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ישיבת ממשלה סוערת סביב ההצבעה על מינויו של שר משפטים

נתניהו ומנדלביט | צילום עמוס בן גרשום, לע''מ

אבי גרינצייג

עד שיבוא השלישי

ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו

הושלם הליך 
רכישת הקרקע 
היקרה ביותר 

בבני ברק

הראשון  החול  שעון  יסתיים  בדיוק  שבוע  בעוד 
בישראל.  חמישית  בחירות  מערכת  למניעת  במרוץ 
המנדט שקיבל רה"מ נתניהו להרכבת ממשלה צפוי 
להארכתו  האופציה  מימוש  ללא  לנשיא,  לחזור 
תתבקש  אם  שספק  אופציה  יום,  עשר  בארבעה 

בכלל, לאור המבוי הסתום אליו נקלעו האפשרויות 
ימין- ממשלת  להרכבת  מלכתחילה  המצומצמות 

חרדים.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

ראש בראש: נתניהו נגד מנדלבליט
הדרמה בישיבת הממשלה ביום שלישי: גנץ ונתניהו בחילופי צעקות, נתניהו 

ומנדלבליט בחילופי האשמות בהצבעה על מינוי שר משפטים כמתחייב מפסיקת 
בג"צ  אלא שההצבעה על מינויו של גנץ כשר משפטים נפלה ובליכוד מיהרו 
להצביע על מינויו של אופיר אקוניס שעברה ברוב קולות  אלא שרגע אחרי 

ההצבעה היועמ"ש לממשלה קבע: "ההצבעה לא הייתה חוקית, אקוניס הוא לא שר 
המשפטים של ישראל"  הדיון עבר לבג"צ  בסיומו של שבוע פוליטי סוער, עומדות 
בפני נתניהו שלוש אפשרויות: ראשות האופוזיציה, ממשלת רוטציה שבה הוא יכהן 

כראש ממשלה חליפי או בחירות חמישיות | עמ' 26

היערכות נרחבת לאירועי ל"ג בעומר במירון: משרד התחבורה נערך להסעת מאות אלפי חוגגים 
להילולת הרשב"י במירון  השרה רגב: "הגדלנו את מספר האוטובוסים והרכבות המיוחדות לכרמיאל, 

  "כדי לאפשר למאות אלפי החוגגים להגיע להילולה המסורתית במירון ולשוב הביתה בביטחה
סגן השרה מקלב: אנו עושים מאמצים כבירים לאפשר את אלפי הנסיעות להר מירון ביום ההילולה 

במהירות, בנוחות ובביטחה"  המספרים נחשפים:220  אלף בקבוקי מים, 240 אלף מנות ארוזות, עוגות 
בוקר וכריכים: כך נערכים בהכנסת אורחים רשב"י לארח את רבבות העולים למירון | עמ' 18-20

ב"מתחם בנדיקט" במרכז בני ברק 
ששוויו מעל 150 מיליון ש"ח, צפויים 

להיבנות מעל 104 יח"ד כשהגוף 
המימוני שנבחר ללוות מבחינה 

פיננסית את הפרויקט הוא 'טריא' 
– עם ניסיון עתיר שנים בתחום 
המימוני בשוק הנדל"ן | עמ' 6
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 מחירים מיוחדים למוסדות!

רחוב ר' עקיבא 115)ליד רפאלי( 
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פלפל שחור
5.20 ש"ח
100 גרם

אגוז מלך מקולף
3.80 ש"ח
100 גרם

קשיו קלוי
5.60 ש"ח
100 גרם

בס"ד

1800-350-330
מבצע ל"ג בעומר תשפ"א: פריסת תשלומים  משלוח חינם

דֹוׁש      ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ָבׁש ָמתֹוק ִמּדְ

רּוׁש ִעם ּפֵ

תכניס את האור של רשב"י לבית

הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל

 עכשיו
זה בהישג 
ידך!

&2,000-3,000

 דרושים 
אברכים, בעלי 

תשובה, בחורים 
מבוגרים
תשלום:

050-4161603

לכולל חצות בב"ב 

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

המחשבים
עולם 



סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

מצטרפים למועדון של אשפר 
ונהנים מהטבות בלעדיות
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מבצע
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בקר טחון

כבד קפוא

VIP קרטון עוף טרי

קרטון עוף קפוא

9.90 לק"ג 29.90 לק"ג

25.90 לק"ג

18.90 לק"ג

26.90 לק"ג

22.90 לק"ג
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עגל

נוה ציון

נוה ציון עוף

עד"ח/שארית/רובין

עד"ח

ל"ג בעומר תשפ"א

נוה ציון

6 עופות - מחולק לשניצל

3 ק"ג ב-128

טחינה במקום

1980
תב'

M ביצים

17.90 ליחי' נוה ציון

קבב/המבורגר

בקניית 2 יחי'



עם שכבת תות עם שכבת קפה עם שכבת אננס
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אתה מעודכן ?

כולם מוצאים אותך  כאן!

 מעל 30 שנה, עשרות אלפי בתי אב 
מחפשים את השירות שלך - קודם כל במפתח העיר!!!

שריין לעצמך מקום עוד היום 
ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות - בכל יום!

03.6748888
www.maft.co.il :המהדורה הוירטואלית

 עד י“ח באייר בלבד!
למהדורה 31

עדכון תושבים ומידע 

בוואטסאפ:

052-7105441

בדוא"ל:

maft@maft.co.il
בפקס:

03-6782060

אולמי
ישורון

אלישיוב
אירועים

אור
אברהם

אריסטוקרט

אולמי
פריילעך

אולמי
ברסלב

היכלי
רשב"י

שנדליר

אולמי
דיויס

עטרת
מרים

גינת
אגוז

גפן
פוריה



מתרעננים לקראת הקיץ
הפופולריים  המשקאות  אחד  הוא  שוקו 
והאהובים          ביותר על ילדים ובני נוער

אאאאאאאאאאאבעולם  ובעולם  בישראל, 
כולו. ועכשיו,

לקראת הקיץ, שוקו תנובה המוכר והאהוב 
מקבל עיצוב חדש ובמתכון חדש וטעים. 
בישראל,  ענף החלב  תנובה, המובילה את 
מוכיחה שגם במוצר ותיק כל כך כמו שוקו, 

אאאאא של שוקו תנובה הטעים

שכולנו גדלנו עליו, ניתן לחדש. לצד שוקו 
תנובה יש משקאות חלב נוספים וטעימים 
באריזות    הם  שגם  קפה  ואייס  מוקה  כמו 
ובעיצובגיים  חדשות  עם  לרוויה.  חדשות 

שגם הם באריזות חד

טעים להתחדש
שוקו תנובה

באריזה חדשה

מתכון
חדש
וטעים



ט"ז אייר תשפ"א 28/4/21 בני ברק6

מאת: מנדי קליין

לאחר עשרות שנים של עיכובים – הושלמה 
"מתחם  מכירת  של  הגדולה  הנדל"ן  עיסקת 
רכישה  לקבוצת  ברק  בני  במרכז  בנדיקט" 
שמתעתדת לעלות על הקרקע כבר בעוד כשנה 
כשלוש-ארבע  בתוך  הבנייה  את  אי"ה  ולסיים 

שנים. 
מתחם בנדיקט הממוקם ברחוב הרב שך בבני 
ברק, מול רחוב חבקוק ממזרח, ועד גבול רחוב 
דונולו ממערב נחשב לאחת מעתודות הקרקעות 
היקרות ביותר באזור גוש דן בכלל ובבני ברק 
מכירים  והחסידות  התורה  עיר  תושבי  בפרט. 
את המתחם המיתולוגי כבר עשרות שנים כמי 
ועוד  המינים  ארבעת  שווקי  שם  שהתקיימו 
פעילויות שונות מסביב למעגל השנה היהודי. 

הליך ממושך  לאחר  חודשים  לפני כחמישה 
בקרקע  זכתה  הכנ"ר,  של  במכרז  שהסתיים 

שדמי  דוד  ר'  היזמים  שארגנו  רכישה  קבוצת 
רוב,  ליאור  עו"ד  של  בליווי  טוב  שם  דן  ור' 
החלו  רבות  שנים  תקועים  שהיו  וההליכים 

להתקדם במהירות. 
הקרקע,  מכירת  הליך  מהשלמת  כחלק 
הנדרש  ההון  את  'טריא'  חברת  העמידה 
הקבוצה  שחברי  ולאחר   – העיסקה  להשלמת 
הכסף  הועבר  הנדרשים,  המסמכים  על  חתמו 
לחשבון הנאמנות של הקבוצה ובשבוע האחרון 

השלימה את הרכישה. 
ש"ח,  מיליון   150 מעל  ששוויו  במתחם 
צפויים להיבנות כמאה יח"ד כשהגוף המימוני 
הפרויקט  את  פיננסית  מבחינה  ללוות  שנבחר 
שנים  עתיר  ניסיון  לה  'טריא',  כאמור,  הוא, 
בתחום המימוני בשוק הנדל"ן בדגש על קבוצות 
רכישה בציבור החרדי. בין היתר ליוותה חברת 
במודיעין  שמש,  בבית  הפרויקטים  את  טריא 

עילית, בנתיבות ועוד.  

הרכישה  קבוצת  מראשי  שדמי,  דוד  ר' 
'טריא'  חברת  כי  מציין  בנדיקט",  "מתחם 
חסרת  ומהירות  מקצועית  יעילות  כאן  הוכיחה 
כשבוע  הכל  בסך  שנמשך  ובהליך  תקדים 
הנדרש,  ההון  כל  את  להעמיד  הצליחה  ימים 
ארוך  בהליך  מדובר  אחרים  מימון  כשבגופי 
ומייגע שלוקח הרבה מאד זמן ולעיתים מקשה 
ביקש  שדמי  המימון.  עסקאות  השלמת  על 
זו  שהיתה  מימון"  "שיא  לחברת  להודות  גם 
המימון  תנאי  את  לקבוצה  להביא  שהצליחה 

הטובים ביותר בשוק. 
בטריא:  נדל"ן  תחום  מנהל  צפניה  אליעד 
החשובה.  העסקה  השלמת  על  מברך  "אני 
לאתגרים  ומענה  פתרונות  לתת  שמחה  טריא 
בנדיקט.  עסקת  כמו  מורכבות   בעסקאות  גם 
חברת טריא תמשיך להוביל את תחום קבוצות 
הרכישה עם אחריות פיננסית כלפי כל הגורמים 

המעורבים בעסקה, במקצועיות ובשירותיות".

