשפחה אני 
ייצא  הלקוח  דבר  של  שבסופו  כדי  בשמחה  זאת  עושה 
בחו"ל  שלנו  המפעלים  מנהלי  בזה  די  לא  ואם  מרוצה, 
לאחרונה  רק  מקרוב  לעקוב  כדי  לכאן  הם  אף  מגיעים 

הגיעה לכאן משלחת גדולה הכל לטובת הלקוח".

ראיתי אותך הבעלים מקדיש זמן ללקוחות ומתאים 
שכיח  לא  מחזה  אישי  באופן  הכובע  את  להם 

במקומות אחרים
"תראה יש משפט מפורסם דברים שרואים משם לא רואים 
מכאן זה המוטו שלי לאורך כל שנותיי בעסק אני רוצה 
נהנה לבוא במגע עם הלקוחות  להרגיש את השטח אני 
וכן  הלקוחות,  לדרישות של  ער  אני  דעתם  את  ולשמוע 
ייעצב  אישי  באופן  שאני  שמתעקשים  לקוחות  יש  אם 
להם את הכובע אותם אני משתדל ועושה זאת בשמחה 
עם  מהחנות  יוצא  שלקוח  לך  לומר  יכול  אני  כשאפשר, 

קופסא וחיוך זה מבחינתי הפסגה שלי בעסק".

אנו עדים לתחרות קשה בענף הכובעים ולא פעם 
מצליחים  בברון  איך  הלקוח  לב  על  מלחמה  יש 

לשמור על הגינות לאורך כל השנים ?
ר' ראובן "כרשת של בני התורה אנחנו נאמנים למאמר של 
והגדולה  המובילה  אנחנו כרשת  לתורה  דרך ארץ קדמה 
ביותר בעולם היהודי לא צריכים גימיקים או פרובוקציות 
לכבוש לקוחות הקהל מבין ויודע מה זה ברון והוא מצביע 
ברגלים, אצלנו אין טריקים ואין שטיקים ברון שומרת על 
הלקוח  עם  מיטיבים  שרק  מבצעים  ועושה  הלקוח  כבוד 

באמת ואני חושב שאמרתי מספיק". 

יש סיפורים רבים על מעשי החסד של ברון
"כבר נאמר עולם חסד יבנה".

אנחנו ניצבים בפתחו של חג החירות יש איזה מסר 
שאתה רוצה להעביר מעל דפי העיתון?

אני רוצה לברך את כל בית ישראל בחג כשר ושמח אני 
נושא  אני  כתפינו  על  המוטלת  האחריות  לגודל  מודע 
תפילה בכל יום שלא תצא תקלה תחת ידינו אנחנו הרשת 
מזמינים  אנחנו  מהכלל  יוצא  ללא  התורה  עולם  כל  של 
את כולם לבוא ולהתחדש במיטב הכובעים הקיימים הים 
בשוק אותם תמצאו רק בחנויות רשת ברון כובעים שעות 
רבות לילות כימים אנחנו עושים למען לקוחותינו ואי"ה 
שנזכה  רצון  יהי  עוז  וביתר  שאת  ביתר  לעשות  נמשיך 
לכלל  ושמח  כשר  חג  הזבחים  ומן  הפסחים  מן  לאכול 

לקוחותינו ולכל בית ישראל".

לקראת חג הפסח ערך קו עיתונות סיור של ערב חג במעצמת הכובעים 
“ברון כובעים” במהלכו שמענו מבעלי הרשת כיצד הם נערכים לעומס 
הצפוי בסניפים במהלך חודש ניסן וכן על המבצעים לקראת הפסח.





53 בירושלים ה' בניסן תשע"ח 21/3/18

מהפך: הרב ניצח את היו"ר

גינזבורג נבחר לראשות העיר

כפר חב"ד

רעננה
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אחת לשנתיים בכפר.
בבחירות שנערכו ביום חמישי האחרון בחרו 
מאות בעלי זכות בחירה את שבעת חברי הוועד 
לנאמני  נחשבים  החברים  שבעת  החדשים. 
האחרון  במוצ״ש  אשכנזי.  הרב  דאתרא  המרא 
בחרו ששת החברים החדשים את היו"ר החדש 
הקולות  מירב  את  שקיבל  מי  רייכמן,  נחמן 
בבחירות האחרונות. היו"ר הנבחר נפגש עם רב 

הכפר וראש המועצה.
לוועד  בבחירות  הקולות  ספירת  סיום  עם 
הכפר הוכיחו מרבית תושבי הכפר את נאמנותם 
למרא דאתרא ובחרו ברשימה חדשה ומגוונת: 
 547 עם  הראשון  במקום  זכה  רייכמן  נחמן 
 462 עם  קעניג  יעקב  השני:  במקום  קולות, 
 438 עם  ליפסקר  זמי  השלישי:  במקום  קולות, 
מיכאלשוילי  שניאור  הרביעי:  במקום  קולות, 
ידידיה חסין  קולות, במקום החמישי:   421 עם 
עם 406 קולות, במקום השישי: יצחק אמיתי עם 
עם  ירט  ישראל  השביעי:  ובמקום  קולות   404

381 קולות.

האחרון  חמישי  ביום  נבחר  גינזבורג  איתן 
לכהן כראש עיריית רעננה. גינזבורג נבחר ברוב 
קולות עם 12 תומכים מקרב חברי מועצת העיר 
הכלליות  הבחירות  עד  העירייה  כראש  וישמש 
באוקטובר  ב-30  שיתקיימו  העירייה  לראשות 

.2018
בהתאם  גלויה,  בהצבעה  נבחר  גינזבורג 
לחוק הרשויות המקומיות, בבחירות שהתקיימו 
יומיים לאחר שהגיש ראש עיריית רעננה היוצא 
לשר  שלו  ההתפטרות  מכתב  את  בילסקי  זאב 
מינויו  על  הממשלה  אישור  עם  דרעי,  הפנים 
הלאומי.  הדיור  מטה  ראש  יושב  לתפקיד 
נפרד  בילסקי  זאב  היוצא  רעננה  עיריית  ראש 
וממשתתפי  העיר  מועצת  מחברי  בהתרגשות 

הישיבה, וברך את איתן גינזבורג על הבחירה.
עו"ד איתן גינזבורג, נבחר למועצת העיר בגיל 
בהיסטוריית  הצעיר  המועצה  לחבר  והיה   ,26
המועצה והעיר. הוא בן 41 ואב לתאומים. גדל 
והתחנך ברעננה ובוגר מערכת החינוך העירונית 
)בי"ס זיו, חטיבת השרון ותיכון אוסטרובסקי(. 
בעל 3 תארים: במשפטים, בממשל ותואר שני 
ופוליטית.  ציבורית  מנהיגות   - המדינה  במדעי 
תיק  מחזיק  העיר,  ראש  ומ״מ  כסגן  כיהן 
ההנדסה, יו״ר ועדת תכנון ובנייה, הוביל ואישר 
הסמכת  ואת  רעננה  של  המתאר  תכנית  את 
הועדה כוועדה עצמאית הראשונה בארץ, ויו״ר 

דירקטוריון תאגיד מי רעננה.
בנאומו בפני חברי המועצה אמר ראש העיר 
ידי  על  נבחרנו  ״אנחנו  גיזנבורג:  איתן  הנבחר 
 - אחריות  ולקחת  להנהיג  לשרת,  כדי  הציבור 
וזה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. אני לוקח 
על עצמי את התפקיד בחרדת קודש מתוך הבנה 
הטמונה  והאחריות  התפקיד  מהות  של  עמוקה 
ויודעים  מהיום,  לא  אותי,  מכירים  אתם  בו. 
מהי מידת הרצינות שבה אני מתייחס לתפקידי 

ולשליחותי הציבורית. 
השותפות  את  להמשיך  מתכוון  "אני 
לכל  ולתת  הניתן,  ככל  הנוכחית  הקואליציונית 
לעשות  מקומם  את  סיעה  ולכל  מועצה  חבר 

ולתת כתף. בשקיפות, בשותפות, באחריות״.

ירושלים
בכירים בש"ס: ראש עיר חרדי – אם 

נקבל את התפקיד בפעם הבאה
לקראת הודעת ברקת כי לא ימשיך לקדנציה שלישית בעיר, מתעורר העימות הפנים חרדי האם 
עדיף להציב חרדי שירוץ לראשות העיר • בכיר בש"ס מבהיר ל'קו עיתונות': "נתמוך במועמד 
החרדי הפעם, רק בתמורה להתחייבות לתמיכה במועמד שלנו בבחירות 2023" • ליאון: "מקווה 

שכלל הסיעות החרדיות יתמכו בי גם הפעם"

לראשות  הבחירות  קמפיין  הבא  בשבוע 
רשמי,  באופן  להתחיל  צפוי  ירושלים  העיר 
שהודיע  ברקת  ניר  המכהן  העיר  ראש  כאשר 
התקציב  אחרי  שבוע  כי  הזדמנויות  בכמה 
על  להכריז  אמור  הפוליטי,  עתידו  על  יודיע 
שוב  יתמודד  לא  וכי  הארצית  לזירה  מעבר 
כבר  כי  נראה  ספרא  בכיכר  העיר.  לראשות 
להמשיך  מתכונן  לא  שברקת  יודעים  כולם 
את  מעסיק  מקומו  את  לתפוס  והניסיון  בעיר 
להתמודד  שמתכננים  ואלו  המועמדים  כלל 

לראשות העיר. 
רשימת המועמדים בעיר עדיין לא ברורה, 
ליאון  משה  הם  לתפקיד  הבולטים  השמות 
ידי  על  במשותף  ונתמך  בעבר  שהתמודד 
איווט  הביטחון  ושר  החרדיות  הסיעות 
להציב  שלא  יוחלט  באם  ואשר  ליברמן, 
מועמד חרדי - סיכוייו גבוהים וכן השר זאב 
אלקין כפי שנחשף לראשונה ב'קו עיתונות'. 

כאמור, במפלגות החרדיות עדיין מסופקים 
דווקא  שמא  או  חרדי  מועמד  להציב  האם 
אך  החרדיות  המפלגות  עם  שמזוהה  מועמד 
החילונים  בעיני  אדום  סדין  יהיה  שלא  כזה 
שהביא  החרדי  במגזר  יתחשב  וכמובן  בעיר 
אותו לתפקיד, גם בשל הכוח הפוליטי העצום 
בו מחזיקות הסיעות החרדיות בתוך המועצה 

כגוש הגדול ביותר. 
שכן  ישראל  גדולי  יחליטו  וכאשר  אם 
כי  כולם  מבינים  העיר,  לראשות  להתמודד 
לא יגיעו למצב בו יהיו שני מועמדים מטעם 

יתייצבו  כולם  אלא  החרדיות  המפלגות 
הזה  בשלב  מוסכם.  אחד  מועמד  מאחורי 
סגן  הוא  להתמודד  בכוונתו  כי  שמרמז  מי 
אמונים  שלומי  איש  דייטש,  יוסי  העיר  ראש 
והכין  האחרונות  בשנים  עמוק  חריש  שביצע 
את השטח לריצה כזו, האפשרות השנייה היא 
שדגל התורה תעמוד על זכותה להציב מועמד 
הדומיננטית  הסיעה  היותה  בשל  מטעמה, 
בעיר, כשבמקרה כזה השם המוביל הוא של 

סגן ומ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס.
אם כך ואם כך שמה של סיעת ש"ס נפקד, 
וכמעט אין מי שחושב שהיא מתכוונת להציג 
מועמד מטעמה לתפקיד. אמנם הנחת היסוד 
ליאון,  משה  עם  להמשיך  מעדיפים  שבסיעה 
דווקא  חדשות,  זמירות  נשמעות  כעת  אך 

מכיוונם של הבכירים המקומיים.
עם  בשיחה  מבהיר  בירושלים  בש"ס  בכיר 
התורה  שביהדות  למרות  כי  עיתונות'  'קו 
ולפגוע  שלהם  לדרישה  לסרב  עשויים 
באחדות החרדית, "נתמוך במועמד לראשות 
לכך  בתמורה  רק  החרדיות  מהמפלגות  העיר 
שלאחר  בבחירות  שלנו  במועמד  שיתמכו 
"מצבה  כי  שמסביר  הגורם  אומר  מכן", 
הפוליטי של המפלגה לא מאפשר לנו להציב 
מועמד משלנו בסיבוב הנוכחי, אך בבחירות 
שלאחר מכן בעז"ה נהיה בשלים לכך, אחרי 
הקרובות  בבחירות  ריענון  תעבור  שהסיעה 

ותיכנס לתנופת עשייה מחודשת".
הנוכחי  הפוליטי  מצבם  כי  מבינים  בש"ס 

בעיר, כאשר הסיעה מפוצלת, החליפה כמעט 
אינה  וגם  הקדנציה  במהלך  חבריה  כל  את 
'נספרת' על ידי הנהלת העיר, לא מאפשר להם 
אף  מכך  ויותר  הנוכחי  בסבב  מועמד  להציב 
עשוי לעלות להם במקומות במועצה בבחירות 
הקרובות. אך בש"ס מסתבר חושבים קדימה 
ומבהירים כי למרות שהפעם הדבר לא אפשרי 

"אנחנו נתמודד בפעם הבאה". 
הכריז  שטרם  ליאון  משה  המועצה  חבר 
לדברים  הגיב  התמודדות,  על  רשמי  באופן 
בשיחה עם 'קו עיתונות': "אני מקווה שכלל 
המפלגות החרדיות יתמכו בי כפי שתמכו בי 

בבחירות הקודמות".
העיר  ראש  של  ההכרזה  לקראת  במקביל, 
יתמודד  לא  כי  כך  על  ברקת  ניר  ירושלים 
השלישית,  בפעם  ירושלים  העיר  לראשות 
עוד   – הבא  בשבוע  להיות  שצפויה  הכרזה 
קודם חג הפסח, מתכוון המועמד משה ליאון 
לכנס בשבוע הבא את פעיליו ל׳הרמת כוסית׳, 
כשהעיתוי הוא בדיוק בזמן בו על פי הערכה 
צפוי ברקת להודיע על המשך דרכו הפוליטית. 
שלישי  ביום  הבא  בשבוע  יתקיים  הכינוס 
במלון קראון פלאזה. וליאון אף הזמין את כלי 
'קו  עם  בשיחה  כאמור,  לאירוע.  התקשורת 
עיתונות' השבוע כבר הבהיר כי הוא מתכוון 
החרדיות  שהמפלגות  ומשוכנע  להתמודד 

יתמכו בו ולא יריצו מועמד משלהן.

בית שמש

הליכוד עם אבוטבול, שאר 
החילונים עם 'דגל'

הודיעה  בית שמש  סניף  ׳הליכוד׳  מפלגת 
פנימית  הצבעה  לאחר  כי  שעבר  בשבוע 
לתמוך  אחד  פה  הוחלט  בסיעה,  שנערכה 
לראשות  אבוטבול  משה  של  במועמדותו 
ראש  של  בסביבתו  השלישית.  בפעם  העיר 
בעקבות  כי  טענו  אבוטבול  משה  העיר 
שלישית,  לקדנציה  מובטח  מקומו  התמיכה 
כבר  חילוני  שמועמד  ההנחה  על  בהתבסס 
לא ירוץ הפעם והקרב הצפוי אם וכאשר הוא 

מול נציג שיוצב על ידי 'דגל התורה'.
ונראה  אחרת,  מוכיחים  שהמספרים  אלא 
עיתונות'  'קו  עדיין.  סגור  לא  דבר  שום  כי 
וככל  ב'דגל'  בונים  עליו  התסריט  את  מביא 
אמונים, שלפי המסתמן  גם בשלומי  הנראה 

תחבור ל'דגל' במסגרת דיל כולל.
משה  אל  כי  עולה  פשוטה  מבדיקה 
אבוטבול שמחזיק כיום בשני מושבים בעיר 
יתמודד  האם  הודיע  ישי  שאלי  מבלי  )וזאת 

במסגרת כזו או אחרת בעיר, מה שעשוי לנגוס 
הראוי  ומן  המקומית,  ש"ס  של  בקולותיה 
לציין כי גם בתוך ש"ס המקומית עצמה יש 
אבוטבול(,  של  במועמדותו  חפצים  שאינם 
שבכמה  'אגודה'  נציגי  שני  גם  מצטרפים 
לראשות  בו  יתמכו  כי  הודיעו  הזדמנויות 
של  המנדטים  לשלושת  בנוסף  וזאת  העיר 

'הליכוד' שכאמור צפויים ללכת לאבוטבול.
האופציות  כי  נראה  הכל,  שלמרות  אלא 
רחוק  אבוטבול  של  ומקומו  פתוחות  עדיין 

מלהיות מובטח לו לקדנציה שלישית.
אם  כי  עוד,  עולה  עיתונות'  'קו  מבדיקת 
'דגל התורה' ח"כ משה  יו"ר  יחפוץ  וכאשר 
גפני לכבוש את ראשות העיר – הדבר אפשרי 
לחלוטין. לצורך כך יכול לרתום גפני בראש 
)שלומי  ׳כוח׳  נציגי  שני  את  ובראשונה 
אף  צפויים  בעיר  הערכה  פי  שעל  אמונים( 

להגדיל את כוחם משני נציגים כיום. 

מפלגת  נציג  צפויים  לזאת,  בנוסף 
כהן  מוטי  עם  יחד  פרס  ריצ׳ארד  ׳העבודה׳ 
נציגים  שלושה  שלה  העיר׳  ׳עתיד  ממפלגת 
בשני  שמחזיקה  היהודי׳  ׳הבית  עם  יחד 
במועמד  מלכתחילה  לתמוך  בעיר  נציגים 
מוסכם מטעם 'דגל', שהיא כבר עתה הסיעה 
הערכות  לפי  וצפויה  בעיר  הגדולה  החרדית 

להגדיל את כוחה עד לכחמישה מנדטים.
ראוי להדגיש, כי בשלב זה בפועל נזהרים 
המוניציפאליות  הבחירות  על  מלדבר  בדגל 
כי  היא  ההערכה  אך  הפסח,  חג  לאחר  עד 
במפלגה מעוניינים לכבוש את ראשות העיר 

בית שמש.
מטעם  המועמד  של  זהותו  עדיין,  כזכור, 
זה  האם  ידועה,  לא   - הליטאית  המפלגה 
- שמוליק  בעיר  המפלגה  מנציגי  אחד  יהיה 
גרינברג או משה מונטג או שמא יובא מועמד 

חיצוני שיכבוש את הקהלים בעיר.

בסביבתו של ראש העיר חגגו את הכרזת התמיכה של סיעת הליכוד המקומית, אך ב'דגל' בונים על תמיכה מאסיבית 
של הבית היהודי, העבודה ו'עתיד העיר' • הסיעות החסידיות צפויות להתחלק: אגודה תתמוך באבוטבול בעוד 

שלומי אמונים תתמוך ככל הנראה במועמד 'דגל'

עדי
בל
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אלי כהן

צעירים חרדים מהזרם החסידי שיצאו לשוק 
ממקביליהם  יותר   15.4% מרוויחים  העבודה, 
יוצאי המגזר הליטאי, כך מגלה מחקר מפתיע 
צעירים  המחקר  נתוני  פי  על  טאוב.  מכון  של 
צעירים  כאשר  הרבה,  הכי  מרוויחים  חסידיים 
ממוצא ספרדי נמצאים במקום השני עם הכנסה 
צעירים  ואילו  ב-9.5%  בממוצע  הנמוכה 
ממוצא ליטאי מרוויחים כאמור 15.4% פחות.

כך  על  מצביע  במחקר  נוסף  מפתיע  נתון 
שבין הצעירים החסידיים, המרוויחים הגדולים 
ביותר הם צעירים המשתייכים לחסידות חב"ד, 
ב-14.9%  גבוהה  שלהם  החזויה  שההכנסה 

מהממוצע בקרב צעירים חסידיים. 
שעות  היקף  את  גם  בחנו  המחקר,  עורכי 
העבודה הממוצע בכל אחד מהמגזרים והגיעו 
אפשרית  אפליה  אולי  המסמן  מפתיע,  לנתון 
בין  "ההבדלים  לדבריהם,  השכר.  בתחום 
בהיקפי  שוני  הנראה  ככל  משקפים  הזרמים 
חסידים  צעירים  השעתי.  בשכר  וגם  המשרה 
עובדים בהיקף נרחב מזה של הליטאים, נמוך 
מזה של החב"דניקים ודומה לזה של הספרדים, 
של  הממוצע  השעתי  שכרם  כי  נראה  לפיכך 
החסידים המועסקים גבוה מזה של הספרדים".
פרט נוסף במחקר מחדד כי ההבדלים הללו 
נשים  בקרב  אולם  גברים,  בקרב  רק  קיימים 
בניגוד  כי  לראות  "מעניין  קיים.  אינו  הפער 
לא  החרדיות  הנשים  אצל  החרדים,  לגברים 
נמצא הבדל מובהק בהכנסתן החזויה של בנות 
הזרמים השונים )בהינתן שהן מועסקות( – אף 
שקיימים הבדלים בשיעורי התעסוקה שלהן", 

כותבים עורכי המחקר.
בין  בהכנסה  הבדלים  על  מצביע  נוסף  נתון 
ובין  ישראלי  לאב  שנולדו  חרדים  צעירים 
היתרון  כאשר  אירופי,  לאב  שנולדו  כאלה 
לעומת   .11% של  בפער  הישראלים  לטובת 
באמריקה  נולד  שאביהם  חרדים  צעירים  זאת, 
מצעירים  יותר   7.8% בממוצע  משתכרים 
מסבירים  זה  נתון  את  ישראלי.  לאב  שנולדו 
אצל  כי  כן  אם  ש"נראה  בכך  המחקר  עורכי 
המוטל  הפרנסה  נטל  אמריקני  ממוצא  חרדים 

יותר  גדול  הבעל  על 
המגזר  ביתר  מאשר 
הנטל  ואילו  החרדי 
קטן  האישה  על 

יותר".
בכיר  חרדי  כלכלן 
'קו  עם  ששוחח 
והתייחס  עיתונות' 
המחקר,  לנתוני 
הנתונים:  את  מנתח 
כאן  יש  "ראשית 
קטנה  קריסה  מעין 
לתיאוריית האליטיזם 
אין  אמנם,  הליטאי, 
'מד  להוות  כדי  בה 

כישרון' לכל מגזר אך הנתון הזה אומר משהו. 
לגופו של עניין, קיימים שני הסברים בסיסיים 
שעשויים להסביר את הפערים ואולי גם ליישב 
חלק מהנתונים הנוספים במחקר. האחד, במגזר 
כאלה  יותר,  האיכותיים  הבחורים  הליטאי 
יותר  גבוה  שלהם  ההשתכרות  שפוטנציאל 
הכנסה  בתחומי  להשתלב  יכולים  והם  מאחר 
ברוב  נשארים  וכדומה,  הייטק  כמו  רווחיים 
החסידי  במגזר  מנגד,  ללמוד,  בכולל  המקרים 
באופן  שונה  אינו  לעבוד  שיוצאים  אלה  אחוז 
פחות,  למוכשרים  כישרון  בעלי  בין  דרמטי 
גבוהה  ממוצעת  להכנסה  תורמים  הם  ומשכך 

יותר".
הסבר נוסף שהוא מציע, קשור להנחה שרשת 
"כשאדם  אדם,  של  לשכרו  תורמת  חברתית 
תעסוקה  מוקד  או  ניהול  בעמדת  מתברג 
איכותי, הוא נוטה 'למשוך' ולצרף אליו חברים 
כמותית  שמבחינה  מכיוון  הטבעית.  מסביבתו 
הוא  הגיוני  אך  שמועסקים,  חסידים  יותר  יש 
במוקדי  שלהם  הטבעית  החברתית  שהרשת 
תתרום  יותר  ורווחיים  איכותיים  תעסוקה 
לרמת השכר, לעומת צעירים מהמגזר הליטאי 
שיוצאים לשוק העבודה ומוצאים עצמם יחסית 

מבודדים מבחינת האפשרויות וההיצע".
שני ההסברים הללו עונים לטענתו גם באופן 
חלקי על הפער בין צעירים חסידיים שהשתלבו 
ספרדי.  ממוצא  לצעירים  התעסוקה  בשוק 
מוכשרים,  היותר  הספרדים  מהצעירים  "רבים 
לגישה  נוטים  ספרדיות,  ישיבות  בוגרי  גם 
ונשארים ללמוד בכולל, אולי פחות  הליטאית 
מאשר במגזר הליטאי עצמו, ולכן רמת השכר 
עדיין  אך  הליטאים,  אצל  כמו  נמוכה  אינה 

פחות מאצל החסידים".
חב"ד  חסידי  בין  להבדלים  באשר  ומה 
ישנה  חב"ד  חסידי  "בקרב  לדבריו,  לאחרים? 
פתיחות יתר וגמישות למקצועות שטרם חדרו 
לכלל המגזר החרדי, ובנוסף, ישנה מודעות יתר 
ולימודים  ליב"ה  מקצועות  ולימוד  להשלמת 
תורם  טבעי  שבאופן  מה  שונים,  אקדמיים 
בחסידויות  מאשר  יותר  גבוהה  שכר  לרמת 

אחרות, בהן הדבר אינו מקובל".