מאת: מנדי קליין

את  להוביל  ממשיכה  בריאות  שירותי  מכבי 
גם  ומתרחבת  ברק,  בני  בעיר  הרפואה  שירותי 
חדש  מכון  עם  הבריאטריים  הניתוחים  בתחום 
הכוללת  המעטפת  את  לחברים  המציע  ומרווח 
של  והמרווח  החדש  המכון  הבריאטרי.  לניתוח 
וממוקם  מ"ר,  כ-250  פני  על  משתרע  מכבי 
מטרת  בעיר.   64 כהנמן  ברחוב  נגיש  במיקום 
ללוות  הינה  המכון הבריאטרי החדש של מכבי 
בריאטריים  ניתוחים  שמבצעים  החברים  את 
מתן  ידי  על  השונים,  סוגיו  על  קיבה  לקיצור 
ייעוץ רפואי מקצועי, ליווי של התהליך ומעקב 

מומחים לאחר ביצוע הניתוח.
ייעוץ מקצועי  המכון המרווח מאפשר קבלת 
וליווי של מומחי מכבי לאורך כל הדרך. ניתוחים 
בריאטריים הינם נפוצים ומהווים חלק משירותי 
הבריאות ושמירה על איכות החיים, כך שמכבי 
מחויבת לליווי מקצועי אישי לחברים שנדרשים 
לעבור תהליך בריאטרי לצורך בריאותם ואיכות 
כגון  השונים,  סוגיו  על  בריאטרי  ניתוח  חייהם. 
שרוול ומעקפי קיבה, הינו תהליך שכולל הכנה 

שמביא  מקדים  מקצועי  ייעוץ  וכמובן  מנטלית 
תואמת  החלטה  לכדי  האפשרויות  מכלול  את 
מקצועי  מעקב  נדרש  הניתוח  לאחר  גם  אישית. 
אחר השפעתו, ולכן במכבי מביאים את השירות 

הזה קרוב ככל הניתן לאזור המגורים. 
כל  את  לאפשר  הינה  החדש  המכון  מטרת 
במיקום  הניתוחים  לביצוע  הנלווים  השירותים 
שיימנעו  כדי  והסביבה,  ברק  בני  לתושבי  נגיש 
המכון  מרוחקים.  למקומות  מיותרות  מנסיעות 
יכולים  וכך  בריאטריים,  לניתוחים  ייעודי  הינו 
שלב  בכל  מרבית  מנוחות  ליהנות  מכבי  חברי 
של התהליך הבריאטרי. באמצעות המכון החדש 
המיטבי  השירות  את  לקבל  מכבי  חברי  יכולים 
ביותר גם בתחום הבריאטרי, וזאת כחלק מראייה 
מתקדמים  רפואיים  שירותים  מתן  של  כוללת 

ומותאמים לצרכים המקומיים. 
של  השירותים  מהרחבת  כחלק  זאת,  לצד 
מכבי בבני ברק, נערכים במכבי לפתיחת הסניף 
מכבי  כהנמן.  ברחוב  טבעי  מכבי  של  החדש 
טבעי יאפשר ליהנות משירותי בריאות משלימים 
בסטנדרטים גבוהים של שירות מכבי, וכך לספק 
מכבי  לחברי  בריאות  שירותי  של  נוסף  נדבך 

ליהנות  יוכלו  שבקרוב  בעיר 
גם משירותי מכבי טבעי ליד 

הבית. 
ראש מחוז המרכז במכבי, 
"אנו  ברמן:  דניאל  מר 
שירותי  את  להוביל  שמחים 
עם  ברק  בני  בעיר  הבריאות 
שירותים  של  מתמיד  פיתוח 
מתקדמים ומותאמים. המכון 
חלק  הוא  החדש  הבריאטרי 
להעניק  שלנו  מהמחויבות 
השירות  את  מכבי  לחברי 
לבית.  סמוך  ביותר  הטוב 
נמשיך לפתח, לשפר ולשדרג 
את השירות של מכבי לטובת 

התושבים".  
ר'  ברק,  בני  מרחב  מנהל 
ברוך שטרן: "מכבי ממשיכה 
להוביל את שירותי הבריאות 

שיספק  הבריאטרי  המכון  את  ופתחה  בעיר 
מענה לחברים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. אנו 
המרווח  המכון  הפתיחה של  על  לבשר  שמחים 

ברק,  בבני  מכבי  של  מהפעילות  חלק  שהינו 
ובהזדמנות זו מציינים את פתיחתו בעתיד הקרוב 
של סניף מכבי טבעי ברחוב כהנמן שממשיך את 

מגמת ההתרחבות של מכבי בעיר". 

הושלם הליך רכישת הקרקע 
היקרה ביותר בבני ברק

ממשיכה את מגמת ההתרחבות בבני ברק

ב"מתחם בנדיקט" במרכז בני ברק ששוויו מעל 150 מיליון ש"ח, צפויים להיבנות מעל 104 יח"ד כשהגוף המימוני שנבחר ללוות מבחינה פיננסית את הפרויקט 
הוא 'טריא' – עם ניסיון עתיר שנים בתחום המימוני בשוק הנדל"ן 

מכבי שירותי בריאות פתחה את המכון הבריאטרי בבני ברק • המכון מציע מעטפת כוללת של שירותים נלווים לניתוחים בריאטריים, במטרה לאפשר לחברי מכבי 
לקבל את מיטב השירותים סמוך לבית ובלי צורך לצאת למקומות אחרים לקבלת ייעוץ ומעקב לאחר הניתוחים

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

פתיחת המכון הבריאטרי בעיר

צילום מהאוויר של מתחם בנדיקט



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

לחברי מכבי
בלעדי

50% הנחה
על משקפיים ועדשות מגע*

*לחברי מכבי שלי מעל גיל 18

חינם!
משקפי ראייה לילדים 

 ״להיות 
 חבר מכבי
 זה ליהנות

מרפואת עיניים 
מתקדמת והטבות 
משתלמות"
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נושאים בעולה 
של תורה 

יד לאחים בלם 
פעילות מיסיונרית 

נרחבת באתרי תיירות

מאת: יוסף טולידנו 

הישיבות,  בהיכלי  הקיץ  זמן  תחילת  לקראת 
הישיבות  ועד  שע"י  'לנחותם'  במרכז  פנו 
בעולה  'נושאים  הקריאה  תחת  לאברכים 
הגדול  במערך  ולסייע  להצטרף   - תורה'  של 
במסגרתו מקדישים אברכים מזמנם היקר למען 
תלמידים הנצרכים לחיזוק וסיוע על מנת לכוונם 
שמים,  ויראת  תורה  ולהנחילם  הדרך  ולנחותם 
לחזק רוחם ולתומכם, כשהאברכים הנמנים על 
משמשים  הישיבות  בהיכלי  הפועל  זה  מערך 
הישיבה  ראשי  אריכתא של  וכידא  לצידם 
ובהכוונתם  בישיבה,  הרוחני  והצוות  שליט"א 
חיזוק  לטללי  התלמידים  אותם  זוכים  האישית 

לרוממם ולהצליחם בס"ד.
מאז נתפרסמה הקריאה, פונים אברכים רבים 
המבקשים להימנות על מערך קדוש זה ולקחת 
תורה  של  ריבויה  הגדול למען  במפעל  חלק 
ומקומו  זמנו  נתוני  עפ"י  אברך  ולומדיה, כל 
ומסגרת יכולותיו, כשאנשי המרכז עמלים לשוב 

לכל הפניות ועל תיאום ושיבוץ בימים אלו. 
מרנן ורבנן שליט"א וראשי הישיבות המלווים 
'לנחותם'  מרכז  של  הגדולים  פועליו  את 
בשל  הישיבות  ועד  ע"י  בהנחייתם  שהוקם 

צורך הזמן וחובת השעה, המהווה מרכז לסיוע 
של  למענם  ופועל  הישיבות,  לתלמידי  ותמיכה 
תלמוד  במקום  ובסידורם  בהכוונה  תלמידים 
הנצרכים  לתלמידים  ותמיכה  ובחיזוק  כראוי, 
השותפים  האברכים  של  בשבחם  הפליגו  לכך, 
"המקדישים  כי  והתבטאו  הקדוש,  במפעל 
תלמידים  הצלחת   - להצלת  היקר  מעיתותם 
בברכת  מידה  כנגד  מידה  הם  מובטחים  יקרים, 
זרעם ובהצלחתם המתמדת בס"ד בלא כל עגמת 

נפש".
במרכז 'לנחותם' מציינים כי "רק בזמן החורף 
סדרי  נשתנו  בו  ימים  של  האחרון, בעיצומם 
הדבר  כשלדאבוננו  הקורונה,  נגיף  עקב  עולם 
לא פסח על היכלי התורה ועולם הישיבות שלא 
יכל לנהוג במתכונתו כמימים ימימה, והדבר נתן 
את ביטויו ורישומו לצערנו על נפשות תלמידים 
במסגרת  שפעלו  מסולאים  אברכים  זכו  רבים, 
המרכז והקדישו מזמנם לחזק ולעודד רוחם של 
רבות  ולחולל  לפעול  לכך,  שנצרכו  תלמידים 
בנפשם לשעה ולדורות. עתה לעת התחלת זמן 
להצטרף  לאברכים  ופניה  בקריאה  יצאנו  הקיץ 
רבות  לפניות  להיענות  שנוכל  מנת  על  ולסייע 
המגיעות ע"י ראשי הישיבות הפונים ומבקשים 

על נפש תלמידיהם".

מאת: מנדי קליין

מיסיונרים מכת "היהודים המשיחיים" פשטו 
תיירות  ובאתרי  דן  בגוש  מרכזיים  פארקים  על 
בצפון, בניסיון לנצל את חופשת יום העצמאות 
כדי להטיף ליהודים להמיר את דתם לנצרות אך 
נבלמו על ידי אנשי יד לאחים שהתארגנו מבעוד 

מועד.
המיסיונרית  הפעילות  גל  של  תחילתו 
האחרונה החל כבר בימי חול המועד פסח, אז 
הגיעו ליד לאחים מאות פניות ממטיילים שביקרו 
מיסיונרים  על  ובגולן  בגליל  תיירות  באתרי 
אותם  ומטרידים  למטיילים  בינות  שמסתובבים 
וכן על חומרים מיסיונרים שהושארו על רכבים 
יצאו  בצפון  לאחים  יד  מתנדבי  בפתחם.  שחנו 
המיסיונרים  את  איתרו  מקומות,  לאותם  מידית 

והזהירו את העוברים והשבים מפניהם.
כי  העלה  לאחים  ביד  שנערך  מדויק  תחקיר 
המיסיונר  של  פעילות  זו  הייתה  המקרים  בכל 
היטב  מוכרים  ופעילותו  ששמו  לואיס  אנדרו 
והפעילים  הבכירים  המיסיונרים  כאחד  לארגון 
שנה  לפני  שגורש  לואיס,  בישראל.  ביותר 
מיישובו, בעקבות פעילות הסברה מאומצת של 

יד לאחים הוריד פרופיל לתקופה מסוימת ועתה 
לאחר שהתמקם מחדש החל לפעול שוב.