מחקר מסקרן של מכון טאוב בחן את רמת ההכנסה בקרב צעירים 
חרדים שהשתלבו בשוק התעסוקה      לפי הנתונים, חסידי 
חב"ד מרוויחים את השכר הממוצע הגבוה ביותר  בממוצע, 
ספרדים מרוויחים 9.5% פחות מחסידים, ואילו ליטאים מרוויחים 

15.4% פחות

מחקר: חסידים 
מרוויחים יותר 

מליטאים

צילום אילוצטרציה

פישל רוזנפלד

עם צאת השבת הודיע ראש הממשלה נתניהו 
בטקס  להשתתף  באפשרותו  יהיה  לא  כי 
חתימת 'הסכם הגג' בעיר החרדית אלעד, בשל 
מחלתו בימים האחרונים. בעירייה, שציפו לא 
בואו  לקראת  קדחתניות  בהכנות  ועסקו  מעט 
את  לבטל  בחרו  לעיר,  הממשלה  ראש  של 

הטקס ולדחות אותו למועד בלתי ידוע.
ב'קו  כאן  חשפנו  שעבר  בשבוע  כזכור, 
תוכנן  הגג'  'הסכם  חתימת  טקס  כי  עיתונות' 
צפויים  היו  ובאירוע  הנוכחי  ראשון  ליום 
האוצר  שר  נתניהו,  הממשלה  ראש  להשתתף 
הפנים  שר  גלנט,  והשיכון  הבינוי  שר  כחלון, 
ציבור  ואישי  חרדים  כנסת  חברי  דרעי,  אריה 
רבים. אך כאמור, הצינון שחטף נתניהו שינה 

את התכניות.

כפי שסיקרנו בהרחבה כאן ב'קו עיתונות', 
 2018-2020 השנים  במהלך  ההסכם,  פי  על 
דיור  יחידות  כ-5,400  אלעד  בעיר  ישווקו 
ערך  שוות  דיור  יחידות  כ-13,300  ובנוסף 
בקרקע  מתחמים  בארבעה  ותעסוקה  למסחר 
באישור  להתווסף  עשויים  לאלה  מדינה. 
תקנות  מכוח  דיור  יחידות  כ-1,567  הוועדה 
יחידות  צפי  הכל  שסך  כך  והבניה,  התכנון 
על  יעמוד  אלה  בשנים  שישווקו  הדיור 

כ-20,267.
ליחידות  שאושר,  ההסכם  פי  על  בנוסף, 
הדיור החדשות יוקמו בעיר גם מוסדות ציבור, 
מתנ"סים  וגנים,  ספר  בתי  כנסת,  בתי  בהם 
ואולמות ספורט. כלל תקציב ההסכם מסתכם 
הפיתוח  עבודות  מתוכם   ₪ מיליארד  בכ-3.1 
מוערכות בכ-2.8 מיליארד ₪ ועלות מוסדות 

הציבור מוערכת בכ-270 מיליון ₪.

פישל רוזנפלד

הייתה  התכנית  בהן  שנה  שלושים  לאחר 
והשיכון  הבינוי  משרד  השבוע  הודיע  תקועה, 
דיור  יחידות  כ-2,000  בניית  מקדם  הוא  כי 

במועצה המקומית רכסים. 
הבינוי  משרד  שמוביל  התכנית  במסגרת 
ישראל,  מקרקעי  רשות  ובשיתוף  והשיכון 
ייבנו  ובה  הפרסה  שכונת  בניית  תקודם 
ציבור  מוסדות  בניית  דיור,  יחידות   1,890
ומסחר  תעסוקה  שטחי  מ"ר  כ-105,000  ועוד 
בנוסף,  רכסים.  החרדית  המקומית  למועצה 
יהווה  אשר  )מע"ר(  ראשי  עירוני  מרכז  יוקם 
חוליית חיבור בין שני חלקי היישוב – הקיים 

והחדש – ואף יכלול כניסה חדשה ליישוב.
לקידום   1823 ממשלה  החלטת  במסגרת 
החרדית,  האוכלוסייה  עבור  דיור  פתרונות 
המקומית  למועצה  המתאר  לתכנית  ובהתאם 
כשבועיים  לפני  רק  להפקדה  שאושרה  רכסים 
בוועדה המחוזית בחיפה, אושרה להפקדה גם 
עירוני  )מרכז  והמע"ר  הפרסה  שכונה  תכנית 
במסגרת  רכסים.  המקומית  במועצה  ראשי( 
דיור,  יחידות   1,980 ליישוב  יתווספו  התכנית, 
וכ- ציבור  מוסדות  שטחי  מ"ר  כ-87,000 
עלות  ותעסוקה.  מסחר  שטחי  מ"ר   105,000
כ-270  על  עומד  הציבוריות  התשתיות  פיתוח 

מיליון ₪.
התכנית לשכונת הפרסה והמע"ר מקדמת את 
רכסים באופן משמעותי אל עבר עידן חדש של 
חדיש,  תחבורתי  ומרכז  תעסוקה  לצד  מגורים 
המקומית  המועצה  תושבי  את  ישרתו  אשר 
מוקד  מהווה  אשר  דבר  שבצפון,  החרדית 
אזור  בכל  החרדית  לאוכלוסייה  נוסף  משיכה 
סביבתיים  גורמים  של  שורה  כן,  כמו  הצפון. 
קירבה  שכנים,  יישובים  טופוגרפיה,  כגון 
לכביש אזורי ראשי ועוד, מאפשרים את פיתוח 

 6 כביש  לתוואי  מעבר  אל  מזרחה,  היישוב 
שנמצא בתחומו. 

מהווים  הפרסה  ושכונת  המע"ר  תכנון 
של  לתכנון  דופן  ויוצאת  חד-פעמית  הזדמנות 
מרכז חדש ליישוב, הנותן מענה מקיף לתושבי 
השכונה בפרט, ולתושבי רכסים בכלל. התכנון 
למרכז  המתאימים  השימושים  כל  את  כולל 
רגל  להולכי  עירוניות  איכויות  ומעניק  יישוב, 
הטופוגרפיה  למרות  זאת,  אופניים,  ורוכבי 

המאתגרת ברכסים.
כי  נכתב  והשיכון  הבינוי  משרד  בהודעת 
"האישור שהתקבל בותמ"ל מקדם משמעותית 
והצפי  לפועל,  הוצאתה  עבר  אל  התכנית  את 
תקבל  הנוכחית  השנה  במהלך  כבר  כי  הוא 

התכנית תוקף ויחל שלב שיווק הקרקע".
גלנט,  יואב  והשיכון,  הבינוי  שר  לדברי 
ביורוקרטיים,  קשיים  של  שנה   30 ״לאחר 
חילצנו את רכסים ממצוקת הדיור הקשה שכפו 
בקרוב  נוספים.  וארגונים  התכנון  גופי  עליה 
נחל בבנייה של 2000 יחידות דיור. לכל אזרח 
למוצאו,  קשר  ללא  הוגן  לדיור  הזכות  את  יש 
אנו  האחרונות  השנים  בשלוש  ואמונתו.  דתו 
האוכלוסייה  לטובת  מיוחד  מאמץ  ממקדים 
החרדית במטרה לקדם מגוון רחב של פתרונות 
דיור כפי שלא נעשה מאז קום המדינה. משרד 
המרץ  במלוא  לפעול  ימשיך  והשיכון  הבינוי 
בשיווק תכניות הנותנות מענה לכל אזרח ולכל 

מגזר במדינת ישראל".
יוצר, מסר עם אישור  יו"ר הותמ"ל, אריאל 
התכנית, כי היא "כוללת פתרונות דיור ייחודיים 
ציבור  מבני  ותוספת של  החרדית  לאוכלוסייה 
שיובלו לפיתוח נרחב ברכסים. בנוסף, התכנית 
לחיזוק  שיתרום  ומסחר  תעסוקה  אזור  כוללת 

האיתנות הכלכלית של העיר".

אחרי 30 שנה: פתרון 
לדיור ברכסים

לבניית  האחרונות  השנים  ב-30  תקועה  שהייתה  תכנית 
כאלפיים דירות ברכסים, תקודם כפתרון דיור למגזר החרדי 
גלנט: "בשלוש השנים האחרונות אנו ממקדים מאמץ   

מיוחד לטובת האוכלוסייה החרדית"

הטקס  נדחה  הממשלה,  ראש  את  שתקף  פתאומי  צינון  בשל 
שתוכנן ליום ראשון למועד בלתי ידוע

ברגע האחרון: בוטל טקס 
חתימת 'הסכם הגג' באלעד
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הילה פלח

קמפוס  מטעם  שהתקיים  חגיגי,  בטקס 
שטראוס בירושלים, שהוא השלוחה החרדית 
של המכללה האקדמית הדסה, נרשם ציון דרך 
החוגים  בוגרי  של  קבוצת-איכות  היסטורי: 

בביוטכנולוגיה, 
בניהול ובתקשורת, 
בתעודות  הוענדו 

דיפלומה 
הביוטכנולוגיים 
הם  שהוסכמו, 
נחשונית  קבוצה 
החרדי,  בציבור 
התנסו  וגם  שלמדו 
ח  ו ת י פ ו ר  ק ח מ ב
המנצל  יישומי, 
תהליכי  את 

ייצור  החיים במערכות ביולוגיות לצורך 
מוצרים בתחומי התעשייה והרפואה.

התרגשות  שכולו  לטקס  שהיה  המעמד 
רבנים,  בראשות  התקיים  והצטיינות, 
מנהלי  הדסה,  מכללת  ראשי  ציבור,  אישי 
בני-משפחותיהם  וכמובן  שטראוס,  קמפוס 

המאושרים. 
קמפוס  מנכ"ל  ירוסלבסקי  יעקב  הרב 
פירושו  את  ברכתו  בדברי  הביא  שטראוס, 
"ובלב  הנצי"ב עה"פ בפרשה  האקטואלי של 
כל חכם לב, נתתי חכמה" שאין הקב"ה נותן 
בלי  ונתונים,  ידיעות  לקלוט  דשמיא  סייעתא 
ולנתבם  אותם  לשמור  שכל  לאדם  שיהיה 
כראוי. הוא הביע הוקרה לכל מי שחלק ונחלה 

לאן  המצטיינים,  הבוגרים  של  בהגיעם  לו 
שהגיעו הערב.

יצחק  ירושלים,  עיריית  ראש  וסגן  מ"מ 
של  המציאות  כי  בדבריו,  ציין  פינדרוס, 
הציבור החרדי באר"י, מציבה בפניו אתגרים, 
שיש להיערך אליהם נכונה. הוא פנה לבוגרים 
"החשש  כי  ואמר, 
לימודים  מפני  שקיים 
הם  שמא  מתקדמים, 
הזהות  לאיבוד  יובילו 
בכם,  תלוי  התורתית, 
מכם  מצופה  ולכן 
בכל  ש"ש  שתקדשו 
יוכח,  אז  הליכותיכם. 
אך  הם  הלימודים,  כי 
מקור  למציאת  מנוף 

תעסוקה". 
חה"כ מיכאל 
חרדים  לשילוב  המאבק  כי  אמר,  מלכיאלי, 
התנגדות  בתחילתו.  רק  הציבורי,  בסקטור 
שני,  בתואר  נפרדים  לימודים  המל"ג לאפשר 
היא רק מפחד, שמא העתודה החרדית תכבוש 
"אז  בקולם,  זאת  אומרים  הם  מפתח.  עמדות 
על  שנלחם  ברור,  בקול  לומר  כאן  בא  אני 
בעל  שיוצאים  אלו  בעבור  גם  שלנו  הצביון 

כורחם לשוק העבודה או ללימודים".
רגע  נרשם  החגיגי,  האירוע  של  זה  בשלב 
נקראו לקול תשואות,  השיא, כאשר הבוגרים 
לקבל את תעודות התואר המיוחלות והנכספות 
ומכללת  שטראוס  קמפוס  ראשי  של  מידיהם 
מהפרק  לא-פחות  נרגשים  היו  אשר  הדסה, 

ההיסטורי המבורך שחתמו הערב.

אלי כהן

תהליך יצור הסיגריות בימינו מורכב ביותר. 
בנוסף  מכילות  בחו"ל  המיוצרות  הסיגריות 
להארכת  המשמשים  גלם  חומרי  מגוון  לטבק, 
גורמי  טעם,  משמרי  הסיגריה,  של  המדף  חיי 
התמכרות, עמילנים, דבקים ועוד, בנוסף לטבק 
בכל  בסיסי  כמילוי  המשמש  באלכוהול  שטוף 

הסיגריות.
נתונים אלה התבררו בעקבות בדיקה יסודית 
שערך בערב פסח תשע"ד הכימאי הנודע הד"ר 
סומכים  ישראל  גדולי  אשר  ליכט,  אליהו  הרב 
עליו את ידיהם בכל הנוגע להכרעות הלכתיות 

הנוגעות לחומרי גלם.
גדולי  אצל  שהתנהל  הער  הדיון  בעקבות 
נטל  הסיגריות,  לכשרות  באשר  הפוסקים 
מרכיבי  רשימות  על  ישב  הכפפה,  את  ליכט 
ניתח  מחו"ל,  השונות  מהחברות  הסיגריות 
ניכר  חלק  כי  לתדהמתו  וגילה  אותם מקצועית 
מהרכיבים בסיגריות הפופולאריות ביותר, טעון 
חשש  וקיים  כלב  למאכל  ראוי  לפסח,  כשרות 
גדול שהינו חמץ ממש. כך שהימנעות מעישון 
אלא  יתרה,  חומרה  עוד  אינה  בפסח  סיגריות 

כרוכה באיסורי חמץ ממש.
את  מעסיקה  בפסח  הסיגריות  עישון  בעיית 
ומו"צים  רבנים  בשנים,  מאות  הפוסקים  גדולי 
במישור  בדברים  דנו  המדוכה,  על  ישבו  רבים 
ההלכתי והמעשי והגיעו להכרעה עפ"י פסיקת 
ברורה:  והמשנה  שיק  המהר"ם  אברהם,  המגן 
משום  בתכלית,  אסור  בפסח  סיגריות  עישון 

החמץ המעורב במרכיבי הטבק.
מרן  היה  בפסח  עישון  נגד  הפוסקים  בראש 
החלטית  היתה  שדעתו  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 

לאסור עישון בפסח אם לא הוברר כדבעי שאין 
בו שום תערובת, כעדות תלמידיו הגר"י אפרתי, 
מרן  אמר  ועוד  דרזי.  והגר"י  קוק   הגרב"צ 
להימנע  יש  כי  בעניין,  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 
מלעשן כל סוגי הסיגריות שלא נתברר בבירור 
מה הוכנס שם. והוסיף, שציבור יראי השם יהיו 
נמנעים מלעשן גם בערב פסח מסוף זמן אכילת 
חמץ משום החשש הנ"ל, וכן ראוי למכרם לגוי 

וזה שניפסל מאכילת כלב אינו מספיק.
האחרונים,  בימים  שכתב  הלכתית  בתשובה 
מצטט ראש בית הוראה הכללי ירושלים הגאון 
רבי בן ציון הכהן קוק דברים ששמע מפי מורו 
ורבו מרן פוסק הדור הגרי״ש אלישיב זצוק״ל 
אודות חומרת העישון בפסח. ״מרן זצ״ל חשש 
לחומרא שכיון שהחמץ בפני עצמו לא התקלקל, 
אלא רק מעורב בחומרים בלתי ראויים לאכילת 
כלב, אין זה נחשב נפסל מאכילת כלב. ולכן״, 
שלא  ״ראוי  מכתבו,  את  קוק  הגרב״צ  מסיים 
אין  כי  הלכתי  פיקוח  כשיש  אלא  בפסח  לעשן 
במרכיבי הסיגריה חשש חמץ, ולמזהיר ולנזהר 

שלומים תן כמי נהר״.
לא  שנהגו  האחרון  הדור  גדולי  את  וראינו 
שמרן  מובא  רבינו"  ב"אורחות  בפסח:  לעשן 
הסטייפלר זצוק"ל החמיר בזה מאוד וכן הגרי"ד 
לא  בריסק  ישיבת  ראש  זצוק"ל  סאלאוויצ'יק 
עישן בפסח והקפיד מאוד בזה, וסיפר תלמידו 
בפסח  למו"ר  "נכנסתי  רמ"א:  הגדול  הגאון 
ובידי סיגריה ומו"ר נחרד ואמר לי בזה הלשון: 
איך אתה מעז להכניס לפה בפסח דבר שאינך 

יודע מה מונח בתוכו".

לראשונה: ביוטכנולוגיים 
חרדים הוסמכו על ידי הדסה

יש חמץ ממש ברוב הסיגריות, 
והן אסורות בהנאה

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

לפרטים: 

054-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים



57 בירושלים ה' בניסן תשע"ח 21/3/18

ה' ניסן תשע"ח 1621/3/18

יענקי קצבורג

לציבור  זרה  לא  כבר  הפסח  בחג  המלון  בתי  תופעת 
החרדית  העדה  בד"צ  אפילו  האחרונות  בשנים  החרדי, 
שנמנע לאורך שנים מלהעניק כשרות לבתי מלון בפסח - הצטרף 
לטרנד ומעניק כשרות לפסח במלון בטבריה ובמלון נוסף בישוב 
חפץ חיים שמופעל על ידי שטרן תיירות ונופש. 'העדה החרדית' 
לפי בדיקת 'קו עיתונות' לא מעניקה כשרות למלון שלא מקבל על 

עצמו במשך כל השנה את הכשרות 
לא  לנדא  הגרמי"ל  זאת  עם  שלה. 
מלון,  לבתי  כשרות  עדיין  מעניק 
ישראל"  "שארית  כשרות  ואילו 
נופש  למקומות  רק  הכשר  מעניקה 
משום  גם  וזאת  וקטנים,  פרטיים 
ציבור   - 'שארית'  צרכני  שרוב 
האברכים הליטאי - אינו נופש בבתי 
בבתי  היותר  ולכל  הפסח  בחג  מלון 

הארחה בהנהלה ביתית. 
עם  בהתמודדות  הקושי  בשל 
מערכות  של  המחמירות  דרישותיהן 
נזקקות  התיירות  חברות  הכשרות, 
הרבנים  פרטיים,  רבנים  לשירותי 
המובילים בתחום הם: הרב שמואל 
כשרות  מחלקת  מנהל  בורשטיין, 
שיחגוג  ירושלים  ברבנות  המהדרין 
את חג הפסח הקרוב בדויד ים המלח 
רבים  למלונות  כשרות  יעניק  אך 
מרבני  נחשוני  משה  הרב  נוספים, 
בארץ  השנה  שמעניק  לציון  ראשון 
עציון,  ניר  למלון  ורק  אך  כשרות 
כשרות  שמעניק  מנת  רפאל  והרב 

למלונות רבים. 
שלמה  פסח  חופשת  עלות 
יותר  אחד  יום  נמשכת  (שהשנה 
בשל חג שביעי של פסח שחל בערב 
והן  בארץ  הן  מאוד,  יקרה  שבת), 
בחו"ל, ונעה בין 11,000 ש"ח לזוג 
לזוג  ש"ח  ל-17,000  עד  הכל  כולל 
בממוצע. במלון ארבעה כוכבים כמו 
למשל מלון גני ירושלים המחיר הוא 
החל מ-11,000 ₪ לזוג, לעומת זאת 
לזוג  המחיר  המלח  ים  דויד  במלון 
מתחיל ב-16,900 ₪ לשמונה ימים, 
את ההסכמים עם המלונות חותמים 
בחברות התיירות כבר בחודש אלול, 
הלקוחות  מול  ההסכמים  את  כאשר 

מתחילים לחתום בחודש טבת. המחיר עבור ילד עד גיל 12 בפסח 
הוא בדרך כלל 25% ממחיר מבוגר, כאשר המחיר לתינוק עד גיל 

שנתיים הוא סמלי בלבד. 
בדיקת 'קו עיתונות' מעלה כי המלונות המיועדים למגזר החרדי 
העובדה  בשל  וזאת  בלבד,   80% של  בתפוסה  להסתפק  נאלצים 
שהארוחות נערכות במשותף ובאותה שעה, בגלל שעת התפילות 
הכללי  המגזר  על  כשמדובר  שלאחריהם,  והשבת  החג  וארוחות 
מלון מרשה לעצמו למלא חדרים בתפוסה מלאה גם כאשר חדר 
האוכל אינו יכול להכיל את כולם יחד והנופשים מגיעים בפריסה 
של כ-5 שעות לארוחת הערב הבשרית, לעומת זאת במגזר החרדי 
והדתי סדר פסח וארוחות שבת נערכות יחד, מה שמצריך מקום 
לארוחה לכל אלפי הנופשים בו זמנית וכן הגשת האוכל במשותף , 

זאת הסיבה שלרוב יסתפקו בתפוסה של 80% עד 90% בלבד.

תופעת ה'חאפרים'

באירופה  נופשים  כמה  ה-90  בדקה  קרסו  שעברה  בשנה 

היום  עד  קיבלו  לא  מהמשפחות  חלק  החרדי,  למגזר  המיועדים 
הזה את כספם. הגורם העיקרי לקריסה לפי גורמים בכירים בענף 
אך  קשה,  ותחרות  ארגון  חוסר  כספיים,  סדרים  אי  הוא  התיירות 
למעלה  מזה  חלקם  בתחום,  העוסקים  המקצועיים  הגורמים  כל 
מעשרים שנה, מדגישים כי הקריסות ברגעים האחרונים הן מאפיין 
של 'חאפרים', שמארגנים נופשים "בזול שהוא ביוקר" ללא ניסיון. 
יצחק גולדפדן, בעלי חברת "גיל תיירות ונופש", מסביר ל'קו 
הם  התחום,  על  טרמפ  שתופסים  בחאפרים  "מדובר  עיתונות': 
לא עוסקים בכך כל השנה, במהלך 
השנה אותו אדם יכול להיות מנהל 
בין  או  פסח  ולקראת  תורה  תלמוד 
הזמנים הוא מארגן נופש בארץ או 
בחו"ל וזאת ללא ידע בסיסי בתחום 
מחשבים  לא  הם  משאבים.  וללא 
להיערך  יודעים  ולא  הצרכים  את 
ניתן  שלא  הסיבה  זאת  בכמויות. 
לצאת  שייך  ולא  עליהם  לסמוך 
אצל  אלא  רגועה  בצורה  לחופש 
שעוסקים  ונופש  תיירות  אנשי 
השנה.  כל  במהלך  הזה  בתחום 
אנחנו ב'גיל נופש ותיירות' עוסקים 
טבת  מחודש  כבר  הפסח  בחופשת 
כאשר חוזים נסגרים ברובם בחודש 

כסליו". 
פלוס',  'תור  מבעלי  כהן,  דפנה 
עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מאשרת 
לנופש  השנה  אחראית  היא  כי 
חרדים  נופשים  אלפי  עשרות  של 
המלח,  ים  בדויד  ובחו"ל,  בארץ 
נצרת,  יזרעאל  בעמק  קראון  גולדן 
רמדה חדרה, דן פנורמה תל אביב, 
ובחו"ל  המכביה,  כפר  כרמל,  דן 
בסמיכות  ובספרד  כרתים,  בונציה, 

לברצלונה. 
לתופעת  מתייחסת  כהן  גם 
חאפרים  כלל  "בדרך  החאפרים: 
ויש  עוקץ  תרגילי  גם  יש  קורסים, 
שלא מצליחים למלא את החדרים. 
למשרדים  כלל  בדרך  קורה  לא  זה 
שלא  מקרים  גם  היו  המבוססים. 
ואנשים  לאנשים  כסף  החזירו 

נשארו לפני החג חסרי כל".


"החל מ-12,000 שקל ועד הרבה 
החג,  לכל  שקל  מ-20,000  יותר 
אבל רבים לוקחים גם ימים בודדים. 

יש אפילו חבילות שמיועדות רק לחג אחרון".


"פשוט מאוד, לא מוכרים לאנשים מוצר שאי אפשר לספק. כבר 
יסדרו  קטניות  הוא  שהמלון  שלמרות  לאנשים  שמוכרים  שמעתי 
זה לא עובד הכלאים הזה. צריך  להם אוכל מיוחד ללא קטניות, 
לעמוד במילה, כשרות זאת אמינות, אנחנו מאוד מקפידים, בחו"ל 
אנחנו מהדרין מן המהדרין. כל המלונות שלנו זה מצה שמורה, 

הקפדה על ירקות עלים וכדומה".


"בים המלח הרב שמואל בורנשטיין, בגולדן קראון הרב רפאל 
מנת, ברמדה חדרה הרב רפאל מנת, בספרד ובונציה הרב פאדווה, 

ובכרתים הרב נחמיה רוטנברג".
כי  מעלה  קצר  בירור  דאשתקד,  הקריסות  לתופעת  נחזור  אם 
אכן מארגני הנופשים המוגדרים כחאפרים הם בעיקר אלה שקרסו 
יוזמה פרטית, שוכרים  בשנה שעברה, מדובר בחרדים שתופסים 
מזמינים  החרדית,  בעיתונות  מודעה  מפרסמים  באירופה,  מלון 
תכניות  על  ומסכמים  שפים  עם  סוגרים  מהודרת,  בכשרות  אוכל 
ומארגני  מסתדר  לא  בעלויות  שמשהו  עד  טוב  נראה  הכל  ערב. 
הנופש מבינים שעומדת בפניהם הברירה להפסיד ולשלם מכיסם 

כסף כדי לאפשר את חופשת הפסח למאות הנרשמים או להפסיד 
פחות ולבטל את החופשה למרות עגמת הנפש לנרשמים. 

האחים  הוא של  זה,  במקרה  לטובה  לציון  חריג שראוי  מקרה 
ופרסמו  בטוסקנה  פסח  חופשת  שעברה  בשנה  שארגנו  ברומר, 
ימים ספורים לפני החג כי החופשה מבוטלת, כאשר הסיבה היא 
כי לא הצליחו למלא את המלון. בניגוד לאחרים שנעלמו והפסיקו 
ופעלו  חלופה  הצעות  פרסמו  ברומר  האחים   - לטלפונים  לענות 
תוך  אחרים,  במלונות  אליהם  שנרשמו  הנופשים  כל  את  לסדר 
מתן הצעות פרקטיות, כאשר הכסף ששולם להם הועבר לנופשים 

אחרים, כמו הנופש שהיה באודסה של האחים אוטמזגין. 

ספאס נישט

מתברר כי לא כולם משלמים על חופשת הפסח, חברות התיירות 
נאלצות לספוג את עלות האירוח של הרב המכשיר ובני משפחתו 
וכן את עלות צוות המשגיחים בסכום שיכול להגיע למאתיים אלף 
שקל למלון, לא כולל הוצאות הכשרת המלון שבדרך כלל גבוהות 
מאוד בחג הפסח. גם רבנים עורכי הסדר ומוסרי השיעורים זכאים 
גדולי  כמו  השונים  האמנים  גם  כך  גדולות,  להנחות  כלל  בדרך 
הסכום  מלבד  המלון  בבתי  חינם  לרוב  מתארחים  החסידי  הזמר 

המשולם להם עבור ההופעה עצמה.
לציון,  בראשון  רב מחלקת הכשרות  נחשוני,  רבי משה  הגאון 
המעניק כשרות לארבעה בתי מלון השנה בחג הפסח, אומר ל'קו 
מידי  ליותר  לפסח  כשרות  לתת  לא  מאוד  נזהר  "אני  עיתונות': 
מלונות, בעצם שני מפעילים, כאשר אחד מפעיל בית מלון אחד 

והשני מפעיל שלושה בתי מלון".


"אני לא איש של מסחר, אני איש של כשרות בלבד, אני בוחר 
את האנשים הכי טובים ואומר להם את מי לשים משגיח. השנה 
נמצא בפסח אלא  אני לא  ושם  לניר עציון בלבד  נותן בארץ  אני 

אגיע לביקורי פתע, בחו"ל אני נותן לשינפלד תיירות".


"בארץ רק העדה החרדית והרב לנדא, בחו"ל כדתיא מלונדון, 
בד"צ הקהילה החרדית של אנטוורפן, הרב רוטנברג מפריז, אלו 

הכשרים השווים לכל נפש, שאנשים חרדים מסתמכים עליהם". 


בפסח  לשהות  צריך  שמים  ירא  יהודי  שלכתחילה,  ספק  "אין 
וגם  מהבית,  לצאת  נהגנו  לא  מעולם  לגלות,  לצאת  ולא  בביתו 
הציבור ברובו הגדול, נוהג שלא להתערב זה בזה כידוע בחג, קרי, 
שלא לסעוד אצל מכרים וידידים, שכן לכל אחד חומרות וסייגים 
שונים בפסח, על פי מסורת אבותיו, ואין מנהגו של אחד כדינו של 
רעהו. ראוי, אפוא, לשהות בבית בפסח, ולצאת לדרך-לירושלים, 
רק אם נזכה בעזרת ה' להקריב את קרבן הפסח עוד השנה. אולם, 
למרות האמור, ראוי לצדד בזכותם של אלו הנוהגים לנפוש במלון. 
מהיכרותי הקרובה עם חתך האוכלוסייה העושה זאת, ניתן לומר 
למעט  ואחרים,  כאלו  אילוצים  מחמת  רק  כך  נוקטת  שמרביתה 

יוצאים מהכלל". 
רב  הכהן,  לעמיל  אשר  רבי  הגאון  נחשוני,  מהגר"מ  בשונה 
נגד  האחרונות  בשנים  יצא  עילית,  בביתר  חב"ד  חסידי  קהילת 
נוהגים  בבית,  כי  יודע  אחד  "כל  הפסח.  בחג  מלון  בבתי  אירוח 
ודקדוקי הכשרות, איש איש כפי מעלתו  ונוקטים בכל החומרות 
ומסורת בית אבות. כאן אפשר לדעת מה מכניסים לפה, כל שאלה 
ברובו  מהדר  ישראל  שעם  לומר  וניתן  לרב,  מובאת  שמתעוררת 
הגדול שלא לצאת מהבית, וכך יש לנהוג. יציאה לבית מלון לפסח, 
מהווה פריקת עול. קשה לנו לדעת, מה מתרחש בין כותלי המטבח 
בכל ימות השנה. ואם כך, הרי שבפסח הבעיה חמורה שבעתיים". 
       



עשרות אלפי חרדים יעשו את הפסח בבתי מלון בארץ ובחו"ל, 'קו עיתונות' יצא לבחון את חווית החג בבתי מלון מעבר לים וברחבי 
הארץ, המחירים, הסיכונים, העוקץ ובעיות הכשרות # כמה תשלמו עבור זוג במלון ארבעה כוכבים ומה תקבלו במלון חמישה כוכבים? 
מה כללי הסף ב'עדה החרדית' לבתי מלון? מה הסיכוי שחברת התיירות תקרוס? ומדוע בתי מלון הפונים למגזר החרדי נמנעים מתפוסה 

של 100%? • וגם: האם ראוי לנפוש בפסח במלון? הגר"מ נחשוני והגר"א לעמיל הכהן משיבים בהרחבה

ַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל  ָאה ְבּ ָנה ַהבָּ א ָהָכא, ְלָשׁ תָּ ָהַשׁ

הכתבה המלאה בסוף השבוע ב-



ה' בניסן תשע"ח 21/3/18בירושלים1258



59 בירושלים ה' בניסן תשע"ח 21/3/18

בוררים  שלושה  אצל  להכרעה  מובא  זה  מחלוקת  שיש  שברגע 
שיכריעו אם מדובר בהפרה של ההסכם והאם על המדינה הנתבעת 
להפסיק את הפעולה המפירה את ההסכם. על זה יש זכות ערעור 
בגוף ערעורים שהקים הארגון, אבל אם גם הם יגידו שזו הפרה, אז 
המדינה צריכה לציית. אם היא מסרבת לציית, אז הארגון מאשר 
נגד אותה  למדינה שסובלת מההפרה לנקוט בסנקציות כלכליות 
מגוון  לבחור  יכולה  שהיא  היא  המשמעות  כלל,  בדרך  מדינה. 
מוצרים המיוצרים באותה מדינה ולהטיל עליהם מכסים. מין עונש 

כזה של סנקציות נגדיות. 
הברית  ארצות  שאם  הודיעו  כבר  האירופאים  כעת,  "למשל 
של  אופנועים  על  מכסים  יטילו  הם  הפלדה  על  המכס  את  תטיל 
הארלי דייוידסון, מכנסי ג'ינס, וויסקי אמריקאי וכל מיני מוצרים 

שמיוצרים במדינות שתומכות בטראמפ". 

האם דינה של מעצמה כלכלית כמו ארה"ב שונה?
וחזקה  גדולה  שמדינה  ברור  מדבר.  הכח  עדיין  עקרוני,  "באופן 
כמו ארצות הברית יכולה להרשות לעצמה דברים שמדינה קטנה, 
עדיין,  אבל  לעצמה.  להרשות  יכולה  פחות  ישראל,  למשל  כמו 
הרעיון של הארגון, והרעיון של המנגנון המשפטי, בא באיזשהו 
מקום לאזן את הכוח הזה ולנסות להעביר את ההתנהלות מפסים 

של כוח לפסים של חוק". 

והאלומיניום  הפלדה  על  טראמפ  שהטיל  המכסים  האם 
מהווים הפרה של ההסכם?

שהם  זה  עושים,  שהאמריקאים  שמה  בגלל  מעניינת.  שאלה  "זו 
נדרשת מסיבות של ביטחון  טוענים שההגנה על מפעלי הפלדה 
לאומי. יש סעיף בהסכם של ארגון הסחר העולמי שמתיר למדינות 
לסטות מהוראות ההסכם אם הדבר דרוש לצורך הגנה על הביטחון 
הלאומי. הם טוענים שפלדה הוא מוצר שנדרש לתעשיית הנשק 

ולכן מותר להם להטיל את המכסים.
"ברור שמדובר בטיעון לא כל כך משכנע. שכן אם כל מה שהיה 
מעניין אותם הוא נושא הביטחון הלאומי, היה באפשרותם להגדיר 
'חריג' שמגן רק על תעשיית הנשק. לא לכל הפלדה. תהיה תביעה 
מול האיחוד האירופי והשאלה היא האם הם באמת יצליחו לשכנע 

את הבוררים שמדובר במהלך מוצדק לביטחון הלאומי. 
אחרים,  חריגים  לסעיפים  שבניגוד  הוא  הזה,  במקרה  "הקושי 
הסעיף של חריג הביטחון הלאומי נותן המון שיקול דעת למדינה. 
דרושים  שהם  חושבת  שהמדינה  "דברים  אומר:  הסעיף  כי 
לביטחון הלאומי שלה". בסעיפים חריגים אחרים, למשל בריאות 
הציבור ואיכות הסביבה, הם תמיד אומרים שזה דרוש לבריאות. 
זאת אומרת, שקיימת בדיקה אובייקטיבית מצד הארגון. בביטחון 
שזה  חושבת  היא  האם  עצמה,  במדינה  תלוי  זה  זאת,  לעומת 
דרוש לביטחון הלאומי. זה סובייקטיבי. וזה למעשה התכנית של 

טראמפ.
"שים לב שהוא אומר שאם אנחנו נלך למלחמת סחר הוא לא מפחד 
מזה והוא ינצח. במובן הזה, אני חושב שהאירופאים נוהגים קצת 
לא בשכל, כי הם מצהירים קבל עם ועדה שהם יטילו מכסים רק 
כדי להעניש את ארצות הברית. הם לא טוענים שהם עושים את זה 
בשביל ביטחון לאומי. לכן, כשהם יטילו מכסים יהיה הרבה יותר 
היא הפרה של ההסכם.  להוכיח שגם הטלת המכסים שלהם  קל 
כי אתה לא אמור להטיל בעצמך. אתה אמור לחכות שההליכים 
ייגמרו ואז הארגון יאפשר לך להטיל מכסים נגדיים. אבל אם הם 
גם  אזי  ההליכים,  לסיום  יחכו  ולא  בעצמם  נכסים  להטיל  ירוצו 
הם יפרו את ההסכם - ולא יוכלו לטעון שההפרה נעשתה מטעמי 

הלאומי  לביטחון  לא משהו שדרוש  זה  ג'ינס  כי  לאומי,  ביטחון 
וגם לא וויסקי". 

כיצד היית פוסק, במידה ובהיית בורר בתביעה שכזו?
"אני לא יכול לומר לך כיצד הייתי פוסק, כי זה תיק מורכב מאוד 
להיכנס  לא  השתדל  הארגון  היום  עד  לפני.  העובדות  כל  ולא 
למדינות.  רגיש  שמאוד  נושא  זה  כי  לאומי,  ביטחון  של  לפינות 
תחשוב למשל כאן בישראל, אנחנו לא רוצים ששלושה בוררים 
מדי  יותר  זה  שלנו.  הלאומי  לביטחון  דרוש  מה  לנו  יקבעו  זרים 
בציפור הנפש שלנו - ושל כל מדינה. לכן הארגון תמיד השתדל 
שמאפשרת  בצורה  נוסח  גם  הסעיף  ולכן  לעניין.  להיכנס  לא 
של  סוג  זה  אופן,  ובכל  בעצמה.  לקבוע  מדינה  לכל  אוטונומיה 
ניצול לרעה. באיזשהו מקום יש גבול. מחר תבוא מדינה ותבקש 
ואין  בהן  משתמשים  וחיילים  מאחר  שיניים  מברשות  על  להגן 
לדבר סוף. אם זה יגיע להחלטת הארגון זה יהיה תקדים היסטורי, 
שהארגון נכנס לראשונה עמוק בנושא הביטחון הלאומי ויצטרכו 
מעניין  מאוד  דיון  יהיה  זה  לשם  נגיע  אם  גבולות.  לו  לקבוע 

ותקדימי".

כמה זמן אמורה להתנהל תביעה שכזו?
חודשים,  ושלושה  שנה  בתוך  להסתיים  אמור  זה  הספר,  "לפי 
כולל ערעור. בפועל, בשנים האחרונות המנגנון לא מצליח לעמוד 
השנתיים  לכיוון  מתארך  וזה  תביעות,  המון  המון  יש  כי  בלחץ, 

שלוש. 
"גם אם אחרי שנתיים יקבעו שהוא הפר את ההסכם, אז הוא לא 
את  צריך לבטל  זה שהוא  לו  ומה שיגידו  פיצויים  יצטרך לשלם 
המכס. בינתיים, הוא נתן הגנה של שנתיים שלוש למפעלי הפלדה 
שלו. לכן, יכול להיות שבגלל זה האיחוד האירופי מתכוון להיכנס 
ומזלזלים  למלחמה  הולכים  אתם  אם  אומר:  הוא  בראש.  ראש 
זה  בגלל  כלים.  שובר  גם  אני  אז  בכללים,  בוטה  כך  כל  בצורה 
יש חשש כל כך גדול אצל כל המעורבים בנושא שאנחנו לקראת 
מלחמת סחר שתהרוס את כל המנגנון שעבדנו כל כך קשה כדי 
עובד  הזה  המנגנון  השם  וברוך  הצליחו  באמת  כי  אותו.  לבנות 
המדינות  הכל  ובסך  מצוין  עובד  זה  מהמקרים  ב-65%  יפה.  די 

שומרות על הכללים. 
"לכן יש חשש עכשיו שבגלל הבוטות של הדבר הזה שזה באמת 
שבגלל  יגידו  ויפן  סין  האירופאים,  אם  כי  להתמוטטות.  יגרום 
שארצות הברית ביצעו הפרה כל כך בוטה, גם הם ינהגו כך. וכמו 
גם  אז  שלוש  שנתיים  ולמשוך  המערכת  את  לנצל  הולכים  שהם 
יהיו פסיקות הדדיות וכל  הם ימשכו שנתיים שלוש. בתום הזמן 
שיהיה עליהם לעשות הוא לעצור את המלחמה - מבלי להסתבך 
לכך  הסיבה  וזו  לאמריקאים.  יכאב  זה  בינתיים  אבל  בסנקציות. 

שהבורסות נפלו, כי יש חשש למלחמת סחר. 
הקודמת  המאה  של  השלושים  בשנות  דומה  בסיפור  "היינו 
הבורסה,  ונפילות  השפל  תקופת  כשהתחילה  הברית,  בארצות 
הלכו שני חברי קונגרס בארצות הברית, אחד בסנאט ואחד בבית 
רמות  את  אחוזים  בעשרות  שהעלה  חוק  הביאו  והם  הנבחרים, 
המכס בארצות הברית. אני לא יודע אם הם היו תמימים או שהם 
עשו את זה בזדון. אבל הם אמרו, תראו יש בעיה בארה"ב. אבטלה 
שלנו  הכלכלה  על  להגן  חייבים  אנחנו  נסגרים.  מפעלים  גדולה. 
שגם  צריך  הרי  בערך.   30%-40% של  מכסים  מטילים  אנו  ולכן 
כלכלנים,  אלפי  ביניהם  אנשים,  והמון  החוק  על  יחתום  הנשיא 
חתמו על עצומה שקרא לנשיא לא לאשר את החוק הזה, כי הם 
אמרו שזה יביא חורבן עמוק יותר לכלכלה, אבל הוא לא הקשיב 

להם וחתם על החוק הזה. 
"היום, במבט לאחור, מסכימים כולם שלא רק שזה לא עזר למצב 
ייקר  זה  כי  זה פגע קשות,  והכלכלה האמריקנית, אלא  הפועלים 
העלו  המדינות  וגם שאר  החיים  איכות  את  הוריד  המוצרים,  את 
את המכסים ומצב הכלכלה בעולם היה בכי רע. יש גם הטוענים 
שזו הייתה אחת הסיבות לפרוץ מלחמת העולם השניה. כי אלמלא 
נבחר.  היה  לא  היטלר  בגרמניה,  בכלכלה  קשה  כזה  מצב  היה 
בדיוק כדי למנוע את הדברים האלה, הקימו מיד אחרי המלחמה 
את מה שמכונה היום ארגון הסחר העולמי ואז כונה 'הסכם גג'. 
אבל  השלושים,  בשנות  היינו  שבו  במצב  לא  אמנם  אנחנו  כיום 
מה שקורה לאחרונה מזכיר לאנשים רבים את מה שקרה אז ולכן 

אנחנו שומעים המון קריאות לא ללכת למקום הזה". 

האם ייתכן שהסעיף יוצא מההסכם בעקבות מה שקורה?
לא  מדינה  ואף  הסעיף  את  לשנות  יכולים  לא  אל"ף,  מצב.  "אין 
מוצדק.  והוא  בו  רע  דבר  שום  אין  עצמו,  הסעיף  לזה.  תסכים 
הביטחון  על  להגן  כדי  הנדרש  כל  את  לעשות  מדינה  לכל  מותר 
בכדי  ציני  באופן  הזה  בסעיף  להשתמש  למדינה  אסור  הלאומי. 
להגן על תעשיה מקומית שאיננה ביטחון לאומי. יכול להיות שמה 
שיקרה כתוצאה מהסכסוך הזה, שבסוף תהיה לנו פסקה מסוימת 

שמגדירה את הסעיף הזה, מה שאין לנו היום. 
לביטחון  ישירות  מקושרת  שאכן  תעשיה  על  שמדובר  "למשל, 
נגיד ש-20% מהפלדה בארצות הברית הולך לתעשיית  הלאומי. 
הנשק? אז תגן על 20% של תעשיית הפלדה ולא על 100%. יש 
שמיועדת  לפלדה  סובסידיה  לתת  למשל  זה,  את  לעשות  דרכים 
לתעשיית הנשק - במקום מכס. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. 
תעשיית  לחלוטין  תחוסל  שאם  הטענה?  אומרת  בעצם  מה  הרי 
לא  מלחמה  ובזמן  מיובאת  בפלדה  תלויים  נהיה  אנחנו  הפלדה 
יהיה לנו פלדה. כי אם למשל יטילו עלינו חרם, אז בזמן מלחמה 
לא תהיה לנו פלדה בשביל לייצר נשק ותחמושת חדשה. אבל אין 
דבר  לכל  או  בניה  פאר,  למכוניות  התעשיה,  כל  על  להגן  הגיון 
אחר. כולם מסתכלים על ארצות הברית ואומרים שאם הם מרשים 

לעצמם לנהוג כך, גם אנחנו יכולים לנהוג כך".

האם קרה בעבר שישראל תבעה או נתבעה במסגרת הליך 
של ארגון הסחר הבינלאומי?