במחלקה למאבק במיסיון של הארגון העריכו 
מראש כי המיסיונרים ינסו לנצל גם את חופשת 
יוצאים  אזרחים  מיליוני  שבה  העצמאות  יום 
מועד.  מבעוד  אליה  להתכונן  והחליטו  לטייל 
מפני  לכוננות  הוכנסו  הארגון  ומתנדבי  פעילי 

אפשרות שכזו.
ופעילי  כנכונה  התבררה  המוקדמת  ההכנה 
מועדים  במקומות  היטב  שנפרשו  הארגון 
במהירות  להגיע  הצליחו  מיסיונרית,  לפעילות 
והן  בצפון  הן   – אליו  שנקראו  מקום  לכל 
ולהביא   – גן  וברמת  בתל-אביב  בפארקים 
לגיטימיות  בדרכים  המיסיונרים  של  לסילוקם 
מסבירי  הם  מי  ולשבים  לעוברים  שהבהירו 
הפנים הפונים אליהם עם דברי הסברה הרסניים 

ומהי מטרתם האפלה.
וציינו  הדברים  את  אישרו  לאחים  ביד 
בעם,  קיטוב  של  ימים  "למרות  כי  בהתרגשות 
שמחנו לקבל תגובות חמות גם מיהודים שאינם 
שומרי תורה ומצוות שנחשפו לפעילותנו ותמכו 
מהפעילות  נפש  שאט  מביעים  שהם  תוך  בה 

המיסיונרית".

הירתמות כבירה של אברכים המבקשים לקחת חלק במפעל הגדול 'לנחותם' 
שע"י ועד הישיבות ⋅ אברכים רבים הצטרפו בימים האחרונים למערך הגדול 
הפועל בהיכלי הישיבות במסגרתו מקדישים אברכים מזמנם לקרב קרובים 
- תלמידים מלגיונו של מלך הזקוקים להכוונה וחיזוק ⋅ מרנן ורבנן שליט"א: 
"המקדישים מעיתותם היקר להצלחת תלמידים יקרים, מובטחים הם מידה 

כנגד מידה בברכת זרעם ובהצלחתם המתמדת בס"ד בלא כל עוגמת נפש"   

מתנדבי יד לאחים בצפון ובמרכז שקיבלו תלונות מעוברים ושבים על 
פעילות מיסיונרית באתרי תיירות, יצאו מיידית לאותם מקומות, איתרו את 

המיסיונרים והזהירו את העוברים והשבים מפניהם

אדריכלות
ועיצוב פנים
 תעודה מטעם 

מה"ט 

הנדסת
תוכנה

 תעודה מטעם 
מה"ט 

 
תעודה מטעם

משרה"ח 

   מזכירות
   רפואית

        תעודה מטעם
         לשכת רו"ח

תעודה מטעם
לשכת יוע"מ

עיצוב
ותקשורת
חזותית 

הידרותרפיה
ספורט טיפולי
מדריכה במכון כושר

       תעודה מטעם 
      מכללת וינגייט

חשבות
 שכר

הנהלת 
חשבונות

סוג 3

תעודה מטעם
התמ"ת 

תעודה מטעם
התמ"ת

יעוץ מס

נותר לך 
            רק 

לבחור...

ועוד מסלולים לבחירה: 
הוראה לגיל הרךהוראה  התמחויות במגוון מקצועות

בואי גם את ללמוד בסמינר רמות, בו יש היצע רחב  למקצועות 
מובילים שבסיומם תקבלי תעודה מקצועית המוכרת בתחום. 

אוירה
ביתית

תעודות
 מוכרות

הרצאות 
בנושאי

הבית היהודי 

ליווי
מקצועי

נפתחת הרשמה לשנה"ל תשפ"ב

סמינר רמות,
פותח שערים לעתיד מבטיח! 

סמינר בית יעקב ללימודי הוראה ומקצוע 

לפרטים בין השעות 8:30-14:00 בטל:

03-6130734
050-4161818| 054-8411494  רח' החמישה 8 פ"ת (ליד בית רבקה)



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

* ההטבה לחברי מכבי שלי. בכפוף לתקנון השב״ן

 ״להיות 
 חבר מכבי
 זה לדעת
שמטפלים בי
רופאי השיניים
הטובים בישראל"

לסתימות, עקירות וטיפולי שורש
20 ₪ ב-

טיפולי השיניים
הטובים ביותר

לחברי מכבי
בלעדי

  מכבידנט בני ברק:
רח׳ ר׳ עקיבא 86  |  חדש!   רח׳ כהנמן 90
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בעלי האונייה שנתקעה בתעלת סואץ 
הפעילו נוהל עתיק בן אלפי שנים

מאת: יחיאל חן

 Ever לפני מספר ימים הכריזו בעלי האוניה
וגרמה  סואץ,  בתעלת  נתקעה  אשר   Green
ימי  נוהל  על   – תקדים  חסר  ימי  תנועה  לפקק 

חריף הנקרא 'אבריה כללית'.
מומחית  אברמוביץ,  אליס  עוה"ד  לדברי 
לדיני הובלה ימית ואווירית, ומחלוקות מתחום 
הקניין הרוחני בהקשר של יבוא מקביל, מסבירה 
בעברית,  משותף"  "היזק  כללית',  'אבריה  כי 
למעלה  כבר  המוכר  יומין,  עתיק  ימי  כלל  הנו 
כורח  יש  שבו  במצב  העוסק  שנים,  מ-3,000 
לנוכח  לים  השלכתו  באמצעות  מטען  להקריב 
הכף  על  כאשר  האוניה,  נקלעה  שאליה  מצוקה 
מונחים חיי אנשי הצוות, האוניה, הדלק, הציוד 

ושאר המטען.
במסגרת זו, נדרשים בעלי המטענים שבאוניה 
לשפות את מי שניזוק מהקרבת רכושו, או בגין 
כתוצאה   – עליו  שהוטלו  רגילות  לא  הוצאות 
מסכנה כללית לביטחונם המשותף של האוניה, 

המטען ודמי ההובלה.
נעשית  עו"ד אברמוביץ, הכרזה שכזו  לדברי 
על פי רוב על ידי בעלי האוניה, וחוקיות המהלך 

מותנית במספר תנאים. בעלי האוניה הם גם אלה 
שלא  המטענים  מבעלי  העלויות  את  שגובים 
משחרור  הימנעות  באמצעות  וזאת   – ניזוקו 

המטענים עד לקבלת מלוא התשלום הנדרש.
סביב  האחרונות  מהשנים  טריות  מפרשיות 
מטענים  בעלי  נאלצו  העתיק,  הכלל  הפעלת 
מנת  על  מטענם  משווי  אחוזים  עשרות  לשלם 
מערכו.  מ-50%  למעלה  אף  ולעיתים  לשחררו, 
בעלויות אלה, מסבירה עו"ד אברמוביץ, נושאות 
על פי רוב חברות הביטוח הימי. מי שלא ביטח 
לשפות  מחויב  עצמו  למצוא  עלול  מטענו,  את 
משמעותיים  כסף  בסכומי  הימי  המוביל  את 

כתנאי לשחרור מטענו.
 Ever-ו היות  אברמוביץ,  עו"ד  לדברי 
ייתכן מאד שעלות  Green  היא ספינת ענק – 

מטענה נאמדת במיליארדי דולרים.
בית  סיכם   ,1991 משנת  בעניין  דין  בפסק 
מתקיים  בהן  הנסיבות  את  בבריטניה  המשפט 
וממשית  קרובה  סכנה  וביניהן:  משותף,  היזק 
החלטה  רגילה;  ים  מסכנת  יותר  המאיימת 
שתי  בפני  העומד  החובל,  רב  של  מושכלת 
ברירות: אבדן כליל מול אבדה קלה יותר; מטרת 
הפעולה חייבת לתרום לבטיחות המשותפת של 

למשל,  ולא,  בסכנה,  המצויים  האינטרסים  כל 
לטובת המטען בלבד או לטובת שלמות האוניה 
להיות  צריכות  ההוצאה  או  ההקרבה  בלבד; 
בלתי רגילות, ובסיום ההקרבה – הספינה חייבת 
להינצל. בנוסף, הפעולה תוכר כ'איבריה כללית' 
אך ורק אם יוכח כי פעולתו של רב החובל הייתה 

נכונה וסבירה.
אם  רב  ספק   – אברמוביץ  עוה"ד  לדברי 
התנאים  כל  מתקיימים   Ever Green בעניין 
היה  הספינה  צוות  כי  נראה  לא  לדבריה,  הללו. 
נתון בסכנת חיים; כמו כן, לא ברור אם פעולת 
לבטח  נערכת  כך  ועל  סבירה,  הייתה  הקברניט 

חקירה ימית ברגעים אלה ממש.
 Ever Green לדברי עו"ד אברמוביץ, פרשת
עתידה להשית עלויות כבדות על חברות הביטוח 
הימי, ועתידה לככב, ככל הנראה לאורך שנים – 

בבתי המשפט למשפט ימי.
ימיים  מאסונות  דוגמאות  קיימות  האם 
שימוש  נעשה  ששם  האחרון,  בעשור  שאירעו 

בנוהל הזה?
ותיק  כלל  זה  כן.  אברמוביץ:  אליס  עו"ד 
2019, שריפה  בינואר  ב-3  דוגמאות.  המון  ויש 
 Yantian Express שפרצה על סיפון האנייה

כילתה   Hapag-Lloyd הספנות  חברת  של 
198 מכולות, והוכרזה אבריה כללית, שהביאה 

להנצלת למעלה מ-3,000 מכולות נוספות.
של  במקרה  העלויות  להיות  עלולות  מה 

תעלת סואץ על המשלח היחיד? 
עו"ד אברמוביץ: אני עדיין לא יודעת מה היו 
 EVER GREEN עלויות ההנצלה במקרה של
קנה  בשביל  רק  אבל  עדיין(.  פורסם  לא  )זה 
מארסק  אוניית  של  ההנצלה  עלויות  מידה: 
ב-42.5%  נאמדה  ב-2018,  בשריפה  הונאם 
שבעל  כך  פיקדון,   11.5% ועוד  המטען  מערך 
לשלם  נאלץ   100,000$ בשווי  מטען  עם  מטען 

54,000$ כדי לשחרר את מטענו.

האונייה שתקעה את התנועה בתעלת סואץ הכריזה על נוהל קיצוני בן 3,000 שנה ⋅ מי שלא ביטח את עצמו עלול לאבד מיליונים # משפטנים: ספק אם 
ההכרזה עומדת בכללי החוק

האונייה שנתקעה בתעלת סואץ )צילום: רשות תעלת סואץ(

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה!

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

m e e t @ m i v c h a r . o r g . i l
03-5726120 לתיאום 

פגישה צרו 
wקשר: w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב יועצי הלימודים כאן בשבילכם לכל מידע

עזרה וליווי לאורך כל המסלול עד להצלחה

מסגרת 
חרדית 

וליווי רוחני
לאורך כל

הדרך!

השאיפות והאדרנלין שלך 
בנויים למקצוע המאתגר הזה?