מדינה  ואף  מדינה  אף  נגד  תלונה  פעם  אף  יזמה  לא  "ישראל 
לציית  מאוד  משתדלת  הכל  בסך  ישראל  תלונה.  נגדנו  יזמה  לא 
להוראות ההסכם ואם יש תלונה או הערה על משהו לא תקין היא 
בודקת את זה ואם היא יכולה היא גם מתקנת את זה ופועלת שלא 

להגיע למצב של תביעה.
מכוח  הברית,  ארצות  עם  סכסוך  לנו  היה  כן  השמונים  "בשנות 
הסכם הסחר עם ארצות הברית. קוראים לזה בוררות שרנוע. ושם 
הגשנו  אתנו,  ההסכם  את  מפרה  הברית  שארצות  חשבנו  אנחנו 
תביעה, התנהלה בוררות וזכינו בה. בסופו של דבר, קיבלנו פתרון 

משביע רצון.
יכירו  שהם  גם  צריך  שניה,  מדינה  תתבע  אחת  שמדינה  "כדי 
אחת בשניה. למשל, יש לנו סכסוך גבולות ימיים עם לבנון. הרי 
הלבנונים טוענים שחלק ממאגרי הגז הטבעי של ישראל יוצאים 
בשטח המים הכלכליים שלהם. אבל זה אף פעם לא יגיע לבוררות 

כי לבנון לא מכירה בקיומה של ישראל".

פרופ' אריה רייך

מפעל פלדה
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"ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתוַֹרת 
ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מוְֹקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד  ְוֵאׁש  ַעד ַהּבֶֹקר  ַהַּלְיָלה  ָּכל 
ּבוֹ" )ויקרא ו, ב(. המפרשים רמזו בפסוק זה 
היא  תורה  איזו  ָהעָֹלה"  ּתוַֹרת-  "זֹאת  נפלא,  דבר 
בה  לאדם  שאין  תורה  לה'?  כליל  ועולה  הראויה 
שום טובת הנאה, שלא לומד אותה בשביל להתגדל 
או להתרברב על אחרים, חלילה, אלא כל כולה לה' 
כמו קורבן עולה שכולו ֻמְקָטר ּוֻמָּגׁש לשמו יתברך, 
ּוְבָכל ָמקוֹם ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי )מלאכי א, יא(. תורה 
שנלמדת לשם שמים היא תורת העולה לפני בורא 

עולם, ועל זאת צריך כל אדם לשים את ליבו.
מספרים שפעם אחת רבי ישראל בעל שם טוב 
לבית  ונכנס  העיירות  לאחת  הגיע  זיע"א  הקדוש 
בעלי  קצת  האנשים  היו  העיירה  באותה  המדרש. 
חכמתו  את  להראות  רוצה  היה  אחד  כל  גאות, 
וידיעותיו לפני בני אדם, וכשנכנס לשם הבעל שם 
טוב הקדוש הבחין בלומדים שלומדים את התורה 
רק בשביל להתגאות ולהראות שכל אחד יודע יותר 

טוב מהשני.
המדרש,  מבית  מתרשם  כיצד  ששאלוהו  לאחר 
השיב להם שהוא רואה שבית המדרש מלא וגדוש 
את  ממלאת  שלהם  שהתורה  מפני  וזאת  בתורה, 
גודל  על  הוכיחם  מכן  לאחר  ומיד  המדרש,  בית 

ומעלת לימוד התורה לשם שמים.
הבינו  לא  ו(,  מח,  )תהלים  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה 
טוב:  שם  הבעל  את  ושאלו  המדרש  בית  תלמידי 
"רבינו, הרי כעת אמרת לנו שהתורה שלנו ממלאת 
את בית המדרש, ומדוע אם כן כבודו מוכיחנו?", 
"היא הנותנת" השיב הרב, "כוונתי הייתה שהתורה 
שלכם מגיע לכל היותר עד תקרת בית המדרש, בית 
אינה  היא  כולו מלא מהתורה שלכם, אך  המדרש 
בה  שיש  תורה  זה  כי  לשמים,  ומתרוממת  עולה 

גאווה ואינה נלמדת לשם שמים". 
ּתוַֹרת  ַאֲהרֹן...זֹאת  ֶאת  "ַצו  בתורה,  שרמוז  וזה 
ָהעָֹלה" תזרז את אהרון על תורת "העולה"- תורה 
שעולה לשמים ולא נשארת רק בבית המדרש בלי 
מידות  מתוך  שנלמדת  תורה  התקרה,  את  לעבור 

טובות, ענוה ודרך וארץ.
עצמו  ומגביה  שהמתגאה  אומרים  רבותינו 
שמגביה  מי  ָהעָֹלה",  ּתוַֹרת  "זֹאת  לשריפה,  ראוי 
ַעל  ָהעָֹלה  "ִהוא  חלילה  אז  ומתגאה  עצמו  את 
מוְֹקָדה"- לשריפה. המתבונן בדרכי החיים ייווכח 
הוא  והשררה  הגאות  בדרך  ההולך  שכל  לראות 
)בבא  ז"ל  רבותינו  וכדברי  בריות,  על  נסבל  לא 
בתרא צח ע"א(: האי מאן דיהיר - אפילו אאינשי 
אנשי  על  אפילו  )מי שמתגאה-  מיקבל  לא  ביתיה 
ֶּגֶבר  ה(   ב,  )חבקוק  שנאמר  מתקבל(,  לא  ביתו 
כט,  )משלי  ַּתְׁשִּפיֶלּנּו  ָאָדם  ַּגֲאַות  ִיְנֶוה,  ְוֹלא  ָיִהיר 
להיות  יכולים  ולא  אנשים  ממנו  מתרחקים  כג(, 
בסביבתו, כיון שהוא לוקח את כל ההילה והכבוד 
ולכן  שתלטנית  בדרך  הולך  שהוא  ועוד,  לעצמו. 
בני אדם מתרחקים ממנו. אבל אדם שיש לו ענוות 
ומרומם  מגדל  הקב"ה  אדם,  כל  עם  ומסתדר  רוח 
אותו, אין התורה שוכנת אלא במי שמנמיך עצמו 
יותר  לו  נותן  הקב"ה  דאז  ע"א(,  ז  )תענית  עליה 

חכמה דעת ותבונה.
מצא  שלא  ע"א(  ה  )סוטה  רבותינו  אמרו  וכבר 
סיני  הר  על  אלא  התורה  את  לתת  מקום  הקב"ה 
שהנמיך את עצמו וחשב שאינו ראוי שהקב"ה עם 
כל גדולתו והדרו ירד עליו. אמר לו הקב"ה: "סיני, 
אתה הנמכת את עצמך, חייך שאני נותן את התורה 

עליך".

זריזות ועצלות לעבודת ה' 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּכל ֵחֶלב ׁשוֹר ְוֶכֶׂשב  ְּבֵני  "ַּדֵּבר ֶאל 

ָוֵעז ֹלא תֹאֵכלּו... ָּדם ֹלא תֹאְכלּו" )ויקרא ז, כג-כו(. 
והדם,  החלב  את  לאכול  לא  אותנו  ציותה  התורה 
מדוע  לשאול  ויש  לה',  אותם  שמקטירים  כיון 
שאינם  הללו  החלקים  בשני  דוקא  בחרה  התורה 
הראוי  מן  והלא  לה',  להקריבם  בבהמה,  חשובים 
ומכובדים  חשובים  חלקים  יתברך  לפניו  להקריב 

בבהמה. 
אלא רמז נפלא רמזה לנו התורה הקדושה, הדם 
מסמל את הזריזות והמהירות, דם זורם מהר, ואילו 
ומתינות.  אדישות  על  מסמל  השומן  שזה  החלב 
ומורה לנו התורה- כל חלב ודם לה', את הזריזות 
רק  לתת  צריך  והאדישות  המתינות  את  ומאידך 

לעבודת ה' יתברך.
אם יש איזו מצווה ירוץ האדם וימהר לעשותה, 
רץ  הוי  שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  ויהיה 
לדבר מצווה )אבות פ"ד מ"ב(, שאינו דומה מצווה 
למצווה  והתלהבות  בזריזות  אותה  עושה  שאדם 
מהמצווה  גדול  חלק  בעצלה,  אותה  עושה  שאדם 
ַחם  ובהתלהבות,  בחום  בזריזות  עשייתה  עצם  זה 

ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש )תהילים לט, ד(. 
ומנגד אם בא לו יצר הרע ומשכנע אותו לעשות 
כעת,  יכול  "איני  באדישות,  האדם  יתנהג  עבירה, 
וָיֵרא ֱאֹלִקים.." )מושאל  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ְוַאָּתה  אני עייף, 

מדברים כה, יח(.
אך בעוונות הרבים מה עושה היצר הרע? מהפך 
את היוצרות, לעבירות הוא מזרז את האדם וגורם 
לו שלא להתחשב לא בגילו ולא בכוחותיו, ומנגד 
כך  ועל  אדישות,  בו  מכניס  הוא  המצוות  לעשיית 
אל  תאכלו"  לא  ודם  חלב  "כל  התורה  מזהירה 
לצורך  עצמך,  לצורך  ובאדישות  בזריזות  תשמש 
לקיום  יתברך  לה'  תקדישם  אלא  הרע  היצר  דברי 
ַּכָּנֵמר,  ַעז  ֱהֵוי  בבחינת  המצוות,  ולשמירת  התורה 
ְרצוֹן  ַלֲעׂשוֹת  ָּכֲאִרי,  ְוִגּבוֹר  ַּכְּצִבי,  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר,  ְוַקל 

ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים )אבות פ"ה מ"כ(. 
ישראל בחומרות  בית  בחג הפסח מחמירים כל 
יתרות, וזאת כדי להינצל מחשש כל דהו של חמץ, 
לבל  גדולה  לב  שימת  ולשים  להיזהר  עלינו  אך 
חלילה נתפוס הטפל ונניח העיקר, ולא יצא שכרנו 
מיסד  זצ"ל,  מבעלז  שלום  השר  לצדיק  בהפסדנו. 
התקין  הסדר  בליל  מבוגרת.  אם  היתה  השושלת, 
ִּכֵּסא  ַוָּיֶׂשם  לכבדה,  כדי  לצדו  מושב  לאמו  הרב 
ְלֵאם ַהֶּמֶלְך )מושאל ממלכים א ב, יט(, לאמא של 

מלכות )בבא בתרא צא ע"ב(. 
הרבנית  לפני  הוגש  עורך"  ל"שולחן  כשהגיעו 
הצדקת קערת מרק והיא פוררה לתוכה מצה ואכלה, 
הזדעזעו החסידים, ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו 
)תהילים מח, ו( וזעקו בליבם "שרויה!", אך לזאת 
הם לא ציפו, לאחר שהוגש קערת המרק לאדמו"ר 
ואמרה:  לצלחתו  אף  ופוררה  מצה  אמו  לקחה 
"תאכל בני, זה טעים". החסידים היו במתח לראות 
לה  נענה  הגדולה  ולהפתעתם  ינהג,  רבם  כיצד 

הצדיק בראשו-ואכל! 
לכם  "מה  והסביר:  בתמיהתם  האדמו"ר הבחין 
תמהים? שרויה היא חומרה רחוקה )יעוי' בשערי 
תשובה סימן ת"ס ס"ב ובחזו"ע עמוד רי"ח(, ואילו 
לכבוד  כבודם  והוקש  דאורייתא,  ואם  אב  כיבוד 
את  מלבייש  וחששתי  ע"ב(,  ל  )קידושין  המקום 
אמי בסירובי לאכול ולעבור חלילה על ָארּור ַמְקֶלה 

ָאִביו ְוִאּמוֹ )דברים כז, טז(. 
יהי רצון שימי פסח הקדושים העומדים בפתחנו 
ֱאֹלֵקינּו  ה'  ְוַהִּׂשיֵאנּו  כולה,  השנה  כל  עלינו  יאירו 
ונזכה  ּוְלָׁשלוֹם,  טוִֹבים  ְלַחִּיים  מוֲֹעֶדיָך,  ִּבְרַּכת  ֶאת 
ונזכה  באהבה,   ישראל  בגאולת  בקרוב  לראות 
בניסן  השלימה,  ישראל  בגאולת  לראות  בקרוב 
נגאלו ובניסן עתידין להיגאל )ר"ה יא ע"ב(, אמן. 

אם על תודה יקריבנו ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כל  כמו  הקורבנות  בפרשת  נכתב  לא  תודה  קרבן  מדוע  שואל  סופר  החתם 
הקורבנות שנכתבו בפרשת "ויקרא", אלא בפרשת "צו" כשמתעסקים בקורבנות 

של הכהנים?
נס  להם  שנעשה  אחר  אלא  תודה  מקריבים  אינם  העם  שהמון  לי  "ונראה  ומשיב: 
שניצלו מצרה.  כמו: חולי, יורדי ים , יוצאים מבית האסורים והולכי מדבריות. על כן לבני 
ישראל לא אמר להם 'אם אל תודה יקריבנו', כי זה פותח פיו כאומר 'אם יקרה לך מקרה 
צרה ותנצל תביא תודה לשם'. מה שאין כן, הצדיקים כמו כהני ה', אשר מקריבים תודה 
כן  עת', על  וטובתך שבכל  נפלאותך  ועל  יום עמנו  נסיך שבכל  'ועל  יום כדאמרינן  בכל 
בפרשת צו שדיבר עם הכהנים אמר על כך תודה". דהיינו שהתורה לא רצתה לפתוח פה 
לשטן, וכיוון שקרבן תודה של המון העם בא מנס של צרה, לא כתבה אותו אלא בפרשת 

הכהנים שקרבן התודה שלהם בא מתודה תמידית, והיא עדיפה.
מסופר על יהודי מסתורי ואיש רזים ששמו היה ר' אברהם לייב. במשך כל השנה היה 
מבלה את יומו בן כותלי בית המדרש. בעת תפילותיו נהג לעמוד במקום אחד, לא נע ולא 
זע רק שפתותיו רוחשות תפילת השתפכות לפני קונו. לאחר התפילה היה מתנפל על ספריו. 
מלמעלה  זה תמיד גמרא ענקית או שולחן ערוך, ומתחתיהם מסתתרים ספרי קבלה שונים.

איש שתקן ומופנם היה ר' אברהם לייב, משום כך קשה היה לבוא אתו בשיחה. מה עוד, 
שבתקופות רבות במהלך השנה נוהג היה ב"תענית דיבור", ומלבד "נו, אה", אינך שומע 

ממנו ולו מילה אחת.
פעם בשנה ר' אברהם לייב חומק החוצה ממקום מחבואו. זה קורה ביום הפורים, כאשר 
מתוקף תפקידו משמש כ"פורים רב". כמות היין הגדולה שבה הוא מרווה את עצמו מגלה 
את כוחו הגדול בתורה ובקבלה. במהלך סעודת פורים שנערכת מידי שנה בנעילת היום, 
ר' אברהם לייב משמיע דברי מוסר והתעוררות אשר חרוזים בסיפורים מרתקים ובפנינים 
מיד למחרת  ליבם.  פותחים את שערי  ובד בבד  משוננים, אשר משעשעים את הקוראים 
פורים, כאשר ר' אברהם לייב מתפקח מיינו שוב הוא חומק לפינתו השקטה וצולל לתוך 

תהומות השתיקה.
בוקר סגרירי אחד, באמצע חודש טבת, הגיעו ראשוני המתפללים לתפילת שחרית ומצאו 
מודעה ענקית תלויה בפתח בית הכנסת. כל מה שנכתב במודעה נראה תמוה מאוד בעיניהם. 
וכך נכתב בכותרת: "אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו". בהמשך נכתב אודות סעודת 
הודיה מפוארת אשר תיערך באחד האולמות בעיר . "כל הקהל מוזמן" – הכריזה המודעה. 
עוד הובטח כי ברגעי השיא של הסעודה, יעלה בעל בנס בעצמו על הדוכן, ויספר נפלאות 

ה' שאירעו אתו לאחרונה. "על החתום" - לא פחות ולא יותר - "ידידכם אברהם לייב".
המודעה הפכה להיות לשיחת היום, כולם תמהו לדעת מה היה הנס הגדול אותו חווה ר' 
אברהם לייב, ומה פשר הסעודה הזאת? היחיד שלא החליף מילה אודות כך ולא תרם אף 

פיסת מידע, היה ר' אברהם לייב עצמו.
המלצרים  החלה,  הסעודה  בהמוניהם.  הקהילה  בני  הופיעו   , האמורה  ובשעה  ביום 
הסתובבו וחילקו את המנות, שולחן המזרח החל מתמלא ברבנים ובאישי ציבור נכבדים. 
מי שקבל אותם, היו בניו של ר' אברהם לייב. הוא עצמו לא נראה באופק. כנראה עדיין לא 

סיים את חוק לימודו.
תוך כדי שהמלצרים מחלקים את המנה העיקרית, הופיע ר' אברהם לייב לאולם מבלי 
שאיש ישים לב. מיד התקדם לעבר מרכז הבמה, וחיש תפס מיקרופון לידו. הקול המוכר 
של פורים שטף פתאום את כל האולם. הס הושלך בקרב הקהל באותם רגעים, וכולם היטו 

אוזן לשמוע את בעל השמחה.
לי לאחרונה, הגעתי  לייב. הסיפור הזה קרה  ר' אברהם  יקרים, הקשיבו! פתח  ידידים 
לגיל הזקנה. בקופת חולים הזמינו אותי לבצע כמה בדיקות תקופתיות, והופניתי לרופא 

לאחר עשרה ימים כדי לקבל את התשובות לבדיקות.
בשבוע שעבר הגעתי לחדר ההמתנה של הרופא והתיישבתי. לידי התיישב יהודי נוסף. 
מיד זיהיתי אותו, היה זה חבר ילדות ששנים ארוכות לא ראיתיו. שאלתי לשלומו. במקום 
לענות בקצרה, החל לגולל בפניי את מסכת התלאות אותו הוא חווה בשנה האחרונה. הוא 
סובל מכולסטרול גבוה ל"ע. כתוצאה מכך, הלב אינו פועל כראוי, והוא סובל מכאבים 

קשים ולכן לא מצליח לישון בלילה, וגם ביום אין לו מנוחה. 
לאחרונה ל"ע, הריאות שלו התמלאו במים והם אינן מתפקדות כראוי. הנשימה קשתה 
עליו. אם לא די בכך, הרי שהתגלה אצלו לאחרונה סוכר גבוה בכמה רמות מעל המותר, 
וזה פוגע בתפקוד הכליות. יש חשש שיצטרך להתחיל לעבור דיאליזה. גם העיניים נפגעו 
כתוצאה מהסוכר הגבוה, הוא לא רואה טוב. יושב היהודי ומשוחח איתי על הכל, ואני ליבי 
מפרפר בקרבי. ככלות הכל, בן גילו אני. לא תמיד אני מרגיש טוב. לך תדע אולי גם אני 

סובל מכולסטרול ומסוכר.
לאחר מכן נקראתי לרופא. הוא ישב בארשת פנים רצינית והתבונן בתוצאות הבדיקות. 
אני יושב מולו והוא אינו פוצה פה. מדי כמה שניות הוא עוצר ורושם כמה מילים במחשב. 
ואני אינני יודע את נפשי, מי יודע מה הוא רושם לי שם. ככה עברה עלי רבע שעה של 
פרפורי לב, תוך כדי שאני מתכונן כבר לגרוע מכל, ומקבל עלי מראש את כל הייסורים 
באהבה. ואז מרים הרופא את עיניו, הושיט לי כמה דפים ומלמל בסתמיות: "הכל בסדר". 
הלב?-בסדר. הריאות?- בסדר. הכליות?-בסדר. העיניים?- בסדר. הכל בסדר. לא יאומן. 
בזאת  יתברך.  לה'  הודיה  לסעודת  כולכם  את  הזמנתי  כך  ומשום  כך  על  לה'  מודה  אני 

הסתיימו דבריו. ושוב חמק לו ר' אברהם לייב לפינתו.
קרבן תודה מופיע בפרשת צו כדי ללמדנו, שנקריבו עם הכהנים והצדיקים גם ובעיקר 

שהכל בסדר, ואזי השטן לא יצליח לקטרג, ונאלץ להקריבו כשנינצל חלילה מצרה.
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לאישה
איך לבחור נכון מזרן?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

דג הברמונדי, המכונה ”הלוקוס האוסטרלי", שגדל במים הטרופיים הצפוניים של יבשת 
אוסטרליה ודרום מזרח אסיה, עושה עליה לישראל! הדג גדל בקיבוצי מעגן מיכאל וניר 
דוד תחת פיקוח קפדני וניתן להשיגו כבר בימים אלה ברשתות וחנויות הדגים. דג 

הברמונדי עסיסי וטעים להפליא, עשיר מאוד בחלבון, באומגה 3 ודל בשומן.

ברמונדי שלם במלח אטלנטי ועשבי תיבול 

טיפים
ידוע לכל ששינה טובה חשובה מאוד לבריאותנו ולשמירה על אורח חיים בריא 

○ לכל אחד יש את העדפות שלו בכל הנוגע לשינה ובחירת מזרן ○ אז איך 
בוחרים מזרן? למה חשוב שנשים לב? 

מצרכים (ל- 2 מנות):

טעימה

עיצוב שולחן חג

2 דגי ברמונדי שלמים
חבילת כוסברה

חבילת פטרוזיליה
חבילת נענע

חבילת בזיליקום
4 גבעולי אורגנו קטן

4 גבעולי מרווה
1 בצל לבן שלם

כוס שמן זית
50 גרם מלח אטלנטי

2 פלפל חריף ירוק
חצי כוס מיץ לימון

חגיגי,  חג  שולחן 
צבעוני, מעניין ומעוצב 
בלתי  לחלק  הפך 
החג,  מערב  נפרד 
עריכת  של  ההכנות 
לעיתים  החג  שולחן 
לא  מאיתנו  דורשים 
זמן  של  השקעה  פחות 
מהתפריט.  ומחשבה 
הבית  מומחי  צוות 
לצרכן  המשביר  של 
טיפים  בכמה  משתפים 
תוצאה  להשיג  בכדי 
בהשקעה  ססגונית 

מינימאלית. 

רשת  הבית  עולם  מחלקת  ראשית  מעצבת  אסטרייכר-  רויטל 
המשביר לצרכן : ״השנה, בפסח  המפה מככבת בשולחן החג 
והינה אלמנט מרכז ביותר שהרי בחירה נבונה של מפה תגרום 
כמו  שונים.  כלים  בשילוב  והדור  עשיר  להראות  החג  לשולחן 
כן, לצד המפות הלבנות הקלאסיות ניתן למצוא השנה גם מגוון 
עשיר של מפות איכותיות, בגווני חאקי- חול וירוקים למיניהם 
כמו ירוק סלדין ועד ירוק דשא המשתלבים נהדר עם גווני הוורוד 
וצבעי הפסטל המאוד טרנדיים לקיץ הקרוב המהווים תפאורה 
כלי  בגזרת  בנוסף,  ושיקי.  הדור  אביבי,  חג  לשולחן  מושלמת 
הטרנד  השנה  וגם  להשאר  כדי  כאן  הזכוכית  כי  נדמה  ההגשה 
מחדש עצמו עם צלחות אוכל מעוטרות ועדינות וכלים ענקיים 
בטכניקות צביעה לא שגרתיות בגווני ירוק- טורקיז המדמים ים 
ובשילוב מוצלח של זהב, דבש וברונזה המסמלים את קורטוב 
לבוא  יכולות  הצבע  נגיעות  כי  נראה  לזאת  בהמשך  החגיגיות. 
זכוכית  קערת  למשל,  כמו  החג  בשולחן  יחיד  מרכזי  כאלמנט 
ענקית יחידה בגווני או ככמה אלמנטים רבים, כמו למשל מגוון 
קערות הגשה בצבעי אדמה ובסטייל טבעי וכפרי בשילוב גוונים 
החרס‘  ’כלי  מוסכמות  את  שוברים  אשר  מעניינים  וורודים 

ויוצרים מעניין ולא שגרתי לשולחן החג" .  