תבחר להצליח!
מכללת מבחר מזמינה אותך לרכוש תואר יוקרתי לקראת פרנסה בכבוד, 

בלי להתפשר בדרך על הערכים ועל אווירה חרדית מלאה

זו ההזדמנות שלך לקריירה רפואית עם פרנסה ברווח
ואפשרויות קידום גבוהות עקב הביקוש הרב לאחים חרדיים

תוך עיסוק בהצלת חיים תמידית ואינטנסיבית...

המסלול עם מלגות הקיום הגבוהות ביותר לזכאים!

אוהב להתנדב ולעזור? בא לשלב מקצוע עם נתינה!

הכשרה מעשית במרכז הרפואי 
'מעיני הישועה'

אח אקדמי תואר 
בשיתוף האקדמית ראשון

תל אביב – יפו

מסלול לגברים

הזדמנות 
אחרונה 
להצטרף 
למכינה 

המקוצרת 
שנפתחה!



צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!

שישמחו להעניק לכם שירות אישי, מקצועי 
ואיכותי במגוון המרפאות בעיר

כללית
לרופאות החדשות!ברוכות הבאות 

ד"ר רננה טאובר מומחית לרפואת משפחה | מרפאת עזרא
ד"ר טל קוזקוב מומחית לרפואת ילדים | מרפאת שיכון ה'

ד"ר איילת מלמוד מכטיי מומחית לרפואת ילדים | מרפאת שיכון ה'
ד"ר חיתאם נטור מומחית לרפואת משפחה | מרפאת בני ברק אזורית

איך אומרים בבני ברק
 צוות מקצועי וזמין

במילה אחת?



ט"ז אייר תשפ"א 121228/4/21 בני ברק

בקרוב חתימה על הסכם גג עם 
המועצה המקומית רכסים

סמינר רמות בפ"ת – הסמינר שכל בוגרת 
י"ב חייבת לעתידה הרוחני והגשמי 

מאת: יוסף טולידנו 

בשנים  חווה  רכסים,  הצפוני  החרדי  היישוב 
בשבועות  מרשימה.  התפתחות  האחרונות 
על  ישראל,  מקרקעי  רשות  הודיעה  האחרונים 
ההחלטה להאריך את מודל הסכמי הגג עד לסוף 
כי  ההחלטה  משמעות  הנוכחית.  הכספים  שנת 
המדינה מתחייבת במסגרת הסכמי הגג לממן עוד 
של  העלות  את  הפרויקט,  הקמת  שלפני  בשלב 
לבנייה.  המיועדים  במתחמים  התשתיות  הקמת 
בתמורה לכך הרשות המקומית מתחייבת להעניק 
ליזמים היתר בנייה תוך 90 ימים. במסגרת ההסכם 

נקבע לוח זמנים מוגדר לקידום הפרויקט.
רשות  החלטת  לאחר  הקרובים,  בשבועות 
את  להמשיך  ההחלטה  על  ישראל  מקרקעי 
חתימת הסכמי הגג עם הרשויות המקומיות, צפוי 
להיחתם הסכם גג עם המועצה המקומית רכסים 

לבניית אלפי יחידות דיור.
כאמור היישוב רכסים חווה בתקופה האחרונה 
בביקוש  הגידול  בשל  נרחבת,  בינוי  תנופת 
בביקושים  לגידול  הסיבה  חדשות.  לדירות 
לדירות ברכסים נועצה בשורה של יתרונות שיש 
במגורים ביישוב. איכות חיים בלב הנוף המרהיב 
דיור  ענפים,  קהילה  חיי  הר הכרמל,  פני  הצופה 

איכותי במחירים מותאמים למגזר החרדי.
רכסים   ביישוב  המובילים  מהפרויקטים  אחד 
 .ISA GROUP חברת רכשה  אותו  במתחם  נמצא 
החלו  שלו  התשתית  שעבודות  הפרויקט 
ומבני  ירוקים  שטחים  לכלול  אמור  לאחרונה,  
בפרויקט.   החדשים  הדיירים  לטובת  ציבור 
מאות הדירות במתחם אמורות להיבנות במספר 
שמותאם  רחב  בתמהיל  יבנו  הדירות  שלבים. 
הכוללות  ברכסים,  דיור  ליחידות  הביקוש  לסוג 
בישוב.  ולהתגורר  לבוא  המבקשים  היתר  בין 
פרויקט הדיור מתאפיין בבנייה איכותית במפרט 

.ISA GROUP יוקרתי כמיטב המסורת של חברת
רצון  ישראל, הביעו שביעות  ברשות מקרקעי 
מההחלטה להאריך את תוקפן של הסכמי הגג.  
יאיר פינס מנכ"ל משרד השיכון ציין, כי ההחלטה 
להאריך את תוקפן של תכניות הגג, נועדה לסייע 
הגידול  עם  מיטיבית,  בצורה  להתמודד  למדינה 

וההולך וגובר לדירות חדשות בישראל.
"רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון 
חסמים  לפתרון  ומאומץ  רציף  באופן  פועלים 
ומנהלים  הדיור  בשוק  לביקושים  מענה  ומתן 
רבות  מקומיות  רשויות  עם  מתקדם  משא-ומתן 
כ-90  של  בהיקף  גג  הסכמי  על  חתימה  לצורך 
שרשויות  העובדה  נוספות.  דיור  יחידות  אלף 
מקומיות רבות פונות לרמ"י ומעוניינות להצטרף 
מענה  נותן  זה  מודל  כי  מוכיחה  הגג,  להסכמי 
אמר  המקומיות",  הרשויות  לצורכי  גם  איכותי 

מנכ"ל הרשות יעקב קוינט.
סיפוק  הביע  כהן  דן  רכסים  מועצת  ראש 
הסכמי  של  תוקפן  את  להאריך  מההחלטה  רב 
בשנים  רכסים  שחווה  הפיתוח  "תנופת  הגג: 
האחרונות, מעידה על ביקוש גובר והולך לדיור 
תומכות  ומערכות  חיים  איכות  שמספק  ביישוב 
נוכל  הקרובה,  אני שמח שבתקופה  ומקצועיות. 
לחתום על הסכם גג עם משרד השיכון, על מנת 
מגוון  של  הפיתוח  תהליכי  את  להאיץ  שנוכל 

הפרויקטים שהולכים בקרוב לקום ביישוב".

מאת: יוסי שוורץ

ופסטורלי, הוקם  בפאתי פ"ת, במיקום שקט 
לבנות  וייחודי  איכותי  סמינר  לפני מספר שנים 

כיתה י"ג, י"ד, "סמינר רמות".
סמינר רמות בראשותו של הרה"ג הרב רפאל 
שבת  בן  ד.  הגב'  של  ובניהולה  שליט"א  כהן 
בצומת  משמעותית  דרך  תחנת  מהווה  תחי', 

הדרכים של מסיימות י"ב.
מענה  לתת  עקבית  במגמה  נפתח  זה  סמינר 
רחב ומקצועי לבוגרות, ולאפשר להן להשתלב 
רחב מאוד של תחומים  בשוק העבודה במגוון 
ועיצוב  אדריכלות  תוכנה,  מהנדסת  החל 
הנהלת  שכר,  חשבות  רפואית,  מזכירות  פנים, 
ספורט  בלימודי  וכלה  גרפיקה  חשבונות, 
טיפולי, הידרותרפיה והדרכת כושר, כשלצידם 
הוראה  של  השמרניות  המגמות  קיימות  כמובן 

כוללת, גננות והוראה לגיל הרך.
הסמינר מתעדכן ללא הרף במגמות הביקוש 
לדינמיקה  עצמו  ומתאים  העבודה  בשוק 

ולצרכים המתעוררים בשטח.
מסלול  להיפתח  אמור  הבאה  בשנה"ל  כך 

להכשרת  תקשורת,  קלינאות  של  חדשני 
מענה  שתתנה  ומקצועיות  חרדיות  קלינאיות 
במספר  מותנת  הפתיחה  שלנו.  לציבור  הולם 

הנרשמות.
לצד הפיתוח המקצועי, הסמינר משקיע רבות 
לאתגרי  יציאתן  לקראת  התלמידות  בהכשרת 
המתעתדות  איכותיות  יעקב  בית  כבנות  החיים 

להקים בית של תורה.
דגש  ניתן  והחינוך  הקודש  בלימודי  ואמנם 
משמעותי לביסוס ההשקפה והידע התורני בכל 
האישיות,  פיתוח  בתחומי  הן  החיים  תחומי 
והן בתחומי  והתקשורת הבין אישית  המודעות 
נכונה  והתמודדות  ילדים  חינוך  היהודי,  הבית 

מול אתגרי הזמן.
מקצועי  צוות  העמיד  הסמינר  כך  לצורך 
ואיכותי המעניק יחס אישי ואכפתי, ונותן ליווי 
ואף  הסמינר  שנות  לאורך  לתלמידות  והכוונה 

בשנים שלאחר מכן.
בוגרות  ניכרות היטב כאשר  פירות ההצלחה 
ואף  לתפארת  תורה  של  בתים  בונות  הסמינר 
שנות,  עסקיות  בחברות  בשטח  משתלבות 
אדריכלות  חשבון,  רואי  במשרדי  במרפאות, 

ובכל תחומי ההייטק.

ברשות מקרקעי ישראל, הביעו שביעות רצון מההחלטה להאריך את תוקפן של 
הסכמי הגג • יאיר פינס מנכ"ל משרד השיכון ציין, כי ההחלטה להאריך את תוקפן של 
תכניות הגג, נועדה לסייע למדינה להתמודד בצורה מיטיבית, עם הגידול וההולך וגובר 

לדירות חדשות בישראל • ראש מועצת רכסים הרב דן כהן: "תנופת הפיתוח שחווה 
רכסים בשנים האחרונות, מעידה על ביקוש גובר והולך לדיור ביישוב שמספק איכות 

חיים ומערכות תומכות ומקצועיות"

סמינר רמות שהוקם בפאתי פ"ת במיקום שקט ופסטורלי לבנות כיתה י"ג וי"ד בראשותו 
של הרה"ג הרב רפאל כהן שליט"א ובניהולה של הגב' ד. בן שבת תחי', הפך לאבן דרך של 
בנות המסיימות כיתה י"ב, הן בלימודי הקודש והעשרת הידע התורני, הן בפיתוח האישיות 
המודעות והתקשורת הבינאישית והן מענה רחב ומקצועי להשתלב בשוק העבודה במגוון 

תחומים נחשבים

מודל הסכמי הגג הוארך

 תהליכי פיתוח. היישוב רכסים | צילום: דוברו המועצה

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!



צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!

איך אומרים בבני ברק
מומחי שניידר קרוב לבית

במילה אחת?

כללית
לרפואת ילדים לשירותכם במרפאות בבני ברקבכללית טובי המומחים של בית החולים שניידר 

אנדוקרינולוגיה ADHD-נוירולוגיה ו אלרגיהאורתופדיה ריאות

גם אנחנו פה בשבילכם:
ypa@clalit.org.il | 052-7632326 | יחזקאל פקשר- מנהל קשרי לקוחות בבני ברק

חיה שנלר- מתאמת קשרי לקוחות | 054-8450809



הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

החופש הזה לעצמכם!