אז איך מעצבים שולחן לארוחה חגיגית מבלי להיכנס להשקעה 
כספית מטורפת? ובכן, ברגע שהחלטתם לוותר על הצבע הלבן 
הסולידי והמקובל תוכלו להשתעשע ברעיונות מקוריים בעיצוב 
השולחן ניתן לשלב בין מספר סטים בשיטת ״מיקס אנד מאץ", 
וזאת  סולידיים.  יותר  כלי  עם  שונים  צבעונים  כלים  שילוב של 

תוך כדי שמירה על אסתטיקה והרמוניה. 

נרות,  פרחים,  הגשה,  כלי  בעזרת  החג  שולחן  את  שדרגו   •
או  לרכישה  הניתנים  דקורטיביים  ואביזרים  מעניין  טקסטיל 
להכנה. הכי חשוב: תיצמדו לשפה העיצובית שבחרתם ותיהנו 

מכל התהליך. 
• נרות ופרחים תמיד מוסיפים לאווירה חגיגית - ורדים בגוונים 
בהירים פסטליים מעניקים תחושה אלגנטית, פרחי שדה יעניקו 
תחושה אביבית ורעננה, פרחים בצבעי כהים כמו סגול או אדום 

ישדרו תחושה דרמתית.
עם אלמנטים  לעטר את השולחן  ניתן   - ברוח החג  עיטורים   •
חגיגיים ויפים במרכז השולחן הוסיפו לשולחן משהו קטן מכם. 
ברכה אישית ליד כל צלחת, פרח קטן קשור בסרט, שוקולדים 
בתוך שקית אורגנזה ועוד. השקיעו קצת, זה ישתלם. שלבו את 

הילדים בהכנה כך שהם ירגישו שהם לוקחים חלק בהכנות.
• לנו יש נטייה לרוץ לקנות כלים בכל חג, על מנת להתאים כלים 
חדשים למה שקיים אצלכם בבית, בדקו מה יש לכם. כאמור ניתן 
לשלב מגוון כלים שונים בצורת, עיצובם וצבעוניותם כדי להשיג 

תוצאה צבעונית, כיפית ומרשימה. 
שניים)  אפילו  (או  בסיסי  כלים  בסט  להשקיע  ממליצים  אנו   •
ומרקייה.  עיקרית  ראשונה,  מנה  צלחת  שכולל  סועדים,  ל-12 

בחירת סט כזה תאפשר לכם ליהנות ממנו שנים רבות. 
סט  לרכוש  מצעים  אנו  הראשונה,  בפעם  שמארחים  לאלה   •
ניטרלי, בגווני לבן/שמנת אליו תוכלו לצרף כלי הגשה צבעוניים 

וססגוניים.
תניחו  אל  השולחן-   על  עומס  של  מראה  מיצירת  הימנעו   •
עליו דברים שאינם נחוצים עד לתחילתה של הסעודה (קעריות 

סלטים, בקבוקי שתייה ועוד ).

וננצל כל  1/3 מחיינו (לפחות), אנו מבלים במיטה וחשוב שנהנה 
יום, כל  יום  וטוב בפריט שמשמש אותנו רצוף,  נוח  רגע, שנרגיש 
החיים – המזרן. קובי פודה, מומחה לשינה ומנכ"ל חברת המזרנים 

פולירון, מסביר את כל מה שצריך לדעת בבואכם לבחור מזרן.


העיניים  עם  הקניה  תהליך  את  מתחילים  אנו  מודרניים,  כצרכנים 
ובוחנים את הנראות של המזרן, הצבעוניות והעיצוב הרצוי- אלגנטי 
או ספורטיבי, כל אחד לפי טעמו. אך במקרה של בחירת מזרן, זו 
סדר  בראש  להיות  צריך  שמה  מכיוון  כטעות,  להתברר  עלולה 
הסובייקטיבית.  וההתאמה  הנוחות  זו   – מזרן  בבחירת  העדיפויות 
התעלמו בשלב זה מהוויזואליות של המזרן וראשית נסו להקשיב 
לכם  המתאים  המזרן  את  שבחרתם  לאחר  רק  שלו.  ולצרכים  לגוף 

מבחינת הנוחות, בדקו באילו אפשרויות עיצוב הוא מגיע.


מכמה  המורכבת  אינדיבידואלית  אישית,  בחירה  זו  מזרן  בחירת 
ומשקל  מבנה  בגוף,  תמיכה  מקסימום  נוחות,  תחושת  משתנים: 
ולהלן  מזרנים  סוגי  המון  יש  ונראות.  מחיר  השינה,  תנוחת  הגוף, 

המרכזיים שבהם:
- מורכבים ממספר שכבות ספוג שונות (ללא קפיצים). 

סוגי הספוגים מעניקים אלסטיות וקפיציות משתנה. 
משלבים  ואליו  ספוג  הוא  המזרן  בסיס   -  
שכבות נוחות על בסיס לטקס, ויסקו, קפיצונים או אפילו שילוב 

ביניהם שמספק נעימות ונוחות מקסימאלית.
 מורכבים מליבת קפיצים מחוברים או מבודדים 
(שאינם מחוברים פיזית ביניהם) ועליהם שכבות נוחות של ספוג, 

לטקס, ויסקו או שילוב ביניהם.
 למזרנים מסוג זה (הן מזרני קפיצים והן מזרני 
ספוג) מוספת שכבת נוחות מפנקת מבודלת, המיוצרת מלטקס, 

ויסקו או קפיצים (ניתן גם ליצור שילוב ביניהם).

כל סוג של מזרן אפשר לבחור גם כחלק ממיטה מתכווננת, פתרון 
נהדר לאלה הזקוקים לתמיכה בגב התחתון,״נחרנים" בעלי צרכים 
שונות  בתנוחות  להתפנק  רוצים  שפשוט  ולאלה  כלשהם  רפואיים 

במהלך השינה.


מזרן.  ובחירת  לשינה  הנוגע  בכל  שלו  העדפות  את  יש  אחד  לכל 
מלאה  תמיכה  רכות,   – תכונות  של  משילוב  ליהנות  רוצים  הרוב, 
הוא  ביותר  המזרן המתאים  כזה,  במקרה  וקפיציות.  קרירות  לגוף, 
כמה  להלן  וויסקו.  לטקס  של  נוחות  שכבות  עם  ספוג  בסיס  על 
לכם  המתאים  המזרן  את  לבחור  לכם  לסייע  שיכולים  קריטריונים 

ביותר:
- אם אתם מעדיפים מזרן אלסטי, גמיש, מומלץ 

לבחור במזרן עם בסיס ספוג ומרכיב לטקס עבה.
ועיטוף,  חיבוק  תחושת  מעדיפים  אתם  אם   -"״ 
נותן  שהוא  מכיוון  ביותר  המומלץ  הוא  ויסקו  שכבת  עם  מזרן 

תחושת שקיעה רכה ומשחרר לחצים בחלקים שונים של הגוף.
- אם אתם מעדיפים מזרן עם קפיציות מהירה, מומלץ 
לבחור במזרני קפיצים, שאליהם מתווספות שכבות ספוג או נוחות 

של לטקס או ויסקו.
עצמנו  את  שואלים  שאנו  המרכזית  השאלה  זו   -  
סובייקטיבית-תחושתית.  לשאלה  והתשובה  מזרן  לבחור  בבואנו 
לכל מזרן יש 2-3 דרגות קושי הנובעות משוני בגמישות הקפיצים, 
או  (הוספה  הספוג  בגיאומטריית  בשינויים  או  הספוג  באלסטיות 
הורדת חללים פנימיים בספוג וחיתוכים פנימיים). אסור להתבלבל 
בין תמיכה לבין קושי, גם מזרן רך, יכול לתמוך באופן מלא בגוף. 
לבעלי משקל ומבנה גוף גדול, נדרשת תמיכה רבה יותר ולכן מומלץ 

לבחור מזרן בשילוב לטקס בשכבה החיצונית. 
- גם לאופן שבו אנחנו ישנים יש השפעה על בחירת 
המזרן. למי שישן על הצד, יתאים מזרן בקושי ממוצע ומטה. למי 
שישן על הגב, יתאים מזרן בעל קושי ממוצע. למי שישן על הבטן, 

יתאים מזרן בעל קושי ממוצע פלוס. 

מתי מומלץ להחליף מזרן?
המלצה  זו  שימוש,  שנות   8 לאחר  מזרן  להחליף  רצוי  כלל,  בדרך 
בעלי  בד"כ  מלא  לטקס  מזרני  המזרן.  באיכות  שתלויה  ממוצעת 
קפיצים  מזרני  לעומת  שנים),  (כ-10  יותר  גדולה  ימים  אריכות 
הוא  מזרן  אמנם  יותר.  קצרה  ימים  אריכות  בעלי  להיות  שעשויים 
משקיעים  שאנו  ההוצאה  את  נחלק  אם  אך  משמעותית,  הוצאה 
במזרן לפי דקות השימוש במוצר, נגלה שזה כמעט המוצר הכי זול 

ומשתלם שקנינו.

בבואכם לבחור מזרן, בנוסף לכל האמור, רכשו את המזרן בחברה 
שתלווה  חשובה  ברכישה  מדובר  ארוכה,  אחריות  שנותנת  אמינה 
לפנות בשעת הצורך.  למי  לכם  וחשוב שיהיה  אתכם במשך שנים 
לגוף"  הבריאות  את  הקושרת  הזהב  שרשרת  היא  ש"השינה  זכרו 

(תומאס דקר).

אופן ההכנה:
בוצעים את הברמונדי ויוצרי חתכים 

באלכסון בדג.
מערבבים את כל המרכיבים במעבד 

מזון ויוצרים רוטב.
מעסים את הברמונדי בתוך הרוטב שיצרנו 

ומשאירים אותו במשך שעתיים.
אופים את הדגים בחום של 240 מעלות 
במשך 20 דקות, עד לקבלת דג קריספי 

וטעים.

בני ברק 12761/3/18 תשע"ח ב "
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מלבין ב-3 דרגות

חג הפסח מתקרב וכולנו משתוקקים לרגעים 
שאחרי כל ההכנות, 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. 



למעלה מ- 250 מוצרים כשרים לפסח 
תנובה, החברה 

המובילה את ענף 
החלב בישראל, 
מציעה לצרכני 

המהדרין למעלה 
מ- 250 מוצרי חלב 

כשרים לפסח 
למהדרין. מוצרי 

המהדרין לפסח, כמו 
גם לכל ימות השנה, 

מיוצרים בהשגחת בד"צ ועדת מהדרין בראשות 
הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן שליט"א ובהשגחת 

ועד הכשרות שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים. 
16 מוצרים, שלראשונה התאפשר ייצורם ככשרים 

למהדרין. ברשימת המוצרים החדשים הכשרים 
לפסח בהכשר בד"צ ועדת מהדרין: פתיתי גלבוע, 

פתיתי עמק מופחתת שומן 15% 200 גר', המעדניה 
של עמק 15% מופחתת שומן 400 גרם, יולו מוס 
 GO בטעמים שוקולד לבן ושוקולד חלב, תנובה
בטעם קפה ללא תוספת סוכר, שוקו תנובה 1.5 
ליטר בקרטון, קוטג' בקטנה 5% ו-9%, פרוסות 

מוצרלה 150 גר', חלב בבקבוק 1%, יולו שוקולד 
לבן בטעם קרם פטיסייר ופטל, יולו שכבות שוקולד 
לבן וחלב בטעם קרמל מלוח. עוד ברשימה - חלב 

בבקבוק 3% בהכשר בד"צ העדה החרדית.



קונים לפסח רק בנתיב החסד
את כולנו מתישה 
המחשבה שבתוך 

הניקיונות הרבים בערב 
פסח אנו צריכים לבזבז 

זמן מיותר על קניות לחג: להסתובב, לטרוח, 
לנסוע, לעמוד בתורים, לסחוב ברשתות הגדולות 

ולהגיע בסוף היום הביתה מותשים עם חור ענק 
בכיס. השנה כשתגיעו לצרכניית נתיב החסד לא 

תצטרכו לבזבז זמן, כסף וכוחות מיותרים. הכל כאן, 
קרוב וזול. וכעת לקראת חג הפסח יוצאת הרשת 

ברשימת מבצעים שינקו לכם את הראש ולא יעשו 
לכם חור בכיס. פשוט- להגיע, לשלם, לקנות ועוד 

לצאת עם עודף זמן ועודף כסף... כי הכול במחירים 
מיוחדים כמו שרק נתיב החסד מצליחה להעניק 

ללקוחותיה.



מכירת ענק של מוצרי מזון לפסח
פסח עוד רגע כאן, והקניות שוב על הפרק. והפעם 

מדובר בקניה הכי גדולה ויקרה בשנה, סל קניות 
מלא לשולחן הסדר ולשפע הסעודות והארוחות 

שבחג. אתם תוהים איפה הכי זול ומשתלם לקנות 
מוצרים לחג?  השנה קרן 'אור רחל' בשיתוף 'חסדי 

נעמי' מקימים מכירת ענק של מוצרי מזון כשרים 
לפסח המיועדת לכלל האוכלוסיה. במכירה תמצאו 
כל מה שאתם זקוקים לו בחג: מצות, שתיה, עופות, 

דגים ומוצרים יבשים - במחירים שלא תמצאו 
על המדפים בשום סופר! המתינו עם קניות החג 
עד למועד המכירה. המכירה תערך בימים א'-ה' 

(ט'-י"ג ניסן) באולמי קונטיננטל, רח' הרב בן יעקב 
21 בני ברק.



איקאה עושה לכם סדר – פסח
ההכנות לפסח בעיצומן... ערב פסח זהו זמן לשינוי 

והתחדשות, זה הזמן לארגן ולסדר את הבית 

ולשוות לו פנים חדשות ומרעננות, גם הילדים 
יכולים להצטרף והדבר הופך לחוויה משפחתית 

ומגבשת. איקאה מציעה מגוון פתרונות אחסון 
שיסייעו לכם לעשות סדר בכל חדרי הבית, והפעם 

מקבץ מוצרים שעושים סדר בחדר הילדים: קופסא 
עם מכסה FLYTTBAR 49 ₪/ 3 יח', מתלה 
בגדים KROKIG 145 ₪, סלסילה עם מכסה 

 FLYTTBAR טרולי/אחסון ,₪ FLYTTBAR 39
 ,₪ FLISAT 195 59 ₪, ארגז צעצועים עם גלגלים

יחידת אחסון/3 תאים SLAKTING 39 ₪, כיס 
אחסון למיטה STICKAT 25 ₪. רשימת הסניפים:  
נתניה:  רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  

רח' היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק כביש פלמחים. 
קריית אתא: רחוב תפוצות ישראל (דרך חיפה 52 

קריית אתא(. חדש!! באר שבע: הירדן 24.



6 מדליות ליקבי כרמל 

יקבי כרמל זכו במדליות ב-6 מתוך 16 הקטגוריות 
בתחרות Best Value 2018. בין הזכיות 5 מדליות 

 Private זהב ומדליית ארד. כבכל שנה, יינות סדרת
Collection זוכים סדרתית בשנים האחרונות 

בתחרויות Best Value. בתחרות זו מובילה 
הסדרה את קטגוריות היינות האדומים עם שלושה 
מתוך ארבעה יינות אדומים של הסדרה, קטגוריית 
קברנה סוביניון החשובה ביותר בתחרות, קטגוריית 

שיראז וקטגוריית יינות אדומים עד 50 שקלים. 
 Private Collection :היינות הזוכים במדליות זהב

קברנה סוביניון 2016 – קטגוריית קברנה סוביניון 
, Private Collection קברנה-מרלו 2016 – 

 Private  ,קטגוריית יינות אדומים עד 50 שקל
Collectionשירז, 2016 – קטגוריית שיראז, סוביניון 

בלאן ויניארדס 2017 – קטגוריית סוביניון בלאן, 
גוורצטרמינר אזורית 2017 – קטגוריית גוורצטרמינר. 

 – Vats 2017 2  :היין הזוכה במדליית ארד
בקטגוריית בלנדים לבנים.



השנה מארחים כבני מלכים
אם התלבטתם על 

אירוח בכלים יוקרתיים 
מפני החשש של שעות 

הניקיון לאחר ליל 
הסדר, נגמרו הסיבות 

להתלבטות: 'אלקטרה 
מוצרי צריכה' בפיתרון 

המושלם עם מדיח 
Miele במחיר מיוחד 

לפסח. לקראת חג הפסח, "אלקטרה מוצרי צריכה" 
מנגישה עבורכם את מדיח הכלים של המותג 

היוקרתי  Miele, על מנת שכל משפחה תוכל 
להרשות לעצמה לרכוש אותו וליהנות מהתוצאות 
המרשימות של מדיח כלים. כך מציעה 'אלקטרה' 

את המדיח מדגם G4203 CLST במחיר של 
3990 שקלים בלבד.  למדיח תכנית אינטנסיבית 

75 מעלות, מערכת חיישנים לזיהוי עכירות המים 
(AutoSensor), ותכנות של עד 24 שעות.  השנה 

בחג הפסח נהנים מאיכות של מותג יוקרה 
ומהאמינות שנבדקת לשימוש של 20 שנה ועושה 

לכם את העבודה.



פסח במבצע 10 ₪ בלבד
חג הפסח מתקרב בצעדי ענק. עקרות בית חרוצות 

כבר מכינות את המטבחים לקראת הבישולים 
החגיגיים ומפנות מקום לקליטת מצרכי המזון 

הרבים שישמשו אותן בערב החג ובעיצומו. ברשת 
'שוק מהדרין' מעלים הילוך לטובת הצרכן במבצע 

שיהפוך את סל הקניות הפסחי, המתאפיין במצרכי 
יסוד רבים, להרבה יותר רגוע ברגע האמת – 

בהוצאה הכספית. מבצע פסח ב- 10 הוא מבצע 

בו תוכלו לרכוש בכל קניה מעל 300 ₪, מוצר אחד 
מבין חמשת המוצרים המשתתפים במבצע, במחיר 

של 10 ₪ בלבד. המוצרים המשתתפים במבצע: 
מארז RC קולה 1.5 ליטר5+1. קפה נמס עלית 200 

גרם. ממרח השחר פרווה 1 ק"ג. מצות 2.5 ק"ג – 
מצות ירושלים. יין סלקטד 750 מ"ל כרמל מזרחי. 

לטובת הצרכנים עומדת מחלקת פירות וירקות בכל 
הסניפים בכשרות בד"ץ העדה החרדית. מבצע 5 

ב-10 מבטא בצורה הטובה ביותר את כוונת הרשת 
שחרטה על דגלה את טובת הצרכן, להקפיד להביא 

את מוצרי הצריכה הבסיסיים במשפחה החרדית 
– במחירים הנמוכים ביותר. המבצע בתוקף בין 

התאריכים: 18-31.3.18



מגוון מוצרים לפסח
חג הפסח מגיע ועמו 

בישולים, אפייה 
ועבודה כמעט בלתי 

פוסקת במטבח. 
סנו מציגה את 

סדרת מוצרי סנו 
סושי, שמאפשרים 
לכם להתכונן לחג 

ביעילות וליהנות מטעמים נפלאים וטריים. סדרת 
סנו סושי בכשרות מהודרת לפסח של בד"ץ העדה 

החרדית, כוללת מגוון מוצרים יעילים במיוחד 
לעבודה במטבח: סנו סושי תבניות אלומיניום 

איכותיות לאפייה – גדולות, עבות וחזקות במיוחד 
 L במגוון מארזים: 7 תבניות מוארכות, 4 תבניות

ו-2 תבניות XL. התבניות עמידות מאוד ומתאימות 
לשימוש חוזר. סנו סושי ניילון נצמד+ נצמד ונמתח 

מעולה, שקוף, נקי וללא ריח לוואי. אוטם בצורה 
מעולה ושומר על טריות המזון. ניתן להשגה במארז 

2 גלילים בורך 30 מטר, ובאריזת חיסכון באורך 
150/300 עם סכין הזזה לחיתוך קל. סנו סושי רדיד 

אלומינים – עבה, חזק ושימושי במיוחד! מתאים 
לאפייה, מצוין לשמירה על ניקיון משטחים ואידיאלי 
לאריזת מזון. להשגה במגוון גדלים ורחבים ובאריזה 

בעלת סכין פלסטיק או מתכת משוננת לחיתוך 
קל ונוח. סנו סושי נייר אפייה – נייר לאפייה ללא 

שמן, דו צדדי, לשימוש רב פעמי. עשוי מחומרים 
טבעיים מהצומח, נשלף אחד אחד ומתאים גם 

לבישול. ניתן להשיג באריזות של 50 יחידות. סנו 
סושי מגבות הפלא – עשויות מ-100% תאית נקייה 

עם מעגלי ספיגה חדשניים, בעלות כושר ספיגה 
ועמידות גבוהה. מושלמות לספיגת נוזלים, לניקוי 
משטחים ולאריזת מזון בצורה בריאה. ניתן להשיג 

באריזות 2, 8, ו-12 גלילים.



מחזיר לכלים את 
הברק

לקראת חג הפסח 
המתקרב, סנו, 

ענקית מוצרי הניקיון 
והטואלטיקה בישראל, 
מציגה את סנו ספארק 
נוזל לניקוי כלים – יעיל, 

מבריק, עם 24% חומר פעיל ובמגוון ניחוחות 
שיהפכו את שטיפת הכלים לחוויה מרעננת 

ונעימה ויסייעו לכם להתמודד בקלות עם הררי 
הכלים שמצפים לכם בחג. סנו ספארק נוזל לניקוי 

כלים מקציף, מסיר שומנים במהירות וביסודיות 
ומבריק את הכלים. כמות קטנה על ספוגית לחה 
מספיק לכמות גדולה של כלים מלוכלכים. נבדק 

דרמטולוגית והוא מתאים לבעלי עור רגיש. להשיג 
בארבעה ריחות נעימים לבחירתכם: ירוק – ניחוח 

קלאסי של ניקיון, צהוב – ניחוח לימון מרענן, סגול 
– ניחוח לבנדר, ורוד – ניחוח פריחת השקד. סנו 

ספארק מאושר לשימוש בכל ימות השנה באישור 
בד"ץ העדה החרדית ובפסח באישור הרב בינדר 
שליט"א. ניתן להשיג בבקבוק 700 מ"ל, בבקבוק 
1 ליטר עם משאבה נוחה לשימוש ובשקית מילוי 

500 מ"ל.



פסח, מצה ושוקולד

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. 