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
עובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות

בית הארחה באוירה קיבוצית 
בואו למנרה לודג'
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

חדש במנרה: מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות באבטחה 
אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות -ממתחילים ועד מקצוענים.  

ארוחת בוקר מפנקת בחדרים | חדרי התכנסות | טרקטור רכבת | פינות פיקניק | מסלולי אופניים | 



צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!

גם אנחנו פה בשבילכם:
ypa@clalit.org.il | 052-7632326 | יחזקאל פקשר- מנהל קשרי לקוחות בבני ברק

חיה שנלר- מתאמת קשרי לקוחות | 054-8450809

איך אומרים בבני ברק
שירות מקצועי

ויחס אישי במילה אחת?

בכללית יחס מקצועי, 
אנושי ואישי

כללית
רפואה 
דחופה

מרכז בריאות 
הילד

מרכז בריאות 
האישה

מרכז מתקדם 
להתפתחות הילד

מומחי הילדים מבי״ח 
שניידר לשירותכם בעיר

מרפאה בכל 
שכונה



ט"ז אייר תשפ"א 161628/4/21 בני ברק

המשטרה תפתח את התיק מחדש: צעיר 
חרדי הותקף על ידי עשרות ערבים

ניסיון להציל את עובדי 
המאפיה המרחבית

במשרד המשפטים שוקלים 
לבטל את כל דו"חות 
הקורונה שניתנו בסגר

מאת: אלי כהן

על  חרדי  יישבה  תלמיד  של  תקיפה  חקירת  תיק  מחדש  נפתח 
לא  והמשטרה  היות  זאת לאחר שנסגר  מיעוטים,  בני  ידי עשרות 
ליד שער שכם,  התקיפה,  למרות שאזור  לאתר חשודים  הצליחה 

מרושת מצלמות אבטחה. 
ב',   .17/04 שבת  במוצאי  וחצי,  כשבוע  לפני  אירעה  התקיפה 
תלמיד ישיבה חרדי כבן ,18 צעד עם חברו ברחוב הסמוך לשער 
שכם בדרכם לכותל המערבי. לפי מכתבו של עו"ד בלייכר מארגון 

נבהלו  וחברו  ב'  לב'.  מיעוטים  בן  אורח  עובר  סטר  לפתע  חוננו 
והחל להתקדם במהירות לכיוון השוטרים שהיו ליד שער שכם.

"או אז ולאורך כל הדרך החלו לסטור להם בפניהם ולבעוט בהם 
כמעט כל המוסלמים שנכחו ברחוב.. מרשי וחברו חטפו סטירות 
ובעיטות לאורך כל הדרך עד הגיעם לעמדת השוטרים, מלפחות 

30 מוסלמים".
סטירות  לנו  לתת  החל  ערבי שעבר  "כל  התקיפה  את  תיאר  ב' 
לי  30 ערבים. הכיפה שלי עפה כמה פעמים, התעקמו  ובעיטות, 
המשקפיים. הלכנו מהר לכיוון הכותל. היו שם שוטרים שצעקנו 

להם, היה שם גם מכת"זית אבל לא התייחסו אלינו".

במכתבו ציין עו"ד בלייכר את דברי השר לביטחון פנים אמיר 
כל  נגד  בחומרה  לפעול  ישראל  משטרת  את  "הנחיתי  אוחנה 
המקרים מהימים האחרונים מירושלים, בהם ערבים תקפו יהודים 
חרדים רק משום שהם כאלה, התקפות שלא צריך להיות להן מקום 
באף מקום בעולם – אך בטח לא במדינת הלאום של העם היהודי".

התיק,  את  מחדש  לפתוח  המשטרה  החליטה  כעת  כאמור, 
בהמשך לפניית כתבת גל"צ עשהאל פלד ובקשה לקבל את חומרי 
ארגון  מטעם  הנפגע  את  המייצג  בלייכר  עו"ד  ששלח  החקירה 

חוננו.

מאת: חיים רייך

לשר  אזולאי  ינון  חה"כ  ששיגר  במכתב 
המאפיה  סגירת  סכנת  בעניין  גנץ  הביטחון 
אזולאי:  כותב  שמונה  קריית  המרחבית 
במכרז  המאפייה  של  זכייתה  מאי  "כתוצאה 
אלה,  בנסיבות  לצה"ל  הלחם  להספקת 
המאפייה תאלץ להיסגר תוך פיטורין של 120 
מאות  פרנסה  אשר  המאפייה  סגירת  עובדיה. 
בתי-אב בעיר מוכת אבטלה, צמצום התחרות 
מהשוק,  העימות  קו  מאזור  מפעל  והוצאת 
עולות כדי נסיבות חריגות, לאורן מוטלת על 
משרד הביטחון ועל ועדת המכרזים חובה לכל 
הפחות לשקול את הפעלת סמכותם לבטל את 
המכרז, בשל ניצול העדר מחיר מינימום, ותוך 
מתן משקל ראוי לשיקולים ומשמעויות אלה. 
של  וחובתו  זכותו  רקע  על  באה  זו  פנייתי 
משרד הביטחון לשקול שיקולים רחבים יותר 
מהשאת רווחים בטווח הקצר )בדמות הוזלת 
מחיר הלחם ואף הרבה מתחת לעלות הייצור 
המכרזים  וועדת  הביטחון  ומשרד  שלו(, 
את ההשלכות של  מטעמו מתבקשים לשקול 
שנגרמת  הציבור  בטובת  והפגיעה  המכרז 

כתוצאה ממנו לטווח הארוך.
אליך  פונה  אני  לעיל,  האמור  כל  נוכח 
משרד  כי  ולפעול  בנדון,  התערבותך  ומבקש 
הבטחון וועדת המכרזים יקיימו לכל הפחות, 

דיון נוסף תוך מתן משקל מלא לכל השיקולים 
את  ישקלו  זה  ובכלל  זה,  במכתבי  שהוצבו 
האפשרות לדחיית תוצאות הליך המכרז, אשר 
הארוך  לטווח  בשוק  התחרות  למיגור  נוצל 
של  לסגירתה  ישיר  באופן  יביא  שהוא  תוך 

המאפייה ולפיטורי כלל העובדים בה".
"אציין  אזולאי:  ח"כ  מוסיף  דבריו  בסיום 
אשר  ביטון  מיכאל  השר  כבוד  את  לטובה 
ככל  ומנסה  המאפיה  עם  רציף  בקשר  נמצא 
יכולתו להביא לפתרון על הצד הטוב ביותר. 
כמו כן, משיחותיי עם השר ביטון שמעתי על 
הכול  יעשה  שכבודו  ובטוחני  בעניין  פועלך 
שכאמור,  העובדים,  מאות  יפגעו  שלא  ע"מ 
את  כלכלית  חורצים  הננו  המאפיה  בסגירת 

דינם לאבטלה והבאתם לפת לחם כפשוטו".

מאת: חיים רייך

ליועץ  )ש"ס(  ארבל  משה  ח"כ  פניית  בעקבות 
המשפטיים  הקשיים  ולנוכח  לממשלה  המשפטי 
שוקלים  המשפטים  במשרד  בפנייתו,  שהועלו 
ביטול למפרע של כל דו"חות הקורונה שניתנו על 

יציאה מהבית בזמן הסגר באוקטובר אשתקד.
המדינה  על  כי   )5469/20( פסק  בג"צ  כזכור 
באוקטובר  שניתנו  קורונה  דו"חות  את  לבטל 
שנקבע  מהמרחק  יותר  מביתו  שיצא  למי  אשתקד 
בתקנות בכדי להפגין שכן זכות ההפגנה היא ערך 

יסוד בדמוקרטיה. 
בעקבות פסק הדין פנה ח"כ משה ארבל ליועץ 
המשפטי לממשלה בכתב בתחילת אפריל וטען כי 
למי  ביחס  אף  הדין  פסק  הוראות  את  להשוות  יש 
בפסק  הקיים  הרציונל  וכי  לתפילה  מביתו  שיצא 
ואין  הדין בנוגע להפגנה קיים אף ביחס לתפילה. 
לייצר מדרג מדומה בין ערכי היסוד הללו. פניה זו 
רז  עו"ד  ליועמ"ש  המשנה  של  לטיפולו  הועברה 

נזרי. 
במשרד המשפטים בוחנים סוגיה זו ואף שוקלים 
את ביטול כל הדו״חות שניתנו בגין יציאה ממרחק, 

זאת בין היתר אף מן הטעם שאין למשטרת ישראל 
מסד נתונים ומידע מדויק ומהימן בגין איזו סיבה 
ניתן הדו"ח ומה מטרות היציאה. ולכן בכדי לקיים 
את הוראות פסק הדין בוחנים ביטול כל הדו"חות 

שניתנו בגין הפרות הסגר. 
משמעות ההחלטה ביחס למי ששילם את הקנס 
הינה השבה של הכסף ששולם וביחס למי שעדיין 
לרבות  יבוטלו  אלו  אזי  ההליכים  כנגדו  מתנהלים 

במרכז לגביית קנסות.

יהודי חרדי הותקף על ידי עשרות ערבים סמוך לשער שכם, שסטרו לו והשפילו אותו באזור המרושת מצלמות אבטחה  לאחר שלושה ימים החליטה 
המשטרה לסגור את התיק משום שלא מצאה חשודים  עו"ד חיים בלייכר מארגון 'חוננו' ביקש את חומרי החקירה, והתיק נפתח מחדש: "לא יתכן שאירוע 

חמור וכמעט חסר תקדים, ברחוב שמצולם לכל אורכו, נסגר לא לכידת חשודים"

ח"כ ינון אזולאי )ש"ס( פנה לשר הבטחון בני גנץ: "קיים דיון נוסף במשרדך 
כדי למנוע פיטורי 120 עובדי המאפיה בקרית שמונה"

כזכור בג"צ פסק כי על המדינה לבטל את דו"חות קורונה שניתנו באוקטובר אשתקד למי 
שיצא מביתו יותר מהמרחק שנקבע בתקנות בכדי להפגין שכן זכות ההפגנה היא ערך יסוד 
בדמוקרטיה  בעקבות פניית ח"כ משה ארבל ליועמ"ש, במשרד המשפטים שוקלים ביטול 

למפרע של כל דו"חות הקורונה שניתנו על יציאה מהבית בזמן הסגר באוקטובר

 ח"כ ינון אזולאי | צילום: דוברות הכנסת

 ח"כ משה ארבל | צילום: דוברות הכנסת

ב-    !
רבי עקיבא 3, בני ברק | שעות פתיחה: א', ב', ד', ה' 10:30-21:00 רצוף, יום ג' 10:30-18:00, יום ו' 9:00-14:00 | טל: 03-6161291 
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מכונת כביסה 
Electrolux
EW6F4943EBM

₪ 1,899

יבואן 

רשמי

תנור
Electrolux

EOH7427X

₪ 2,349

יבואן 

רשמי

מדיח כלים 
Electrolux

ESF5512LOW

₪ 1,899

יבואן 

רשמי

 ל"ג 
בעומר

 ל"ג 
בעומר



עשיתי שיננית 
כבר פעמיים 

השנה

עשיתי
טיפול משמר 

מבלי לשלם יותר עשיתי לי 
יופי של חיוך

הצטרפתי למאוחדת עדיף/שיא
עשיתי טוב לבריאות שלי

*3833 | meuhedet.co.il
משלמים פחות. מקבלים יותר.