תרופון כשר *2701
בנוסף לחוברת תרופות 

שהפיקה כללית בשיתוף 
בד"ץ העד"ח מפעילה 

כללית- גם בשיתוף 
בד"ץ העד"ח, מוקד קולי 
ממוחשב לבירור כשרות 

התרופות בפסח. 'כללית' 
היא ארגון הבריאות 

היחיד בארץ המפיק 
חוברת ובה פירוט 

עדכני של כל התרופות 
הכשרות לפסח וכן היחידה המפעילה מוקד טלפוני 

ממוחשב לבירור התרפות בשיתוף פעולה עם 
הבד"ץ. חוברת התרופות יוצאת לאור בשיתוף של 
רב ה'כללית' עם הרבנות הראשית לישראל כאשר 

השנה זו הפעם השנייה בה החוברת מורכבת 
בשיתוף חברי בד"ץ העדה החרדית, המעורבים אף 
הם בדיונים ההלכתיים הנוגעים למרכיבי התרופות 

ולקביעת כשרותן לפסח. חייגו *2701

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים
חברת גורי משיקה מוצרים חדשים של 

מותג המוצרים ללא גלוטן GFREE לקראת 
פסח ומציעה מוצרים חדשים בסדרת 
הפסטות: רביולי, ניוקי ופסטה ברוטב 

עגבניות כשר לפסח. כשרות: בד“צ בית 
יוסף

חברת ”אחוה“ משווקת לרגל חג הפסח 
עוגות ללא קטניות וממרחי טחינה עם 
שוקולד וסילאן. כשר לפסח בהשגחת 

חתם סופר בני ברק ובהשגחת בד“ץ 
העדה החרדית ליתר ימות השנה

השנה לראשונה, 
לקראת פסח, 

השתתף יקב טורא, 
יקב אחוזה משפחתי 

איכותי, בתחרות 
 ‘BEST VALUE 2018’
המתקיימת זו השנה 

העשירית וזכה 
במקום השלישי עם 

יין רוזה בציר 2017

חברת גילרו יצרנית 
מותג ”עלמה“ תשווק 

עלי אפיפית לעוגה 
כשרים לפסח ללא 
גלוטן וללא תוספת 

סוכר. כשר פרווה 
בהשגחת בד“צ 
העדה החרדית 

ירושלים כל השנה

LaVie Rouge בציר 
2016 של יקב 

קסטל מושק וזוכה 
לביקורת ראשונה 
ותשבוחות מטעם 

צוותו של מבקר היין 
המוערך בעולם, 

רוברט פרקר. מחיר 
מומלץ לצרכן: 75 ₪

לרגל חגיגות ה-70 
לישראל ולמותג 

השחר העולה: 
החברה תשווק 

מהדורה מיוחדת 
במיתוג חגיגי בצבע 
הדגל. מחיר מומלץ 

לצרכן: 12.9 ₪

חדש: משקה 
שיבולת שועל 

–שקדים של המותג 
 Alpro הבינלאומי

(אלפרו). טווח מחיר 
מומלץ לצרכן:  

13.9-16.9 ₪ כשרות: 
בד“ץ בית יוסף

פנינה רוזנבלום משיקה: עוגיות 
מרוקאיות-ללא גלוטן, מקלות מלוחים-

ללא גלוטן ועוגיות מזרחיות-ללא גלוטן. 
פרווה – כשר לפסח בד“צ – ”בית יוסף“. 

מחיר לצרכן: 19.90 ₪

עשרפסח ביתןפסח יינות מֱקבוצת ב-

ֹלבחירה אחִד מוצר
*

בשבוע של חג הפסח, ייתכן מאוד שהילד שלך ישב לצד השולחן 
מול שפע של מאכלים, ויסרב לאכול או אפילו לטעום מהם. 

מצב זה יכול להתרחש כשילדך בשנותיו הראשונות לחיים או 
בגיל מאוחר יותר. אז על מנת לחסוך ממנו, ממכם ומשאר יושבי 

השולחן את תחושת התסכול, להלן מספר טיפים חשובים באדיבות 
רונית דוייב, המנהלת המדעית של אבוט, יצרנית סימילאק 

למהדרין:

· ספרו לילד כמה ימים לפני החג על מאכלי החג, המסורת 
שמאחורי כל מאכל והמנהגים הקשורים אליו –  כך הילד שלך 

ירגיש מחובר יותר. הציעו לו אפילו לשתף בארוחת החג את 
היושבים סביב השולחן באחד מהסיפורים או המנהגים.

· הציעו לילד לטעום עוד לפני החג מהמאכלים המסורתיים: 
הקדישו את הסוף שבוע של לפני ערב החג להתנסות במאכל חג 

או שניים, ואפשרו לילד לטעום. ייתכן כי יבקש לעדן מנה זו או 
אחרת, או להוסיף דבר מה, וכך ייהנה בחג בעצמו ממנה בגרסתו 

האהובה. 

· שתפו את הילד בתפריט שאתם מתכננים להכין ובדקו עימו 
מראש אילו מאכלים שאהובים אליו ירצה שיוגשו לשולחן: 

הקציצות שהוא אוהב, עוף שעשוי בצורה מסוימת, ירק כזה או 
אחר. ילדך ישמח לגלות על שולחן החג מאכלים שהוא ביקש – וגם 

אוהב, כמובן. יתרה מזאת, הוא ישמח לראות את דודתו האהובה, 
למשל, נהנית גם היא לאכול מהקציצות האהובות עליו.

· הציעו לילד להצטרף לקניות מוצרי המזון לחג ולאפשר לו לבחור 
רכיבים שישמח לאכול. כמו כן, אפשרו לו לעזור במטבח בשלב 
ההכנות והבישולים ו"השוויצו" בערב החג בפני שאר האורחים 

ובנוכחותו כיצד עזר וסייע. 

· אם במהלך הארוחה יש מאכלים שהילד לא ירצה לאכול, לא 
כדאי להכריחו ו'לעשות עניין' ליד שאר האורחים, כדי שלא להביכו. 

מומלץ בכל הנוגע לאוכל לא לשבח את הילד כשהוא מסיים את 
המנה, ומצד שני לא לנזוף כשלא סיים לאכול: חשוב שהילד לא 

יקשר את נושא האכילה עם חיזוקים חיובים או שליליים מהסביבה. 

· לסיום, מילה טובה להורים המודאגים: גם אם זה לא מצליח, אל 
ייאוש. מדובר בתהליך שלוקח זמן, וחשוב לא לקחת ללב! העובדה 
שהילד יושב לשולחן, נהנה מהאוירה ומהשהות עם בני משפחתו – 

היא כבר חלק חשוב בתהליך. עם הזמן, יחד עם אימוץ טיפים מסוג 
זה, בהחלט ניתן יהיה לראות שיפור. אם לא 

בחג הפסח הזה – אז בשנים הבאות.
בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך ולקבלת 

דוגמיות ניתן לפנות למוקד "צוות המומחים" 
של סימילאק הכולל דיאטניות קליניות בטלפון 

.1800-65-65-01

 כיצד לעודד את ילדך לאכול בארוחת החג 
ומה עושים כשהוא מסרב?
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  א'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.כינוי לעונש גופני,הלקאה על מעשה רע. ____  ____  
"בלב נער ____   ____ ירחיקנה ממנו" )משלי כב טו(

7.שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. 
"ו____ של אבנים" )מידות ג ז(

8.נכון,אמיתי. "____ אנחנו")בראשית מב יא( )בלשון יחיד(
9.מן הלויים המשוררים מבני הימן."מלותי____ מחזיאות" 

)דברי הימים א כה ד(
11._____ חורין. אשה חופשיה שאינה משועבדת."_____ 

חרין אי אפשר" )גיטין ד ה(
12.נפגם,הושחת,ניטל החוד. "אם____ הברזל")קהלת י י(

14.בנו הרביעי של דויד מאשתו חגית,שנולד לו בחברון. 
)שמואל ב ג ד(

18.מין אריג דק. "סלסלה ו____" )גיטין נט.(
20.אציל,עשיר,בעל-הון."ולא נכר____ לפני דל" )איוב 

לד יט(
21.בנם השני של אדם וחוה.

1.שן הפיל. "וכסף____" )מלכים א י כב( )בלשון יחיד(
2.בדות,דבר בדוי. "_____ היא" )שבת כז.(

3.מחודשי השנה.
4.אבי גאואל,הנשיא למטה גד בימי משה שהיה אחד מן המרגלים 

ששלח משה לתור את הארץ. )במדבר יג טו(
5.חשבון סופי,סכום,כמות כוללת."____ מחנהו מאתים וששים 

ריבוא" )סנהדרין צה: (
6.שירה,צהלה. "באו לפניו ב____" )תהילים ק ב(

10.מעשה מחט,תפירה בחוטים צבעוניים שונים לשם נוי וקישוט. 
"ולא ב____ שהיא מעשה מחט")רש"י שמות כו א(

13.שפחת רחל,שלבן נתנה לרחל עם נישואיה ליעקב. )בראשית 
כט כט( )בהיפוך אותיות(

15.עסיס ענבים או זיתים וכדומה."מלאתך ו____ לא 
תאחר")שמות כב כח( )לא בלשון סמיכות(

16.קיצור המילים : נטילת לולב.
17.עני,דל,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(

19.אין,אפס. "וישם ל____ מלתי" )איוב כד כה(

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
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ון 
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ע
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מחרשה, רחת, את, מלמד, קרדום, מעדר, שלוש קלשון, מזרה, דרבן, מזמרה, מגל, מעצד, חרמש, הלמות, 
מורג, מקבת, נפה, פטיש, כברה 

תאסנישרתגאיתדתנאנ

נחרמשיגאתנאחתגתפג

סנתגנאתנגאבריאהגא

תגגרומאמנתארגנלדל

שנתאישרורדיתדגמתג

הסאתרישדתתגצתאויכ

שגתדתלירניעאירתבד

רגמאקנשקאמנידאראת

חלתשאמסנגיאעגהסני

משונקתתאמאמיגששתג

שלתבגאלנזגאנתניתד

שגתשנוגארסנשסתגטת

תדנגמזמרהנתגאנדאפ

1.לא אד"ו ראש ולא ... פסח
2. ב- 12 הימים הללו הקריבו הנשיאים במשכן

3. "השעה שהוחמצה". מהו מקור הביטוי?                                                                                                             
4. מדוע נוהגים צער בימי ספירת העומר?

5. כמה שבועות בין פסח לעצרת?
6. שתי מצוות בליל הסדר שחיובן מהתורה

7. שמו של היום שלמחרת החג
8. יש מניחים אז בבית 10 פתיתי לחם

9. מתי נקראים פרקי אבות?
10. מתי שרים "קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה"?

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. בד"ו 2. מר"ח ניסן עד י"ס בו 3. מדיני אפיית מצות 4. מתו בהם תלמידי ר"ע 5. 
שבעה 6. אכילת מצה וסיפור יציאת מצריים 7. אסרו חג 8. לפני בדיקת חמץ 9. 

בשבתות שלאחר פסח 10. בליל הסדר



 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(_____________________________________________

ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  
21-23/3/2018
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

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

4-4.5 חדרים

אלעד
 5 חד', 135 מ' נטו, 

סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

באר שבע

 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 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

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

 ברובע ג' הדתי, 4 חד', 
גדולה, 136 מ"ר + מרפסת + 
+5 חדרים_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

 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,

 ברח' הרצוג, _____________________________________________)09-09(050-5308742
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, 1,150,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)12-12(_____________________________________________

 בראב"ד, ד.גן נכים או 
לאוהבי 420 מ' בגינה 

)270מ"ר( בקומה אחד 
ללא מדרגה אחת. אלעד 

נכסים, 03-9080792,
052-8939050)12-12(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-13(ניתן להרחיב

 רק מציאות! 5 חד' 
מקורית יפיפיה, ק"א, רק 
1,560,000. אלעד נכסים,

 ,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

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

052-3995465)12-13(_____________________________________________

 רק מציאות! 4 חד' 
עם נוף פנורמי ליער, 

מטבח חדש וגדול, רק 
1,480,000. אלעד נכסים, 

,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

 בעליון, מיקום נהדר, 
4.5 חד' + 2 מרפסות 

גדולות, אופ' מיידית 
לחלוקה ל- 2 דירות, רק... 

גמיש!!! אלעד נכסים, 
,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! 4 חד' ענקית, 
מוארת ומטופחת, רק 

1,470,000 ש"ח, 
052-5752500)12-12(_____________________________________________

 רק מציאות! בחרדי, 
3 חד' + גג בטאבו + 

מעלית, רק 1,360,000 
לסגירה! אלעד נכסים, 

 ,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

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

בנין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)12-12(להרחבה, 054-9422194

 בבלעדיות באמוראים, 
4 חד', ענקית + אופציה 
עתידית, מסודרת מאוד, 

1,790,000 ש"ח, 
054-8413551)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בהלל, לאנ"ש, 

3 חד', ענקית , מסודרת מאוד, 
1,380,000 ש"ח, 

054-8413551)12-12(_____________________________________________

 דירה הכי גדולה באשדוד, 
2.5 חד', מסודרת + תמ"א 
בהמשך, רק 885,000 ש"ח, 

054-9200277)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 
יחידות, ק.קרקע - שכירות, 
5,200 ש"ח, מחיר מציאה - 

054-23886540 .750,000)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור, שכונה ה' המבוקשת 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2, 
שכונה יא משוכרת ב- 4,300 

ש"ח במחיר מציאה. משה 
אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור, שכונה ד' במחיר מציאה. 
משה אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2, קומה 
1, מושכרת ב- 3,100 ש"ח, 

רק 580 אלף ש"ח, מחיר שלא 
יחזור. משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 דירה ברחוב מצדה, כ- 90 
מטר, מעולה לחלוקה, לא 

קומה אחרונה במחיר מציאה. 
משה אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 דירה בשכונה ה' ברחוב 
טבנקין, משופצת ומעולה 

לחלוקה, 90 מטר, קומה א, 
מחיר מציאה. משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפויים, התקשרו עוד 
היום ליעוץ חינם. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 חברת אבני יסוד מקבוצת 
אבני דרך מנהלת ביד רמה 

את הנכסים של בעלי הדירות. 
משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 דירה ליד האוניברסיטה, 4 
חד', קומה ראשונה, משופצת, 

90 מ"ר, מחיר מציאה, 
550,000 ש"ח, 
054-23886540)12-12(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות! דירת 
3 חד' ברח' החיד"א, שכונה 

י"א, 74 מ"ר, קומה 1 מתוך 4, 
במצב טוב מאוד, קרובה לגרנד 

קניון, 700 אלף ש"ח. 
 052-6053897

"Golden lion")12-12(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות! דירת 
3 חדרים בדימונה, שכונה 

לדוגמא, משופצת, 70 מ"ר, 
קומה 3 מתוך 4, רק 440,000 

ש"ח. 052-6053897, אלון, 
"Golden lion")12-12(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות! 
דירת 3 חד' בדרך מצדה, 76 
מ"ר, קומה ראשונה מתוך 4, 

שמורה עם יציאה לגינה קטנה 
מגודרת ומקורה, 710,000 
ש"ח. 052-6053897, אלון, 

"Golden lion")12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בשפת 
אמת!!! בנין חדש!!! 

קומת קרקע על עמודים, 
4 חדרים, 3 כיווני אוויר 
+ חניה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)12-12(_____________________________________________

 בבילו, 4 חד' + 2 יח"ד 
המכניסות 6,000 ש"ח, ק"א 

+ חצר, 3,200,000 ש"ח, 
בבלעדיות. "תיווך-נדל"ן-שרה" 

052-7670757)12-12(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד' 
כחדשה + יחידת-הורים + 
מ.שמש + מעלית, בבנין 
חדש, 5,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)12-12(נדלן" 052-7633978

 בלעדי מחולקת ל- 3 
בז'בוטינסקי, קומה ב', 
מושכרת 7,000 ברוטו, 

גג רעפים, עורפית לפ"כ, 
1,350,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 באזור קיבוץ-גלויות, 
דירת פאר, נדירה! 200 מ"ר! 
ק"א + מעלית, כל הקומה, 

4,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמח"ל, 100 מ"ר, 
ק"ק, כ.פרטית, 2,000,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)12-12(_____________________________________________

 מציאה!! בשיכון-ה', 
כ- 38 מ"ר, ק"א-ואחרונה, 

א.בצד-ובגג )שכן-בנה(, סה"כ 
155 מ"ר, 1,635,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)12-12(_____________________________________________

 המציאה!! בז'בוטינסקי, 
עורפית, ק"ב, כ- 65 

מ"ר, שמורה + 10 מחסן 
1,150,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בברוט בהזדמנות, 
ק"ק, שוכרים כבר 4 

שנים + ניהול, מחולקת 
ל- 3 שכירות 6,300, 

מיידי, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 דב גרונר שתי דירות 
במחיר מצחיק, ק"ק, 90 

מ"ר כולל יח"ד 4 כ"א, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 
מושכרת 5,900 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
100 מ"ר, מעולה לחלוקה 
+ 3 מרפסות, בנין מצוין, 
רק ב- 1,350,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 מוכרים פרסמו חינם 
ב'אפיקי נדלן בועז' וקבלו 

שירות אמין ומקצועי 
בבלעדיות עם יעוץ 

למחירים אמיתיים, אצלנו 
מוכרים, למסירת פרטים 

למכירה התקשרו: 
_____________________________________________)12-12(050-4156080, בועז

 באזור אבן גבירול, דירת 
80 מטר + יחידה של 40 מטר 

עם מרפסת סוכה, קומה 2, 
משופצת, 1,950,000 גמיש. 

פנחס נכסים, 
055-6789653)12-12(_____________________________________________

 מציאה!!! בשניים, כ- 75 
מ"ר, מפוארת, קב' ואחרונה, 

אופציה בצד ובגג, רק 
1,400,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בבן-דוד מבחר דירות 
3/4 חד', החל מ- 1,690,000 
תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 למבינים!! בשיכון-ה', 
פנטהאוז 5 חד', כ- 120 מ"ר 

+ גג-בטאבו, 2,100,000 
)ישנה חריגה(, פ.תשלומים-
נוחה. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה סנש, 
300 מ"ר, דירת גג 

)דופלקס(, 150 מ"ר, 
ק"א ואחרונה, 5 חדרים 

מעוצבת ומושקעת 
ברמה גבוהה + גג ענק, 

150 מ"ר ניתנת לחלוקה, 
3,650,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבעש"ט - דופלקס 6 
חד', כ- 160 מ"ר, משופצת 
ניתנת לחלוקה, 2,430,000. 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

ניתנת לחלוקה, 1,420,000 
ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 מציאה, דופלקס 4.5 
חדרים, 90 מטר, זקוקה 

לשיפוץ, קומה 3, 1,390,000 
גמיש. פנחס נכסים, 

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 דופלקס בפרדס כץ, 120 
מטר, קומה 3, מרפסת גדולה, 
דירה יפה ושמורה, 1,620,000 

ש"ח. פנחס נכסים, 
055-6789653)12-12(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות!! במלאכי, 
160 מ"ר, ניתן לחלוקה, ק"ג, 
חזית. #בקובלסקי, 140 מ"ר, 
מחולק, אופציה לעוד יחידה. 

_____________________________________________)12-12(תיווך, 050-4144602

 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. 

_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 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. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, דופלקס 6 
חד', 180 מ"ר, ק"ג + מעלית 

+ חניה, משופצת, חזית, 
2,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

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

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

 בפרדס כץ, 5 חד', 130 
מ"ר!! קומה א' + מעלית 

וחניה, 1,870,000 + גמישות 
לרציניים. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)12-12(רימקס, 054-2171235

 בזוננפלד, 5ח' גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 

גדול, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

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

2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת ב- 9,000 

לשנתיים, בטאבו, חניה + 
גג + סוכה, מחיר גמיש! 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"א, 
5 חד', 123 מ"ר, יח"ה 

מפוארת מאוד, רק לסגור 
ויש עוד חדר, 3 שרותים, 
מעטפת גדולה אופציות, 
2,200,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 בלעדי במימון-במברגר, 
6 חדרים, מושקעת 

ברמה גבוהה, כ- 150 
מ"ר, ק"ק + יחידה 

נפרדת + חצר 100 מ"ר, 
מתאימה לנכה, כניסה 

פרטית, מיידי, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 באזור רמת-אהרון 
בבניה, 5ח', ק"ה + מעלית, 

2,350,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 דירת נכה: בקרית 
הרצוג דירת נכה חדשה 

מהקבלן, 5 חדרים, כ- 
115 מ"ר + גינה 40 מ"ר 

+ חניה, ב- 1,850,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בפרויקט אדירים מול 
פארק הזית! 5 חד', 

כחדשה, רק 1,850,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה ב', מפוארת, 
2,150,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)12-12(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בפרויקט אדירים מול 
פארק הזית, דירת 5 חדרים, 

קומה 5, נוף מדהים, 
1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(פנחס נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות + 
מפתתחות בפדרמן, 5 
חד', מעלית, חדשה, 

כניסה מיידית, הדירה 
בגובה, הבנין מול 

הפארק, דיירים מעולים. 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בשפת 
אמת!!! בנין חדש!!! 

קומת קרקע על עמודים, 
4 חדרים, 3 כיווני אוויר 
+ חניה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות, 4.5 חד', 
מושקעת, 3 כ"א פתוחים, 

ק"ב, ברח'-הושע, 2,300,000 
ש"ח. "תיווך-נדל"ן-שרה" 

052-7670757)12-12(_____________________________________________

 4 חדרים בפרדס כץ, חזית 
לשלמה בן יוסף השקט, קומה 

ד', אפשרות לבניה על הגג, 
1,550,000 ש"ח. נטלי סולו 

_____________________________________________)12-12(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4, גדולה + סוכה סגורה + 

יח"ד בק"ק, 2,850,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור ס.אזר, 4ח', 
משופצת כחדשה, ק"ג, 3 כ"א, 

1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 השניים, כ- 4 חד', כ- 72 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, שמורה 

+ א. להרחבה, 1,350,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

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

חדשה, 1,880,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 בנורוק בלעדי, חזית, 
4.5 חד', ק"א, ענקית, 
118 מ"ר, סוכה גדולה 

מאוד, 3 כ"א, ניתנת 
לחלוקה, עסקה מעולה, 

1,830,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 באזור בן-פתחיה, 4 גדולה, 
חדשה + נוף, ק"ה + מעלית, 

1,950,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 למבינים! באזור לנדא 
במיקום שקט בבניה בבנין 

בוטיק! 4 יפהפיה + מרפסות 
+ י.הורים, לבד בקומה, 3 כ"א. 

_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 בביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 

מאוד, 1,560,000 מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בבנין חדש, 4 חדרים, 

100 מ"ר + מ.שמש + 
סוכה, ק"א + מעלית 
+ חניה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! מציאת 
השנה!! 4 חד' + מעלית 
+ חניה + סוכה + יחידת 
הורים!! שקטה!! אלוני 

_____________________________________________)12-12(נכסים, 052-7610603

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד', משופצת, 

סוכה, אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)12-12(נדלן-בועז' 054-8474843

 באזור הרב-קוק, 110 
מ"ר, 4 ענקית! שמורה 

מאוד! ק"ג, חזית, סלון ענק, 
רק 1,980,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 בראשונים בבנין חדש, 
4 חדרים + מרפסת 

שמש + סוכה וחניה 
בטאבו מושכרת ב- 4,700 

ש"ח, רק ב- 1,850,000 
ש"ח, גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בנורוק! בבניינים 
המעולים! 4 חד', 
מסודרת ומרווחת, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת 
4 חדרים, כ- 100 מטר, 

משופצת, קומה ב', 
1,590,000 ש"ח, גמיש. 