מבוטחי מאוחדת שיא משלמים
  רק ₪20 לטיפולי שיניים משמרים*

ביקור ראשון אצל שיננית ללא עלות, ביקור שני בחצי מחיר

 תעשו טוב לבריאות שלכם 
והצטרפו עוד היום!

*בכפוף לתקנון מאוחדת שיא
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היערכות נרחבת לאירועי 
ל"ג בעומר במירון

ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו

מאת: מנדי קליין

הערכות מוגברת של משרד התחבורה לקראת העלייה המונית 
לציון רשב"י בהר מירון. משרד התחבורה נערך להסעת מאות אלפי 
חוגגים להילולת הרשב"י במירון בערב ל"ג בעומר. מערך מתוגבר 
של קווי התחבורה הציבורית לאירוע הענק, שיתקיים ביום חמישי 
ישראל.  ומשטרת  יופעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות  הבא, 
הקדושים  למקומות  המרכז  עם  בתיאום  פועל  התחבורה  משרד 
הצפוני  המחוז  ועם  האירוע,  על  האחראי  דת,  לשירותי  במשרד 

ואגף התנועה של משטרת ישראל.
בשנה שעברה הוגבלה העלייה למירון בל"ג בעומר, עקב סיכוני 
בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  שרת  הודיעה  השנה  הקורונה. 
מכל  למירון  נרחב  היסעים  מערך  יפעיל  משרדה  כי  רגב,  מירי 
בהילולה  חלק  לקחת  המעוניינים  לכל  לאפשר  כדי  הארץ,  רחבי 

המסורתית, בכפוף למגבלות משרד הבריאות.
המרכז  עם  רבים  דיונים  נערכו  האחרונים  החודשים  במהלך 
הארצי למקומות הקדושים במשרד לשירותי דת, הנושא באחריות 
לאירועי ל"ג בעומר בהר מירון, לרבות הקמת התשתיות וקביעת 
היו  והרכב הפרטי. לדיונים  הסדרי התנועה בחניוני האוטובוסים 
לשמירה  האחראי  ישראל,  משטרת  של  הצפוני  המחוז  שותפים 
הסדרי  על  האחראי  במשטרה  התנועה  ואגף  הציבורי,  הסדר  על 

התנועה בהר ובדרכי הגישה אליו.
התחבורה,  משרד  צוות  הציג  המשותפים  הדיונים  במהלך 
את  וממנו,  ההר  אל  הציבורית  התחבורה  שירותי  את  המספק 
כלל  עם  המשותפת  לעבודה  התפעולית  התוכנית  ואת  הדגשים 
הוצגו  כן  כמו  זה.  ומורכב  גדול  לאירוע  האחראים  הגורמים 

הצעדים הנדרשים ליצירת תשתיות קבע באזור הר מירון.
נסיעה  לכרטיסי  המוקדמת  המכירה  החלה  השבוע  בתחילת 
למירון בתחבורה בציבורית. המפעילים מעמידים לרשות הנוסעים 
מוקדי מכירה בשכונות ובערים חרדיות ברחבי הארץ, שבהן צפוי 

ביקוש גבוה.
העלייה להסעות ל"ג בעומר למירון מותנית בהזמנת כרטיסים 
"חופשי  מנויי  באמצעות  מתבצע  התשלום  כאשר  גם  מראש, 
לנוסעים  תבטיח  הכרטיסים  הזמנת  יומי".  "חופשי  או  חודשי" 
התחבורה  למפעילי  ותאפשר  עבורם  הרצוי  הנסיעה  מועד  את 

הציבורית להיערך כראוי למספר האוטובוסים הנדרש בכל שעה.
מרכזיים  מוקדים  מ-16  יופעלו  למירון  ישירים  אוטובוס  קווי 
שמש,  בית  אשדוד,  חיפה,  ברק,  בני  ירושלים,  הארץ:  ברחבי 
טבריה, נתניה, מודיעין עלית, נתיבות, עפולה, קריית גת, אופקים, 
במועצה  למירון  הסמוכים  מהיישובים  וכן  וצפת,  רכסים  אלעד, 
בהזמנת  יחויבו  לא  צפת  מהעיר  נוסעים  הגליל.  מרום  האזורית 

מפעילי  שבעה  ישתתפו  הענק  החג  במבצע  מוקדמת.  מקומות 
דן  אפיקים,  סופרבוס,  אגד,  אקספרס,  נתיב  ציבורית:  תחבורה 

בדרום, מטרופולין וקווים.
ממרכז  מיוחדות,  רכבות   24 האירוע  לקראת  יופעלו  כן,  כמו 
הרכבות  היממה.  שעות  כל  במהלך  לכרמיאל,  ישירות  הארץ 
המיוחדות יפעלו בנוסף ללוח הזמנים הרגיל של הרכבת ולנסיעות 
יוסעו  בכרמיאל,  הרכבת  מתחנת  לכרמיאל.  חיפה  בין  הסדירות 
הרשב"י.  לקבר  ישירות  תשלום,  ללא  מיוחד  בשאטל  החוגגים 
כי מספר המקומות ברכבת מוגבל עקב  משרד התחבורה מדגיש 
שובר  להזמין  הנוסעים  על  חובה  וכי  הבריאות,  משרד  הנחיות 

נסיעה מראש.
עבור  )שאטלים(,  אוטובוסים   420 הקצה  התחבורה  משרד 
פרטי.  וברכב  פרטיות  בהסעות  במירון  הקבר  למתחם  המגיעים 
המגיעים בהסעות פרטיות יופנו לחניוני עין הוזים ופרוד, ויוסעו 
משם ללא תשלום בשאטלים מיוחדים למוקדי האירוע. המגיעים 
למוקדי  יגיעו  ומשם  וצבעון,  בכחל  לחניונים  יופנו  פרטי  ברכב 
המשטרה,  הנחיית  עקב  זאת  בתשלום;  שירות  בקווי  ההילולה 

האוסרת על הגעה למירון ברכב פרטי.
תפעיל  התחבורה  במשרד  ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
חדר מצב מיוחד בהר מירון, בראשות מנהל הרשות, יעקב נתניהו, 
בחדר  אמת.  בזמן  האירוע  לניהול  מיידי  מענה  להעניק  במטרה 
המצב יהיו נציגי הנהלת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ונציגי 
החברות המפעילות את התחבורה הציבורית. כל נקודות היציאה 
של קווי האוטובוסים והטרמינלים השונים יאוישו בנציגי משרד 

התחבורה. 
ההילולה,  בשל  הרחב,  והציבור  החוגגים  ציבור  לב  לתשומת 

בסוף השבוע הבא צפויים עומסי תנועה כבדים בצירים המובילים 
לצפון ויש להיערך לכך מבעוד מועד.

ההסעות  מערך  על  האחראי  משרדה,  כי  ציינה  רגב  השרה 
לאירוע, השקיע משאבים רבים להיערכות מוגברת לאירוע, הגדיל 
משמעותית את מספר האוטובוסים במערך הקווים הייעודיים, לצד 

תגברו משמעותי של נסיעות מיוחדות ברכבת.
"משרד התחבורה ערוך לתת מענה לכל מי שיגיע להר ולאפשר 
למאות אלפי החוגגים להגיע לקבר הרשב"י במירון ולקחת חלק 
בהילולה. מדובר באירוע מורכב, המחייב שיתוף פעולה הדוק בין 
על  האחראים  ישראל,  ומשטרת  הדתות  משרד  הבריאות,  משרד 

קיום האירוע בהתאם להחלטת הממשלה", הוסיפה השרה רגב.
נערך  סגן שרת התחבורה, הרב אורי מקלב הדגיש כי המשרד 
למבצע המורכב, תחת מגבלות משרד הבריאות. לדבריו, הירידה 
בתקופה  הממשלה  שאישרה  הרבות  ההקלות  לצד  בתחלואה, 

האחרונה, מאפשרים לקיים את האירוע באופן מלא.
הנסיעות  אלפי  את  לאפשר  כבירים  מאמצים  עושים  "אנחנו 
הבריאות.  משרד  מגבלות  תחת  וזאת  ההילולה,  ביום  מירון  להר 
משרד התחבורה נערך במתכונת מורחבת לקליטת רבבות נוסעים 
ולהבאתם אל היעד בנוחות, במהירות ובביטחה. אני קורא לציבור 
הציבורית,  לתחבורה  הכרטיסים  את  ולרכוש  להקדים  החוגגים 
ובנוחות",  בבטיחות  להילולה  ולהגיע  כיס,  לכל  שווה  במחיר 

הוסיף מקלב.
ההילולה  לבאי  דיילים שיחלקו  צוותי  יפעיל  משרד התחבורה 
בהר  תוצב  כן,  כמו  לחניונים.  הגעה  והוראות  התמצאות  מפות 
עמדת מידע והכוונה מאויישת שתסייע לנוסעים לאתר את תחנת 

היציאה שלהם.

מאת: מנדי קליין

בימים אלו משלימים הרשויות, גופי הביטחון, ההצלה וההסעדה 
במירון את ההיערכות לאירוע הילולת הרשב"י במירון ביום ל"ג 
בעומר הקרוב, בהם ישתתפו עפ"י ההערכות מאות אלפים מכל 

רחבי הארץ שיגיעו לשאת תפילה בקבר רשב"י.
במירון  הפועל  המרכזי  הגוף  רשב"י",  אורחים  ב"הכנסת 
העולים  כל  את  השנה  כל  במשך  ומארח  שנה,  מ-60  למעלה 
למירון,  שיגיעו  המתפללים  רבבות  את  לקלוט  נערכים  למירון, 
בהתאם לכללי וההנחיות של משרד הבריאות והרשויות ולזכות 

הצדיק.

כריכים,   120,000 אישיים,  מים  בקבוקי   220,000
ותפוחי  אורז  שניצלים,  עם  ארוזות  חמות  מנות   120,000
יחולקו  ועוד  זה  כל  בוקר,  עוגות   90,000 וכן  אדמה, 
חמישי  מיום  החל  הארץ  מכל  שיגיעו  הרבים  למתפללים 
האלוקי. התנא  ולזכות  הרשב"י  הילולת  לכבוד  ערב   לקראת 

טלפונים  מוקדי  של  חדשות  עמדות   80 הוקמו  בנוסף, 
שעוברות  לתפילה  שמות  הארץ  ורחבי  העולם  מכל  הקולטים 
לישועה  אחד  אחד  ומוזכרים  במירון  המערה  לפתח  היישר 
זית  שמן  ליטר  אלף  כ-70  וכן  ההילולה.  ביום  ולברכה 
ההילולה. לכבוד  ישראל  עם  של  כשליחים  במירון,   להדלקות 

הרב אליעזר קרלבך, מנהל הכנסת אורחים רשב"י במירון אומר: 
אחסון  ושטחי  ענק  מקררי  של  וצי  חדש  ציוד  השנה  "שכרנו 

רחבים כדי להיערך בצורה הנכונה והמהירה בתנאי מזג האוויר 
החם ורבבות האנשים אשר צפויים להגיע אל ההר בתוך פרק זמן 
ולהרוות את צמאונם  הזכות העצומה להאכיל  לנו את  יש  קצר. 
של עם ישראל, ואנחנו רואים מזה ישועות וניסים בזכות הצדיק - 
אנו מברכים את מאות האלפים בברכת ברוכים הבאים ומתפללים 

שכל התפילות יתקבלו בעזרת השם".

משרד התחבורה נערך להסעת מאות אלפי חוגגים להילולת הרשב"י במירון  השרה רגב: "הגדלנו את מספר האוטובוסים 
  "והרכבות המיוחדות לכרמיאל, כדי לאפשר למאות אלפי החוגגים להגיע להילולה המסורתית במירון ולשוב הביתה בביטחה
סגן השרה מקלב: אנו עושים מאמצים כבירים לאפשר את אלפי הנסיעות להר מירון ביום ההילולה במהירות, בנוחות ובביטחה"

המספרים נחשפים:220  אלף בקבוקי מים, 240 אלף מנות ארוזות, עוגות בוקר וכריכים: כך נערכים בהכנסת 
אורחים רשב"י לארח את רבבות העולים למירון

 הערכות במירון להגעת מאות האלפים | צילומים: חדשות 24

 משטחים של בקבוקי מים במירון 
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המוקדים הרפואיים של מאוחדת 
ומכבי נערכים לקליטת ההמונים

מאת: יחיאל חן

מכבי שירותי בריאות ערוכה לסייע לרבבות העולים להילולת 
וכלל  אמור,  פרשת  ובער"ש  חמישי  ביום  שתחול  זי"ע  הרשב"י 
המרכזים הרפואיים של מכבי במחוז הצפון יעמדו לטובת עשרות 

אלפי חברי מכבי העולים להילולא במירון. 
אזור  בכל  מרפאות  של  מלאה  פריסה  בריאות  שירותי  למכבי 
הצפון ולאורך ציר הנסיעה למירון, הן מאזור החוף וכביש 6 והן 
מחוז  בכל  מכבי  של  הקהילה  קשרי  ומתאמי  וצפונה,  מטבריה 
מוקדי  כוללים  אף  המרכזים  פעילותם.  את  לתגבר  הונחו  הצפון 
מכבי  שחברי  מנת  על  השונים,  באזורים  שבת  ומרפאות  חירום 
תודרכו  הרפואיים  הצוותים  כלל  מלא.  רפואי  מענה  לקבל  יוכלו 

להענקת שירותים רפואיים מתקדמים לעולים מירונה. 
ישנה  רפואית  ובעיה  מקרה  שבכל  במכבי  מציינים  בנוסף 
אפשרות לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה לייעוץ מקצועי, כאשר 
השירות  לקבלת  המבוטחים  את  ינחה  המסור  הרפואי  הצוות 
אף  הצורך  ובמידת  מירון,  באזור  מכבי  ממרפאות  באחד  הנדרש 
יופנו לחדרי המיון שבאזור. מאחר ורבים מרבבות העולים למירון 
נוהגים לעלות ביום זה גם לקברי הצדיקים בצפת ורבים אף שוהים 
שישהו  החברים  לשירות  יעמוד  בצפת  המרפאות  צוות  בעיר, 

במקום.
ראש מחוז הצפון ד"ר גלית קאופמן מציינת כי "יש לנו בערי 
המחוז ובצפת פריסה מושלמת של שירותים במספר נקודות, וצוות 
העולים  ריבוי  לאור  נושאים.  במגוון  מומחים  רופאים  של  נפלא 
לציון הרשב"י ולמקומות הקדושים, בימים אלו אנו נערכים לסייע 

בכל דרך כמיטב המסורת לחברינו".
מנהל השיווק למגזר החרדי ר' משה שלזינגר, אומר כי "בנוסף 

לכל המרפאות הנמצאות באזור הצפון והעומדים לשירות החברים 
יכולים העולים למירון להיעזר בשירותיהם המקצועיים והמסורים 
והכוונה  הדרכה  הארץ, שקיבלו  בכל  הקהילה  קשרי  מתאמי  של 

לסייע לחברים במקרה הצורך, על הצד הטוב והמקצועי ביותר".

הערכות גם במאוחדת
מאות  לקליטת  מקסימלית  הערכות  השלימה  מאוחדת  גם 

האלפים שיעלו להילולת רשב"י בל"ג בעומר במירון.
ההערכות המקיפה של כל מחוז הצפון במאוחדת לקראת ל"ג 
בעומר במירון, מגיעה לשיאה. מאוחדת תיגברה את כל המוקדים 
מתחילת  החל  בצפון  מאוחדת  במרפאות  נרחב,  רפואי  במערך 

השבוע ועד למוצאי שבת.
בשל העובדה שהשנה ליל ל"ג בעומר חל ביום חמישי, ההערכה 
היא שמרבית העולים יגיעו למירון כבר ביום חמישי בלילה ולפי 
הערכת כוחות הביטחון ובהתאם לישיבות ההערכות של מאוחדת 
מיליון  כחצי  להגיע  צפויים  וההצלה,  הביטחון  גורמי  כל  עם 

מבקרים להר מירון במהלך ל"ג בעומר.
בערב  הרשב”י  הילולת  חלה  שהשנה  העובדה  לאור  במקביל, 
מתגברת  מירון,  באזור  בשבת  רבבות  של  לשהותם  והצפי  שבת 
מאוחדת את הפעילות הרפואית בהפעלת מרפאה מיוחדת ומוקד 
רפואי  ובציוד  נוספות  במשמרות  המרפאה  את  ומציידת  שבת, 
לרבבות  המיטבי  המענה  את  להעניק  מנת  על  נרחב  ותרופות 
המתפללים. מאחר ששאר ארגוני הרפואה לא ישהו בשבת במירון 
שבתגבור  החשיבות  שישי,  ביום  כבר  עמדותיהם  את  ויקפלו 

מרפאת מאוחדת במירון גדולה שבעתיים.
השנה  ימות  בכל  פועלת  במירון  מאוחדת  מרפאת  כי  יוזכר 

ובשבתות ובחגים מופעלת המרפאה על ידי רופא נוכרי.

שם   – בצפת  מאוחדת  של  השבת  מוקד  גם  יתוגבר  במקביל 
הסמוכים  הימים  במהלך  נוספים  אורחים  אלפי  לשהות  צפויים 
המרפאות  יתוגברו  כן  כמו  מכן.  שלאחר  ובשבת  בעומר  לל"ג 
ויישובים  חיפה  כרמיאל,  צפת,  כולל  למירון,  הסמוכות  בערים 
בכל  השנה.  ימות  בכל  מאוחדת  מרפאות  פועלים  בהם  נוספים 
יופנו  הצורך  ובעת  ללקוחות,  המקצועי  השירות  יינתן  המוקדים 

הלקוחות להמשך טיפול בבתי החולים.
"מאוחדת  זליקוביץ:  יוסי  גליל  ומרום  צפת  מרפאות  מנהל 
רואה  וחגים,  בשבתות  ואף  השנה  ימות  בכל  מענה  שנותנת 
שעולים  האלפים  מאות  של  לבריאותם  לדאוג  עליונה  חשיבות 
לציונו של רשב"י במירון בל"ג בעומר. אנחנו נערכים להעניק את 
הסיוע הנדרש החל מערב ל"ג בעומר ועד למוצאי שבתות במירון 
וביישובים הסמוכים בהם ישו עשרות אלפים גם בשבת שלאחר 

ל"ג בעומר".
"רבבות  במאוחדת:  החרדי  המגזר  מנהל  ברים  משה  הרב 
בר  שמעון  רבי  בהילולת  חלק  ליטול  שיגיעו  מאוחדת  לקוחות 
כמסורת  והזמין  המקצועי  השירות  למיטב  יזכו  במירון,  יוחאי 
מאוחדת גם בערי הצפון השונות, בין היתר בשעות הערב והלילה 
במוקדי החירום ובהם במוקד החירום בעיר צפת ובמרפאת מירון 
וכן במוקדי השבת של מאוחדת במירון ובצפת בשבת שלאחר ל"ג 
בעומר. מחוז הצפון במאוחדת בניהולו של אלי מזרחי, הוכיח את 
עצמו בשנה האחרונה ולא בכדי בחרה הנהלת מאוחדת את מחוז 
הצפון כמחוז המצטיין לשנת 2020. המסירות של צוותי הרפואה 
והעובדים בכל ערי ויישובי המחוז, הם דוגמא ומופת למתן שירותי 
רפואה מתקדמים במקצועיות ובמסירות. המחוז כולו ערוך ומוכן 
לקליטתם של מאות האלפים שיגיעו מכל הארץ אל מירון והערים 

הסמוכות".