פנחס נכסים, 
055-6789653)12-12(_____________________________________________



ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  221-23/3/2018 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

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

עפולה

 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 נכסים"
02-6763740)52-25/18(_____________________________________________

ירושלים

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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  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(_____________________________________________

 הבית ברוממה! נותרו 
2 דירות אחרונות בקומה 
חמישית: דירת פנטהאוז 
מהממת ודירת 4 חדרים, 

053-3129960)09-12(_____________________________________________

וילות ובתים

וילות ובתים

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(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי עקיבא/חתם 
סופר, 3 ח', יפיפיה, חדשה, 

80 מ"ק, ק"ד + מעלית, סלון 
מרובע, 1,685,000 ש"ח, 

03-6194137 ,050-4156621)09-12(_____________________________________________

 3 חד', ק"ג, בקהילה, חיפה
משופצת ברמה גבוהה, 
מזגנים, 054-8438790,

052-7681944)10-12(_____________________________________________

עמנואל

+5 חדרים

 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

פנטהאוזים ודירות גן

גבעת שמואל

 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(_____________________________________________

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

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)06-12ל(052-4200019

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בבית וגן 2 חד', ק"א, 
חדשה! מרוהטת קומפלט 

)מוצרי חשמל(, 3,500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ל(050-4111353

 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

קריית אתא

רכסים

רמת הגולן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בגבעה ג', 4 חד', חדשה, 
מרפסת סוכה + דירה עם 
כניסה נפרדת, 1,360,000 

_____________________________________________)11-14ל(ש"ח, 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

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

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

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

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 "המציאה" א.דנגור, 3 
חד', כ- 66 מ"ר, שמורה + 
מ.סוכה, אופציה 45 מ"ר, 
1,250,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 1,440,000 
ש"ח. * ברמב"ם, 3 חד', 51 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,360,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בפלמח, 3 
חד', משופצת, אופציה 
בגג, 1,350,000, כניסה 

מיידית. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)12-12(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת, 
חדשה + נוף, ק"ה + מעלית, 

1,690,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 בנויפלד! 3 חד' + 
מעטפת של 80 מ"ר, 

1,790,000 ש"ח, 
מפתחות ותוכניות חלוקה 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)12-12(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח', כניסה 
ממנחם בגין קומה ב', חזית, 

רחוקה מאוד לז'בוטינסקי, 
71 מטר בארנונה, 1,350,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בפ"כ קרוב 
ל- 60 מטר, חדרים מסודרים, 
משופצת מהיסוד, קומה ב', 
בנין חרדי, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בז'בוטינסקי, 
קומה א', עורפית לב"ב, 

משופצת מהיסוד, 78 מטר, 
1,470,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 באזור סירקין, 3ח', ק"א, 
חזית, 1,450,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 א.רח'-הצבי, 3 חד', כ- 
67 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, א.בצד-

ובגג לכ- 210 מ"ר, 1,440,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3חד', ק"א, כ- 57 מ"ר, 
משופצת + א.להרחבה, 
1,330,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה! בעקיבא-עורפית, 
3.5, ענקית, כ- 75 מ"ר + 
מרפסת 12 מ"ר, שמורה, 
1,530,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה בצד 

30 מ"ר כולל רצפה ועמודים 
ובגג בטון ק"ג משופצת 

ניתן לחלוקה, מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות 

במשרד, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

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

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 באבוחצירא, 3 חד', 
גדולה, מרווחת, ק"ג, 

מושכרת ב- 3,300 ש"ח, 
מחיר לחטוף, 1,330,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות עורפית 
בז'בוטינסקי, 65 מ"ר, 
3 חד' ומרפסת, ק"א, 

מדהימה, אפשרות 
לחלוקה, מחיר מציאה, 

ב- 1,280,000 גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"ג, מעלית, מושכרת 

3,800 רק ב- 1,440,000 
ש"ח, לחטוף! 'אפיקי 

_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 דוב הוז, 3 חד', גדולה 
מאוד, ק"א, חזית, 

1,380,000 מעולה! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)12-12(_____________________________________________

 באבוחצירא לסגירה, 
3 חד' + מרפסת, חזית, 

משופצת קומפלט, 
ק"ג, חזית, אופציות 45 
מ"ר לחזית ולצד, רק ב- 

1,320,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 בבלעדיות מיידי! 
בקובלסקי, 3 חד', ק"א, 

חזית, מעלית, סוכה, 
אופציות יפות, בנין 

מעולה, אין בשוק מחיר 
שמתחרה לדירה שכזו, 

1,430,000 ש"ח, רק 
ב'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
צמוד לאזור א"א, ק"ד, 

אחרונה, גג בטון, 3 חד', 
גדולה + מרפסת + 

אופציה לבניה על הגג 
במחיר שלא רואים בשוק, 
1,200,000 ש"ח, לחטוף, 

רק ב'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51, דירת 3 חדרים 
גדולה ומרווחת, קומה 
2, חזית, 75 מ"ר + 2 
מרפסות. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)12-12(מקס, 072-3263850

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', מעלית וחניה, 
היתרים לכ- 20 מ"ר, 

1,470,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)12-12(נדלן-בועז' 054-8474843

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

מ"ר. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חד', 
קד', כ- 65 מ"ר, מפוארת, 
1,090,000 #בגניחובסקי, 

3 חד', כ- 65 מ"ר, אופציה 
בצד שכנים בנו, 1,290,000 

#בגניחובסקי, 3 חד', קד', 
אופציה בצד ובגג, שכנים בנו, 

1,590,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,450,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו בתהליך 
בניה, 3 חד', כ- 70 מ"ר, 

1,330,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בטרומפלדור, 
3 חד', משופצת מהיסוד, 

שירותים כפולים, קומה 
נוחה, רק 1,235,000 ש"ח. 

נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות ברב שך/חנקין, 
3 חדרים, 65 מטר, קומה 3, 
חזית, אופציה גג בטון )רוב 

חתימות שכנים(, 1,530,000 
גמיש. פנחס נכסים, 

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חדרים + סוכה 
על רלסים, מקורה, קומה א' 

+ אופציה, גדולה, 1,270,000 
ש"ח. פנחס נכסים, 

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 ברח' מוהליבר, 2.5 
חד' עם אופציה כ- 40 מ"ר 

להרחבה, קומה 2, חזית, 
כניסה מיידית! 1,470,000 

ש"ח, אסור לפספס! נטלי סולו 
_____________________________________________)12-12(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 באזור קוטלר, 2 גדולה + 
חדר בעלית הגג + אופציה, 

1,730,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 

משופצת, א.להרחבה, 
1,250,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

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

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

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
2 חד' + הול, כ- 55 מ"ר, 

קו' א', חזית, טאבו מסודר, 
1,150,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 במלאכי!! 2 חד' 
+ מרפסות, ק"ב, מיידי, 
1,380,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות! בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות 
גדולות, 1,250,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בבני ברק אבו חצירא, 
2.5 מקורית וגדולה, אפשרות 
להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4 ללא מעלית, 1,290,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח, 052-2647458

 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)12-12(_____________________________________________

 מציאה בפלמ"ח!!! 
2 חד' ענקית, כ- 50 מ"ר, 

אופציה לסוכה, רק 1,240,000 
ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 באזור הנגב, 2.5 חד', 
משופצת, הכול חדש, קומה 
נוחה, רק 1,120,000 ש"ח. 

נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)12-12(_____________________________________________

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, מושכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 ברח' המכבים, דירת 4.5 
חד', 110 מ"ר, קב', מושכרת 

560,000 גמיש. 
"המרכז הישראלי לנדל"ן" 

050-244-2446)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בהזדמנות *בנין מתאים 
למוסד/מגורים/מסחר *מגרש 

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

_____________________________________________)12-15ל(02-6769127

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,190,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו-משפחתים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,800,000 

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 4 משופץ 
)104 מ"ר נטו( + מחסן, 

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' + 
אופציה, ק"א, קרוב למכולת, 

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט, 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,830,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)12-12(_____________________________________________

מגדל העמק
 3 חד', מרכז העיר, 

מושכרת ב- 1,800 ש"ח, רק 
_____________________________________________)12-12(485,000 ש"ח, 053-3154818

 מבחר גדול של דירות 
למכירה ולהשכרה בכל העיר 
נתיבות להשקעה ולמגורים, 

לפרטים נוספים. 
 ,08-99331163
 ,052-5253470
_____________________________________________)12-12(תיווך ארץ הצבי

 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

 במרכז העיר, דירות 
מחולקות ל- 2/3 יחידות, 

תשואה גבוהה, ליווי מלא + 
_____________________________________________)12-12(ניהול, 053-3154818

4-4.5 חדרים
 הזדמנות שלא תחזור! 

דירות חדשות מקבלן, 
250,000 ש"ח, מתחת למחיר 
השוק, השלד כבר בנוי, 4 חד', 

רק 715,000 ש"ח, 
053-3154818)12-12(_____________________________________________

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)12-12(חניות, 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז מיוחד ומושקע, בנווה 
עוז הירוקה, 6ח', 168 מ"ר + 

מרפסת 50 מ"ר, 
0522-656825)12-12(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 4ח' + 
גג )2 כניסות( במיקום מצוין, 
בשיפר, ממ"ד, מ"ש, מעלית 

_____________________________________________)12-12(וחניות, משופץ, 0522-656825

 בבן יהודה, 6 חדרים )דירה 
בקומה(, 165 מטר + 70 מטר 
גג, ק.3 + מעלית, 2,350,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח, 050-3528252

 מפרטי, 4 חדרים, 100 
מטר, מרכז העיר, משופצת, 

סוכה, 1,470,000 ש"ח, 
052-5554180)12-12(_____________________________________________

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

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

0522-656825)12-12(_____________________________________________

 שכונת הדר גנים, דירת 
4 חדרים, משופצת מהיסוד 
+ תוספות, סורגים, רשתות 

ומזגנים בכל הבית, חניה 
פרטית בטאבו, מחיר מעולה, 

רק 1,650,000 ש"ח, לפרטים: 
 ,08-99331163
 ,052-5253470
_____________________________________________)12-12(תיווך ארץ הצבי

3-3.5 חדרים

 ברוטשילד )קופ"ח 
רוטשילד(, 3 חד', גדולה 

מאוד, קומה ג' )לא אחרונה(, 
מיידית, רק 1,230,000 ש"ח, 

050-4811122)12-12(_____________________________________________

 מיידי! בעמישב פ"ת, 
3 חד', 70 מ"ר + 30 מ"ר, 
מרפסת סגורה, ק"ד ללא, 

1,250,000 ש"ח, 
055-6781335)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות! במנדלסון 
השקט והמבוקש!! 3 חדרים 

גדולה! משופצת חלקית! 
בהליכי תמ"א, קומה ראשונה, 

מיידית, רק 1,380,000, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד סמוך להרצל, 
ק"א, 3 חד', 100 מ"ר, 

1,290,000. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)12-12(_____________________________________________

 בברנדה/בלפור, 2.5 חד', 
ק"ק, 3 כ"א, מסודרת מאוד, 

_____________________________________________)12-12(רק 1,140,000, 050-4811122

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפללט 
ברמת-ורבר, מושכרות ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)12-12(נוסף וגינה, 0522-656825

קריית מלאכי

 חברתנו מתמחה בדירות 
להשקעה, מגורים, השבחת 

נכסים, ניהול נכסים, מגרשים, 
תמ"א 38, מסחרי, פרוייקטים 
ואחזקת בתים! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)12-12(_____________________________________________

 למכירה/השכרה 
בכצנלסון, דירת 4 חד', 96 

מ"ר, רק 790,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 באזור החרדי, דירת 3 חד', 
החל מ- 690,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 פינת המציאות - דירת 

2.5 חד' קומה שניה, 465,000 
ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
החל מ- 620,000 ש"ח, 

תשואה יפה. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

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

 בהזדמנות, פנטהאוז 
4 חד'!! בשבטי-ישראל, 

ח.מקבלן, כ- 135 מ"ר + 
2 מרפסות ענק, 4 כ"א + 
מעלית-שבת, 6,200 ש"ח, 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)12-12(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

+5 חדרים

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-03/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-22/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

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(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 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(_____________________________________________

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

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

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-30(_____________________________________________

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

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

מחסנים

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

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(_____________________________________________

פתח תקווה

 2 חד', קהילות יעקב ליד 
ויז'ניץ, מרוהטת, ממוזגת, קא', 

_____________________________________________)09-12(מעלית, 054-8406608

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת/פרגולה, 
054-4797080)09-12(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, מרוהטת 
וממוזגת בק.הרצוג 

)אברבנאל(, ק"ג + מעלית, לא 
_____________________________________________)09-12ל(בשבת, 052-2578770

 בכפר אברהם, דירה 
גדולה, 3.5 חד', 3 כ"א, 3,500 

ש"ח, לל"ת, 054-8119885, 
054-8495980)09-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(הון עצמי, 052-7122466

נדל”ן 
מסחרי

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 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

 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(_____________________________________________

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

053-3961414)11-14(_____________________________________________

 2 ח' ריהוט מלא, קד' + 
מעלית בוויז'ניץ, מיידי, 

050-4160805)11-12(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)11-12(2,800 ש"ח, 054-5981262

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה, ממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ל(054-5634160

גבעת שמואל

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

_____________________________________________)11-12ח(לל"ת, 052-7396092

 דרוש גג/מחסן לבניה 
במודיעין עילית משלם במזומן, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4356159

 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(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
 "ארוח לרוויה" - 4 _____________________________________________)11-10/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

צימרים מאובזרים + ברכה 
מחוממת, ח.אוכל מרווח 

ומאובזר קומפלט,  
050-7230470 ,050-2230470)11-10/19(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה מאוד וממוזגת, 

מרחק הליכה מהכותל, 
_____________________________________________)11-12ל(052-7681369

לפרסום
03-6162228

אלעד

דופלקסים

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

 ברזיאל 2, 4 חד', חדשה 
מקבלן, נוף, קה', מעלית, 

לממושכת, 4,400 ש"ח, לל"ת, 
050-4444667)07-10(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 באזור רמבם, דופלקס 5 
חד' + גג גדול, מצב מצוין, 

ק"ג + מעלית, 5,400 ש"ח, 
_____________________________________________)12-12(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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בדסלר, 7 חדרים, 
ק"ג ואחרונה, 180 מ"ר, 
מתאים למגורים/ישיבה/

עמותה, 6,200 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' באזור 
יוקרתי, 5 חד', מפוארת 

ביותר, כ- 150 מ"ר בבנין 
חדש, מיידי לממושך, ב- 

8,000 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)12-12(_____________________________________________

 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

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

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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בחברון, 4 חד', כ- 100 
מ"ר + מעלית "מרוהטת" 

ומשופצת 5,600 ש"ח, מיידי!! 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בחזון איש - גני טל, 
דירת 4 חדרים, חדשה, 

גדולה ומפוארת, 100 
מ"ר + 2 מרפסות סוכה, 
קומה 6 + חניה. תיווך, 

055-9941042)12-12(_____________________________________________

 בטבריה, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית 
+ סוכה גדולה, 4,600 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בלעדי ברמז חדשה, 
4 חדרים, 100 מ"ר 
+ מ' שמש, ק"א, 

חזית, מיידית, 6,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)12-12(_____________________________________________

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

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 ח.מקבלן! 3 חד' בשבטי 
ישראל, כ- 70 מ"ר + מעלית-

שבת + מ.סוכה/שמש, 4,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח, 052-5222690

 בהרצוג-ישעיהו, 
3.5 ענקית, 110 מ"ר, 
מטופחת, חזית, ק"א, 
4,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בהר-השלום, 3 חד', 
60 מ"ר, מפוארת, 

חדשה, נוף מדהים, 
אופציה-לריהוט, כ.מיידת, 

3,800 ש"ח, 
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 באזור המכבים, 3 חד', 
ק"א, מיידי, מרוהטת, 

054-7477054 ,050-5765449)12-12(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות, דירות 3 
חד', מרוהטות לאזורים טובים, 

במחירים זולים, מיידי, 
054-7477054 ,050-5765449)12-12(_____________________________________________

 בהר השלום, 3 
חדרים, חדשה ומפוארת 
+ מ.שמש סוכה, ק"א, 

חזית, נוף מדהים, כ' 
מיידית, 4,300 ש"ח, 

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 3ח', חדשה! 
בבנין חדש, ק"ג, 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 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

 בהושע יחידה לזוג, 
מרוהטת לפסח/לכל השנה ב- 
2,000 ש"ח. תיווך נדלן שרה, 

052-7670757)12-12(_____________________________________________

 בנתניהו, 5 חד', קו' 10, 
משופצת מהיסוד, מיידית. רי/

מקס - משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בנתניהו, 4 חד', קו' 1, 
יחידת הורים, מיידית. רי/מקס 

_____________________________________________)12-12(משה דסקל, 050-5926021

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, 

_____________________________________________)12-13ח(לל"ת, 052-7396092

 בקרית אתא למכירה/
השכרה גן ילדים פעיל ללא 
דמי מוניטין! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 למכירה חנות נוחות + 
אוכל ב ת.דלק סמוך לנמל 

אשדוד פונטנציאל אדיר
058-3210054)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, מבחר דירות 
להשקעה במחירים שפויים, 

התקשרו עוד היום ליעוץ חינם. 
משה אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 חברת אבני יסוד מקבוצת 
אבני דרך מנהלת ביד רמה 

את הנכסים של בעלי הדירות. 
משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 3 
חד', ק"ג, מושכרת ב- 2,200 
ש"ח, 620,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)12-12(בית בית" 052-4462863

 בבאר שבע, קוטג' חדש, 
180 מ"ר, מוכן לחלוקה, ניתן 

לקבל 8%-7% כל הקודם 
זוכה, מול האוניברסיטה. 

"תיווך בית בית" 
052-4462863)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, מגרשים 
שניתן לבנות עד 10 יחידות 

דיור. "תיווך בית בית" 
052-4462863)12-12(_____________________________________________

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח 25%? יש לך 
300,000 ש"ח? אם כן 
תתקשר ל: תיווך ארץ 
הצבי, 08-99331163, 

 052-5253470)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 

שכונה ה' המבוקשת במחיר 
מציאה. משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2, שכונה יא 
משוכרת ב- 4,300 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור, 
שכונה ד' במחיר מציאה. 

משה אלוש, 054-3255667, 
08-6901033)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2, קומה 1, 

מושכרת ב- 3,100 ש"ח, רק 
580 אלף ש"ח, מחיר שלא 

יחזור. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה ברחוב 
מצדה, כ- 90 מטר, מעולה 
לחלוקה, לא קומה אחרונה 
במחיר מציאה. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה בשכונה 
ה' ברחוב טבנקין, משופצת 
ומעולה לחלוקה, 90 מטר, 

קומה א, מחיר מציאה. משה 
אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

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

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה בב"ב ברחוב 
טבריה 31, משרד/
קליניקה, 27 מ"ר, 

משופצת, מחולקת ל- 2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס 
_____________________________________________)12-12(רימקס, 072-3263850

 בקרית אתא המציאון - 
חנויות החל מ- 300,000 ש"ח, 
מרכז העיר! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 בקרית אתא בהזדמנות, 
מגרש לבניה רווייה מחיר לא 
לפרסום! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)12-12(_____________________________________________

חדר- 2 חדרים מפוארים
ריהוט מלא, 

6 עמדות עבודה

משרדים להשכרה
מול קניון איילון

050-7602600
מציאה!

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

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

 בבני ברק השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה 
עם לובי מפואר כולל 

ריהוט ומיזוג בקומות 19 
ו- 20 עם נוף לים, שווי 

שכירות  כ- 3,500 ש"ח, 
המחיר פצצה פרטים: 

 ,08-99331163
 ,052-5253470
_____________________________________________)12-12(תיווך ארץ הצבי

 "דרך-עיר-נכסים" בפ"ת, 
מחסנים/תעשיה להשכרה, 
120 מ"ר עם חניות, גישה 
להעמסה במיקום מצוין, 

0522-656825)12-12(_____________________________________________

 בעמקא, צימרים 
למשפחות, שפע אטרקציות, 
חליבה, רכיבה, אוויר כפרית 

ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-13/19(_____________________________________________

 להשכרה, 4 חד', נוף 
לכינרת, מול הרב קוק, ע"ב 

_____________________________________________)12-12(יומי, 052-7687606

 דירה כשרה ונקיה לפסח, 
10 מיטות, מרפסת גדולה, 

צופה לכינרת ולגולן, 
050-4124556)12-23(_____________________________________________

 למכירה יחידת דיור 
לשבועיים בשנה )יולי-אוגוסט( 

במלון "לב ירושלים" 
_____________________________________________)12-19ל(054-9720121, 03-6760956



ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  421-23/3/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-46/18(ש"ח ליום, 052-7696100

לפרסום
03-6162228  "שלוימלה הסעות" 

- הסעות וטיולים לכל 
הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

נקיון ופוליש

מוניות

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - שידוכים 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

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

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

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

ברי מים
 מתארגנת קבוצה בשיתוף 

עם "אגמים" רכישת ברי מים 
יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

צילום

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(_____________________________________________

טויוטה

הונדה

מיצובישי

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-33ל(מושיק, 055-6662393

 טויוטה הולינדר שנת 
2012, יד שניה, ריפוד עור, נפח 
מנוע 3.5, יבוא אישי, 133,000 

ש"ח, שמורה מאוד!! מצב 
_____________________________________________)08-12(מצוין, 054-5500299

 בהזדמנות, מציאה, 
מיציבושי ספייס ווגאן, 7 

מקומות, 2001, מטופלת 
בזמן טסט ל- 10 חודשים, 

מצבר חדש, מזגן מצוין, 
8,000 ש"ח, גמיש, 

054-8527470)08-11(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 2015LUX הונדה אקורד 
שמורה מאוד, מצב מצוין, יד 2, 

_____________________________________________)09-12ל(054-9372112 - טסט לשנה

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

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

073-7320899050-9275777

חדרי מדרגות, בתי כנסת, בתי ספר
ישיבות, גני ילדים, אולמות, משרדים

עובדים מצוינים
 המחיר כולל חומרים

התחדשנו לפסח

חברת ניקיון העיר

כל סוגי הפוליש מחירים מוזלים

צבע
 צבעי וותיק ומקצועי + 
המלצות,צבוע דירות וחדרי 

מדרגות, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)10-13ל(050-5829142, 03-6736961

הבית בצפת

04-6972555
למהדרין - לא שרויה וללא קטניות

 7800    לזוג

8 לילות 
פנסיון מלא

פעילות לכל המשפחה
ש“ח

פסח תשע“ח

 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 דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות ולפסח, 
054-5259470)11-15(_____________________________________________

 יחידת נופש מהממת, 
2 חד' + מרפסת גדולה 

ומשקיפה לים, 052-5674310, 
_____________________________________________)11-14ל(053-4283107

פז’ו

יונדאי

אירועים
 מתחתנים ב"ה, מזל 
טוב! עכשיו צריכים לדאוג 
לזמר, תזמורת וכו', פשוט 

תחייג 055-6779705 עובדים 
_____________________________________________)11-14(עם הרבה זמרים. פנחס לוי

 הובלות גדולות וקטנות, 
דירות ומשרדים במחירים 
טובים, הנחה לבני תורה, 

_____________________________________________)11-12ל(053-7703552

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

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, 

_____________________________________________)07-06/19(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ 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, 400 

ש"ח ללילה, 750 ש"ח - 2 
_____________________________________________)09-34(לילות, 050-2565636

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
 ממ' 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(_____________________________________________

 I20 למכירה!! יונדאי 
מודל 2013, פרטית, אוטומטי, 

70,000 ק"מ, מצב חדש, 
בהזדמנות, 48,000 ש"ח, 

054-3309235)12-12(_____________________________________________

 פז'ו 308 2009 אוטומטי 
120,000 ק"מ + טסט במצב 

מצוין, 5 מקומות, 18,500 
_____________________________________________)12-12(ש"ח, גמיש, 055-9447381

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)12-15(רחבי הארץ, 053-4271269

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

 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
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ריהוט
 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

מרפאת יובל
נטורופת
עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

פתרון טוטאלי לפטריות

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 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

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

 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

 זוג נברשות לסלון/פינת 
אוכל, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-8616829

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 כיריים גז מזכוכית, 5 
להבות, מצוינות, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 פלטת גריל חדשה 
בקוספא, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 תנור חימום מסתובב, 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7188017

 שמיכה חשמלית חדשה, 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-7188017

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת ללא 

צלעות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מכשיר אדים קר, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 מדפסת, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167391

 למסירה בחינם - מקרר 
בקו גדול כסוף, 2 דלתות - 

זקוק לתיקון )יתכן תיקון קל(, 
_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 052-7613645

 למסירה מכונת כביסה 
"באוקנט" 6 ק"ג, דרוש תיקון, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5892020

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7396092

 פקס נייר כימי בתוספת 5 
גלילי נייר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-2441442

 מחליק שיער, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(איכותי וחזק, 054-8452961

 שואב אבק במצב טוב 
מאוד, 200 ש"ח, 

 054-6418705 ,052-7163334
SMS)11-12ח(_____________________________________________

G.P.S  מצב חדש כולל 
מטען ומחזיק לרכב, 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-8779992

 ברה"ע למכירה מ.גילח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מברגת בוש 12V עם 
בטריה חדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(055-6788716

 תנור בילד אין - בליני 
במצב טוב, 300 ש"ח, 

 ,054-5451044
_____________________________________________)11-12ח(054-63681827

 קיטורן מורפי ריצ'רד במצב 
מצוין, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(052-7675008

 מחשב נייד 11 אינץ', 
מתאים בעיקר לכתיבה )ללא 

סוללה(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8478353

 מכשיר הדרן ווייאז חדש, 
מזל, ומעונין לקנות מכשיר 

משומש בכל מחיר של הדרחן 
_____________________________________________)11-12ח(או בהחלפה, 052-7107798

 תנור בנוי בוש גרמני 
כשר, 500 ש"ח, גמיש, במצב 

_____________________________________________)11-12ח(חדש!!! 054-3977457

 נגן זיפ כחדש עם תוכנת 
רוקבוקוס רק ב- 125 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4184086

 מצלמת קנון חזקה 
במיוחד על בטריות, רק ב- 
_____________________________________________)11-12ח(170 ש"ח, 050-4184086

 בבית שמש, כיריים 4 
להבות כמו חדש, כשר לפסח, 

250 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8459363

 מערכת שמע קולנועית 
 USB + ,סוני + רמקולים

MP3, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(053-3121020

 מצלמת ניקון מעולה 
+ תקלה בתריס, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-3121020

 מקרר אמקור 500 ליטר 
במצב טוב מאוד, זקוק 

לטיפול, בירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(053-3165377

 HP4500 מדפסת דיו 
כחדשה, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)11-12ח(054-6927766

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(חדשה, 054-8483032

 AEG מייבש כביסה 
מעולה 399 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3263264

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 מכשיר תמי 4, צבע 
כסף כמו חדש, אפשר לחבר 

ולבדוק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-9345788

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף וגיהוץ אנכי, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8409064

 תנור דו תאי, 5 להבות, 
מיוחד לפלטת בלאק, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8452231

 גי.פי.אס חדש באחריות, 
400 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)11-12ח(053-3179093

 קומקום חשמלי פיליפס, 
_____________________________________________)11-12ח(80 ש"ח, 054-7561146

 )wahe( מכונת תספורת 
תקינה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 מקרר XL ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(500 ליטר, בז', 03-5791261

 מצלמת קנון דגם 145 + 
מטען, מצב מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4135936

 מצלמת פוג'יפילם + 
מטען + 2 סוללות, מצב 

מצוין, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135936

 מדפסת סמסונג 4824 
משולבת, 250 ש"ח, כל 

_____________________________________________)11-12ח(הקודם זוכה! 054-6927766

 מקרר מצב מצוין, 500 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים, 120 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי, 
מעוצב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 קמין חשמלי חדש, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7653548

 תנור לאפית מצות גז, 300 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4109392

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס מכונת צילום משולב, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(חזק וטוב, 052-5737813

 תנור אלקטרה שחור, מצב 
מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 מכונת תספורת מגרמניה 
באריזה, 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)11-12ח(חדשה באריזה, 054-8462699

 2 רחפנים, אחד עם 
מצלמה - משומש, והשני 

- חדש! כ"א 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7689823

 כיריים 3 להבות )כשר( 
לפסח דגם ישן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 052-7686858

 מצלמת קנון מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(320 ש"ח, 052-7686858

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 מסך מחשב מצוין, 70 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב,
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 רדיאטור מעולה, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד, 050-5737813

 מפזר חימום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 טוסטר אובן, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שעון יד חכם עם מצלמה, 
מיקרופון, בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסום בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

■ 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

 נמצאו אוזניות לפלאפון 
ביום חמישי כ"א אדר בקו 422 

_____________________________________________)11-12ח(לב"ב, 058-3243125

 אבדו אוזניות בלוטוס 
יקרות באוטובוס מב"ב 

לירושלים, המוצא מתבקש 
_____________________________________________)11-12ח(להתקשר: 052-5111141

 אבדה מזוודה היקרה 
לבעליה בערש"ק פרשת 

תרומה בתחנה של עזרא/
_____________________________________________)11-12ח(השומר בב"ב, 052-7160743

 נלקחה בטעות שקית עם 
נעלי ספורט בחנות מיכל 11 

בגאולה ירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7636996

 נמצא פלאפון ברחוב רבי 
עקיבא ב"ב, לפרטים: 

_____________________________________________)11-12ח(052-7694956

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)11-12ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 נאבדה שקית מלאה 
במכשירי כתיבה באזור 

גאולה/ת.מרכזית ירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4194225

 אבד כרטיס זיכרון החשוב 
לבעליו, בחנות פוטו ספיד ב"ב, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7120388

 נמצאה אוזניית בלוטוס 
באזור ישיבת "אור ישרים" 
בבית שמש ב - כ"א אדר, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7131907

 לפני מספר חודשים נמצא 
ארנק ובו סכום כ- 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בחזו"א, 03-5791033

 מכשיר הדרן ווייאז חדש, 
מזל, ומעונין לקנות מכשיר 

משומש בכל מחיר של הדרחן 
_____________________________________________)11-12ח(או בהחלפה, 052-7107798

 דרוש טרמפיסט לעגלת 
סטוקי במצב טוב ובמחיר 

_____________________________________________)11-12ח(סביר, 054-8467929

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7621791

 דרוש פלאפון כשר עד 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7167391

 דרוש דלת פלדלת כולל 
_____________________________________________)11-12ח(משקוף, 052-7149509

 דרוש ארון "כתר" במחיר 
_____________________________________________)11-12ח(סמלי, 054-5871817

 מעונין לקנות מצלמת 
אודיאו במצב טוב + מכשיר 
D.V.D במצב טוב, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(054-4714256

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)11-12ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)11-12ח(תורה, 052-7396092

 דרושה בדחיפות 
למשפחת אברך עגלת 

תאומים איכותית למספר 
חודשים, 

_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791/7

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ(, עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרון הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7176547

 מחפש לרכוש בובת 
שימל'ה שנמכרה בעבר, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2509001

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4160457

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7163334

 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

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

 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

 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

 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

 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

 מדפסת HP משולבת 
פסק וסורק + צבעוני, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8487449

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-2727474

 גז 2 להבות, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 053-9800003

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 054-8453370

 מתקן תמי 4 למסירה, 
_____________________________________________)11-12ח(050-5296356

 מקרר קטן )מתאים לבית 
אבות(, אישי, במחיר מציאה, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, טל': 03-6773671

 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

 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

 שולחן משרדי, גודל 
סטנדרט יפה, במצב מצוין, 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)12-13ח(054-8445520

 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(_____________________________________________

 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

 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

 ארון שירות מפלסטיק 
של כתר, חדש, צבע חום, 2 
דלתות במחיר מציאה, 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-7337207
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

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

 כיסא תינוק של צ'יקו מצב 
מעולה, איכותי וחזק עם מגש, 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 054-8452961

 מזרון למיטת תינוק + 
ציפה, 120ס60, כחדש, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון - 
אדומה צ'יקו בחולון, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת צ'פצ'ולה לתינוק, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 050-6499997

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל ב- 

_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא + מזרון, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 490 ש"ח, 052-7966786

 עגלת אמבטיה חברת 
"צ'יקו" גלגלי אוויר, נוחה 

וטובה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4135002

 אמבטיה בייבי-ג'וגר, 
חדשה, 450 ניתן גם את כל 

_____________________________________________)11-12ח(העגלה, 054-8462699

 עגלת בוגבו דגם מיוחד, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8597376

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-5385013

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 תרמפולינה לתינוק, 70 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7148004

 עגלת בלו 2 חלקים + 
אמבטיה, כחדשה, 450 כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 סלקל לתינוק, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
+ צינור, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 אמבטיה בייבי ג'וגר אדום 
כחדשה, חלקים נלווים, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8472277

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 120 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-6499997

 פלאפון כשר נפתח, דור 3, 
כחדש, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7642805

 פלאפון אלקטל דומה 
לנוקיה 208, לא כשר, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-8616829

 פלאפון מיני גלקסי כחדש 
ממש )חודש בשימוש( עם 

מילים והודעות, לעבודה בלבד! 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452961

 נוקיה 1208 כחדש, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8472277

 מנייד קו סלולר? בוא 
תעשה מהניוד של הקו שלך 

משכורת קבועה! 
_____________________________________________)11-14ל(053-3142824

 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

 למסירה גליונות מרווה 
לצמא מהשנה האחרונה - 
_____________________________________________)11-12ח(בחינם, טל': 077-5161338

 ספר "שאלת המטוטלת" 
חדש, במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 למסירה ש"ס טל-מן 
במצב טוב, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(058-3233280

 אופני כושר ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452961

 תוכי חמוד ב- 70 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4196874

 מאסטר סלייסר חדש, 
סגור באריזה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד מידה S, ב- 220 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש, בצבע חום, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 058-3232026

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, מידה L, צבע לבן, 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(כ"א, 058-3232026

 צמיג, 5 ש"ח, 20-24-19 
אינץ. סבל - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גאנט קידמי 10 ש"ח 24 
אינץ. סלסלה - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גאנט 20 קידמי, 15 ש"ח. 
אחורי - 25 ש"ח הילוכים, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גלגל קדמי קומפלט, 24 
_____________________________________________)11-12ח(אינץ, 30 ש"ח, 054-3177932

 סורגים בגדלים שונים, 
150 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4109392

 שעון לאישה בצבע זהב, 
חדש בקופסה, יפהפה במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-7621791

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 כסא בטיחות ילדים, רכב 
מעולה וחזק, 70 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 תוכי מסוג קוואקר יכול 
לדבר, במחיר מציאה, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483305

 תוכי מאולף מסוג קוואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה, 380 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483305

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

 כיסא בר מעץ צבע חום, 
כמו חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8430577

 ספרית קודש )עץ מלא(, 
4 דלתות, צבע חום בהיר, 

מפורקת, במחיר מציאה, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8464909

 שידה ואיפור מעץ מלא 
במצב טוב + מראה + כסא 
תואם, צבע לבן, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9307308

 שידה עם שתי מגירות 
במצב טוב, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8496186

 שולחן אוכל בצבע חום 
לפינת אוכל + כסאות, 

160*100 נפתח ל- 2.4 מטר, 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח, 054-4578091

 שולחן אוכל + כסאות 
160X100 נפתח ל- 2.40 

במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-4578091

 בהזדמנות עמודון לספרים 
עם דלתות מזכוכית במצב 

מצוין, 290 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4116799

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 מיטת נוער + מזרון 
איכותי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ארונית לנעלים כחדשה, 
_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח, 052-7188017

 קומודה/שידה לחדר 
הורים, מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ארון אמבטיה כחדש, 60 
ס"מ כסף ונגה ב- 350 ש"ח. 

_____________________________________________)11-12ח(א.ברז, 052-7148004

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 054-8483032

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)11-12ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ארון פורמייקה בצבע 
שמנת, מתקן למיקסר ומגירה 

נוספת, 480 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8435682

 פינת אוכל: שולחן + 
6 כיסאות במצב טוב, צבע 

וונגה, מחיר מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טלפון: 054-8416705

 שולחן וכיסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 שולחן מחשב מצוין 
בצבע אפור/שחור בפ"ת, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7115498

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 מיטת הייריזר נפתחת 
במצב מעולה, צבע כחול 

רויאל, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452231

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 שולחן פדיקור במצב 
מצוין במחיר 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7690601

 שולחן + 4 כסאות יפיפה 
בצבע חום כהה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, גם כשר, 054-3977457

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין, במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 052-7690601

 שולחן אוכל קטן, מעולה, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 כורסת יחיד, חזקה 
ויציבה, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום ככה, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן יפה לסלון, 
אליפסה, נפתח משני הצדדים, 

50 ש"ח באלעד, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135002

 מזרונים איכותיים קינג 
קויל במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ליחידה, 052-7180792

 שולחן סלוני לספות, 
רגלים ניקל, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655653

 מיטת נוער איכותית 
 )1.95X0.85( )אנגלנדר(

נפתחת + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 2 כורסאות חדשות אפור/
אפור מנומר, 300 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7656181

 למסירה למשפחת אברך, 
מיטת הייריזר משולשת, במצב 

_____________________________________________)11-12ח(טוב, 054-8435331

 3 כיסאות לסלון, ריפוד, 
_____________________________________________)11-12ח(כ"א 50 ש"ח, 052-7686858

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד, 0525-737813

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, 
מצב אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 מדפים "כתר" גדולים 
מפלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 0525-737-813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 0525-737-813

 ספת עור חזקה ויציבה, 
240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

 שולחן לסלון + 5 כיסאות 
במצב טוב, רק ב- 500 ש"ח - 

_____________________________________________)11-12ח(לחטוף! 0504-196-197

 זוג ספות מבד 2+3 ב- 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 0504-196-197

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות צבע חום 
עץ מלא רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 ארונית 4 מגירות צבע עץ, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-7148004

 עגלת תינוק חדשה 
בקופסא, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 מיטת תינוק חברת 
משכל במצב מצוין, צבע 
תכלת/פסטל, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655653/2

 לול במצב מצוין, מזרון 
חדש, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7655653/2

 למסירה מיטת תינוק 
מעץח, צבע קרם במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(1.3X0.75, טל': 02-5379135

 למסירה לול בלי מזרון, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8471351

 ארגז כדורים גדול לילדים 
כחדש ממש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7191512

 עגלה במצב מצוין, 
אמבטיה + טיולון ועוד, במחיר 

מציאה - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8499015

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה, עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 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

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

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאליין חדש באריזה, 
דגם GLE-5933 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-2421622

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מטען מקורי לסלולאר 
איפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 פלאפון נוקיה 208 חדש, 
250 ש"ח + מגן, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 נוקיה 208 תו"כ פלאפון 
120 ש"ח בלבד + אוזניות, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 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

 מצנן נייד, תריסים 
מתכווננים עם מים וקרח, 

טיימר במצב מצוין, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7651383

 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

 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 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

 פזל 3,000 חלקים, מדהים, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(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

 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

 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

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

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

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 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

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)09-12(_____________________________________________

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 

_____________________________________________)09-12(משעה 6:45, 050-2044066

 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

 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

לעבודות ניקיון
בשעות גמישות

לפרטים 
058-6692614

בחורים חרוציםדרושים

 לציוד משרדי מכשירי 
כתיבה, דרושה פקידהלמענה 

טלפוני ללקוחות+ הקלדת 
הזמנות, 5 ימים, לפרטים - 

פקס: 03-7520856. מייל:
mbezalel@smile.net.il)09-13(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
עורכי דין בבני-ברק, קו"ח 

_____________________________________________)09-12(לפקס: 077-7060059

 לרשת מזון דרושים/
ות קופאים/ות + 

עובדי מחלקת בשר, 
משמרות חובה, אפשרות 

למשמרת ערב בלבד, 
054-6676947)09-12(_____________________________________________

 בחור מעונין להשגיח 
ולטפל בקשישים 

עצמאים בבית פרטי או 
בבית חולים, לפרטים: 

050-5333934)09-13(_____________________________________________

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 למרפאה פרטית בב"ב, 
מזכירה, ראש גדול, תפיסה 
מהירה, ימים א', ב', ד', ה', 

9:00-17:30, קו"ח: 
_____________________________________________)10-11ל(03-6749925

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 
חרוץ ומסור ועובד מטבח 

מ.בוקר + נסיון, 
052-6607070)10-12(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
מהבית, 

054-8428788)10-11(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושות:

1. גננת לגילאי 3-4
2. סייעת בוקר

3. סייעת צהרים
תנאים מצויינים, 

052-7177524)10-12(_____________________________________________

 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

 לרובין חד פעמי דרוש עובד 
חרוץ לסידור מדפים לשעות 

 ,054-8475501 ,13:00-16:00
_____________________________________________)10-13(להשאיר הודעה

 לאל גאוצו רמת גן, דרוש 
טבח + נסיון, תנאים טובים 
_____________________________________________)10-13(למתאימים, 050-6072688

 לנקיונות בפסח בירושלים, 
דרושים חרוצים מכל הארץ, 

_____________________________________________)09-12ל(שכר נאה 054-8538959

 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

 לרשת חרדית באזור 
המרכז דרושות פקידות ידע 

בהנה"ח - יתרון, קו"ח:
racheli@netivc.co.il)11-12(_____________________________________________

 לרשת חרדית באזור 
המרכז דרושה מנה"ח עם נסיון 
של 10 שנים, עד להכנת מאזן, 

קורות חיים למייל:
chana@netivc.co.il)11-12(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)11-15(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לעבודה 
במעון, תנאים מצויינים, 
_____________________________________________)11-12(לפרטים: 054-5841018

 באזור ירושלים דרוש נהג, 
רשיון 15 טון ומעלה, חרוץ 

ובעל נסיון לחברה קטנה, יחס 
חם ואישי, תנאים מצויינם, 
משכורת מעולה, לפרטים: 

052-3330524
office@ana-log.co.il :11-12ל(מייל(_____________________________________________

 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

 לאיחוד הצלה בירושלים, 
דרושה אחראית משמרת 

מנוסה לערב, 03-6001411 
_____________________________________________)11-12(לציין עבור "אחראית-משמרת"

 למזנון חלבי במרכז ב"ב, 
דרוש עובד אמין וחרוץ, עם 
שירות לקוחות אדיב, שכר 
הולם למתאימים למחזיקי 

טלפון כשר בלבד, 
_____________________________________________)11-12ל(052-7629533

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

_____________________________________________)11-12ל(052-4003742

 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

 אדם אחראי מעונין לעבוד 
_____________________________________________)11-12ח(בנקיון, 055-6672036

 נקיון חדרי מדרגות,  
משרדים, בתי כנסת, יסודי 

_____________________________________________)11-12ח(לפסח, 052-7137135

 חרדי מעונין לעבוד בתחום 
הפיזותרפיה במוסד שיקומי/
_____________________________________________)11-12ח(פנוי להצעות, 054-7938941

 מחפש עבודה בכל תחום, 
בחור חרוץ, בירושלים, אפשרי 

בשעות הערב והלילה, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167172

 מחפש עבודה בכל תחום, 
6 שעות, אפשרי אחה"צ 
באיזור הדרום - אשקלון/

באר שבע, 052-7163334, 
_____________________________________________)11-12ח(054-6418705

 לקונדיטוריית שמרית 
באלעד, דרוש/ה, אופה, 

מוכר/ת, עובד מטבח + נסיון 
_____________________________________________)11-14(בהכנת סלטים 0507352393

 לחב' שליחויות נהג, רשיון 
ג מאזור המרכז לעבודה בין 

השעות  16:00-23:00 
052-5376015)11-14(_____________________________________________

 לנגריית רפאל בב"ב 
דרוש בדחיפות נגר עם ניסיון 

_____________________________________________)11-12(לפרטים: 03-6774992
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4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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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

 דרוש עובד למאפיה 
בב"ב + רשיון על אופנוע, 

054-2146510)12-12(_____________________________________________

 לארגון להפצת יהדות 
דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה משרדית 

נוחה, שכר גבוה + תנאים 
מעולים. קריירה, 
072-22-222-62)12-12(_____________________________________________

 לגני ילדים בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה משרדית, פדגוגית, 
ועוד. שכר גבוה. *לבי"ס תורני 

לבנות מורה ללשון, מיידי. 
_____________________________________________)12-12(קריירה, 072-22-222-62

 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

 לחברה בפריסה ארצית 
בבני-ברק דרוש/ה רכז/ת 

נוכחות של עובדי החברה, 
שעות נוחות, שכר 8,000 

ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)12-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לאיחוד הצלה בירושלים, 
דרושה עובדת לפרוייקט 
מאתגר, תנאים טובים 

למתאימה, נסיון בגיוס תרומות 
חובה!! 03-6001411 לציין 

_____________________________________________)11-12(עבור "פרויקט מאתגר"

 לת"ת בבני-ברק מזכירה 
+ ידע בתוכנות האופיס, ראש 

גדול וזריזה, ק"ח למייל: 
r053310310@gmail.com)11-12(_____________________________________________

 מטפלת צעירה + רכב 
לבת - 8, א-ה, 16:45-19:00 

בגעת שמואל, להתקשר 
_____________________________________________)11-14(בשעות הערב, 052-6100610

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה לתינוקיה למעון במרכז 
ב"ב, ת.מצויינים! אווירה חמה, 

054-5841018)11-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7163334

 מחפש עבודה בכל תחום, 
בחור חרוץ, בירושלים, אפשרי 

בשעות הערב והלילה, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167172

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7633316

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד: נער, 
בחור, ילד, גמרא וכד', 45 ש"ח 

לשעה בירושלים אזור מקור 
_____________________________________________)11-12ח(ברוך/גאולה, 052-7658827

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3486007

 ל"אלעד 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)12-12(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרושה מנהח"ש למילוי מקום, 
נסיון בחשבשבת חובה, קו"ח 

_____________________________________________)12-13(לפקס: 03-5379105

קו"ח למייל: lioracym@gmail.com לפרטים 052-3320514

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה סיעת לבית ספר

שעות העבודה  8:00-16:00 ימים א'- ה'. יום ו' 8:00-12:00
עדיפות לבעלת תעודת הוראה בחינוך מיוחד

יכולת עבודה עם ילדים מאושפזים במחלקה פסיכיאטרית

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

 קופסא לפאה צבע שחור, 
חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 שמלה חדשה לאירועים, 
מיוחדת, מידה 44, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8462699

 עובד רציני לעבודה 
בסופרמרקט. נסיון חובה, 

תנאים מעולים למתאימים! 
050-3235555)12-15(_____________________________________________

ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  21-23/3/2018 
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