המערך הרפואי של מכבי שירותי בריאות במחוז צפון ערוך לקליטת רבבות העולים למירון  במקביל, כל מוקדי מאוחדת 
בצפון נערכים לקליטת הרבבות שיעלו למירון ויוכלו לקבל שירותי רפואה בכל סניפי מאוחדת בצפת, מירון, טבריה, כרמיאל 
ובאשרי ערי מחוז הצפון  במקביל, מרפאה מיוחדת תופעל בכוחות מתוגברים לאורך כל ההילולה ואף בשבת שלאחר מכן 

באמצעות צוות נוכרי

הערכות לאירוע 
ל"ג בעומר תשפ"א

מרפאת מכבי במירון

באגד נערכים: 2000 נסיעות 
ישירות למירון בל"ג בעומר

מאת: מנדי קליין

בירושלים ייצאו הנסיעות הישירות למירון בקו 333 ממוקדי יציאה הפזורים 
ברחבי העיר וכן מהמסופים השכונתיים. מוקדי היציאה העיקריים – בנייני 
האומה,  חניון גבעת התחמושת, עתירות מדע – הר חוצבים, וסנהדריה – 
רח' ליינר. במוקדים אלה יפעל השרות למירון החל מיום חמישי בשעה 10 
בבוקר ועד השעה 12:00 בלילה.  ביום שישי יתחדש השרות בשעה 04:00 
בבוקר ועד 12:00 בצהריים. מוקדי יציאה יופעלו גם במסופים השכונתיים 
ברמת שלמה, רמות, הר נוף, בית וגן רח' בית וגן פינת תורה ועבודה ושכונת 
נוה יעקב – קמניץ.  מהמוקדים השכונתיים האוטובוסים יצאו ביום חמישי 
בשעות: 1:00, 1700, 19:00, 21:00 ו-23:00. ביום שישי לא יהיו נסיעות 

למירון מהמסופים השכונתיים.
הנסיעות חזור ממירון לירושלים , מטרמינל 1 צהוב בשיטת ממלא ויוצא, 
ביום חמישי משעה 13:00 עד יום שישי בשעה 12:00 בצהריים. במוצ"ש 
 3:59 ועד  בלילה  מ-9  החל  רביעי  ו-22:30.ביום   22:00  ,21:30 בשעות 

לפנות בוקר וביום חמישי מ-4 לפנות בוקר עד 10:00 בלילה. 
89.  הנסיעות  בבני ברק יופעל מוקד יציאה למירון – ברחוב חזון איש 
למירון בקו שישא את המספר 111, יחלו ביום חמישי בשעה 10:00 בבוקר 
ועד השעה 24:00. ביום שישי לפנות בוקר בשעה 04:00 יתחדשו הנסיעות 
עד השעה 12:00 בצהריים. הנסיעות חזור ממירון לבני ברק אף הן מטרמינל 
1 צהוב בשיטת ממלא ויוצא, החל מיום חמישי בשעה 13:00 ועד יום שישי 

בשעה 12:00. במוצ"ש הנסיעות בשעה 21:30, 22:00 ו-22:30. 
למירון  ישירה  בנסיעה   888 בקו  לאוטובוסים  היציאה  מוקד  באשדוד 
ימוקם ברח' הרב לוין 35. זמני היציאה ביום חמישי משעה  10:00 בבוקר 
בצהריים.   12:00 ועד  בוקר  לפנות   04:00 שישי משעה  וביום   24:00 עד  
1 צהוב החל מיום חמישי בשעה 12:0 בצהריים  בחזרה ממירון מטרמינל 
ועד יום שישי בשעה 12:00 בצהריים בשיטת ממלא ויוצא. במוצ"ש בשעות 

21:30, 22:00 ו-22:30.
לרווחת הקהל ובהתאם להנחיות משרד התחבורה הפעילה אגד מוקדים 
לרכישה מוקדמת של כרטיסים בירושלים, בני ברק ובאשדוד.  מידע מעודכן 
מידע  במוקד  היממה  בכל שעות  לקבל  ניתן  למירון  לנסיעות  הקשור  בכל 

מירון 03-941000 וכן במוקד כל קו 8787*.

באגד נערכים לל"ג בעומר והחברה הפעילה קופות קהל  לרכישה 
  מוקדמת של כרטיסים בקופות אגד ובעמדות אילתומטים

טרמינל 1 צהוב במירון יהיה מתחם אגד להורדת והעלאת נוסעים

גדולי ישראל בקריאה מיוחדת: לא 
להפיץ עלונים וכתבי קודש במירון

מאת: חיים רייך

האברכים  הקודש,  במלאכת  שהעוסקים  שנים  כמה  כבר 
היקרים שדואגים בכל עת לכבוד כתבי הקודש, אינם נותנים 
בימים  ואף  בעומר,  ל”ג  שלפני  בימים  לעצמם  מנוחה 
פעם  כל  האחרונות  בשנים  לדאבוננו  כאשר  שלאחריו, 
מחדש חזו במקרים עגומים של כתבי קודש הטעונים גניזה 

מתגוללים בחוצות מירון בביזיון נורא, 
דבר זה נעשה על ידי מפיצים ומו”לים 
שונים שמציפים את המקום כולו באלפי 
ולמרבה  מפורשים,  אזכרות שם שמים 
וקונטרסים  חוברות  דפים,  החרפה 
אלו נרמסים תחת רגלי ההמון העולים 
לפקוד את ציונו הק’ של התנא האלוקי 

רשב”י.
והתמונות  הקשים  המקרים  לאור 
הקודש,  כתבי  מחילול  המזעזעות 
יצאו גדולי ישראל וכן גם בד”ץ העדה 

החרדית באזהרה חמורה שלא לחלק דברים הטעונים גניזה 
במירון, וכן בשאר מקהלות עם, בכדי למנוע חילול הקודש.

דברים אלו מתפרסמים מאחר ובשנים האחרונות הולכת 
ומתעצמת העובדה העגומה כאשר לדאבוננו עשרות אלפי 
עלונים,  קונטרסים,  חוברות,  קודש,  ספרי  של  עותקים 
במירון  בעומר  בל”ג  המחולקים  בהם,  וכיוצא  סידורים 
בשנה  כי  יצויין  ההמון.  רגלי  תחת  נורא  בביזיון  נרמסים 
שעברה עקב מגפת הקורונה ב”ה לא היו חילול הקודש כלל.
וחרד  ירא  יהודי  וכאשר  שאפילו  מציינים  הגניזה  עסקני 
הטעונים  הדפים  את  להרים  וחש  הנוראה  לחרפה  לב  שם 
גניזה ומניח אותם על גדר או על מעקה כלשהו, אבל העובדה 
העצובה היא שבסופו של דבר מושלכים כל הדברים בסופו 
של יום אל האשפתות, וחילול השם הנגרם הוא איום ונורא.
הם מספרים בכאב ממה שהתרחש בשנה שעברה במירון, 

התגוללו  גניזה  הטעונים  קודש  כתבי  של  טונות  כאשר 
והתפזרו על פני כל רחבי ההר בביזיון נורא. כמויות גניזה 
מפורקים  או  שלמים  במשטחים  מונחים  שעמדו  עצומות 
למחצה כמעט וחוללו, ורק הודות למסירות נפשם של עסקני 
יקרים  אברכים  אותם  כאשר  האחרון,  ברגע  ניצלו  הגניזה 
העוסקים במלאכה לשם שמים עמלו בעבודה קשה ומפרכת 
למנוע  הקופחת  השמש  תחת  שעות  מ-15  למעלה  במשך 
דשמיא  ובסייעתא  הקודש,  חילול  את 
להציל  הצליחו  רבה  התאמצות  אחרי 
את הגניזה מביזיון נורא, ומי יודע כמה 
כתבי קודש לא עלה בידם להציל, ה”י.

המסורה  פעילותם  מלבד  זאת  כל 
במשך כל השנה, כאשר עסקני הגניזה 
למנוע  מנת  על  מאמץ  כל  חוסכים  לא 
את חילול הקודש המתרחש בהר מירון, 
ל”ג  שלפני  בימים  עמלים  ובמיוחד 
המיוחדים  המתקנים  בהתקנת  בעומר 
הם  היום  כל  ובמשך  הגניזה,  להנחת 
משוטטים ממקום למקום ואוספים את הגניזה במסירות נפש 

עד כדי התעלפות.
מגיעים  שכאשר  הקדוש  לציבור  קוראים  ישראל  גדולי 
כוונה  אין  אם  והעלונים,  החוברות  את  שם  ומחלקים  להר 
כלל  לקחת  אין  בבית  למשמרת  ולקחת  בהם  להשתמש 
בתואנה  התורן  המחלק  על  לרחם  ולא  העלונים  את  וכלל 
שמא ייפגע, כי בדוק ומנוסה שבסוף אין כוח להחזיק ביד 
ומניחים בכל מקום אפשרי וחושבים שזה לא יפול מהאבנים 
הנמצאים בצידי הדרכים, מה שהוכח שזה עף ברוח ונופל 

ואח”כ דורכים על זה ומתערבב בזבל הרב הנמצא בהר. 
ערב  שנתיים  שלפני  מציינים  הכללית  הגניזה  בוועד 
של  ענקיים  שקים   12 ההילולא  במוצאי  נאספו  הקורונה 
גניזה 12 כפול מטר וחצי על מטר וחצי, כאשר כל שק שווה 

18 מטר על 18 מטר גניזה!!! 

גדולי ישראל קוראים לציבור העולים לציונו של רשב”י שלא לקחת את העלונים והקונטרסים אם אין כוונה 
לקחתם לבית, אולם הניסיון מראה שבסוף אין כוח להחזיק ביד ומניחים בכל מקום אפשרי וחושבים שזה לא 

יפול מהאבנים הנמצאים בצידי הדרכים, מה שהוכח שזה עף ברוח ונופל ומתערבב בזבל הרב הנמצא בהר

 דברי קודש מחוללים במירון 



אתם
נכוןרואים 

מכל טלפון

 ברק
בני

שווי ההטבה עד 600 ₪ | בכפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום
חפשו בגוגל: כללית מושלם  הכשר

 לקוחות כללית מושלם פלטינום בבני ברק
זכאים למשקפי ראייה עד גיל 18 

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

ההטבה ניתנת 
למימוש ברשת חנויות

אופטיקה טלמור- רבי עקיבא 43 | עינית- הרב לנדאו 4
משקפיים 280- רבי עקיבא 89 | אופטיקה  100 פלוס - ירושלים 8



זכות והזדמנות נדירה 
לרכוש נציב יום

בתלמוד תורה חשוב מאוד בנשיאות 
מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

בו לומדים מאות ילדי חמד שיראתם קודמת לחכמתם

בתרומה של 100 $ חד פעמית
תוכל לרכוש יום לימודים

להנצחה, לרפואה, להצלחה ולברכה
ביום זה יהיו מוקדשים הלימוד, הברכות והתפילות 

של תינוקות של בית רבן שקול צפצופם הטהור 
בוקע את כל הרקיעים.

וכבר דרשו כי לשון רכה תשב"ר גר"ם
ר"ת: תינוקות של בית רבן גזירות רעות מבטלים

וכבר ראינו בחוש ישועות גדולות ונוראות
באופן שלא ייאמן ממש!

התקשר עוד היום ושריין לך יום בשנה 
לכל הישועות בזכות תשב"ר

03-5747941

בס"ד

"אין העולם מתקיים 

 אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן"

"ותלמוד תורה כנגד כולם"



 לתיאום טיפולים ומידע נוסף
03-6226637 | *6395

 מגוון טיפולי רפואה משלימה ושירותים לכל המשפחה:
 לאיזון תזונתי, לתקופת טרום ואחרי לידה,

לתמיכה בטיפול בבעיות קשב וריכוז ומגוון בעיות נוספות

ביופידבקהומאופתיהצמחי מרפאתזונה טבעיתנטורופתיה

רפלקסולוגיהאוסטאופתיהשיאצוטווינאדיקור סיני

מרפאת מכבי טבעי
רחוב כהנמן 90, בני ברק

לחברי ׳מכבי שלי׳ הטבות משתלמות 
ו׳מכבי זהב׳

בקרוב

הפתיחה
 בקרוב!

טבעי שתבואו



לשירות: מהירות. זמן התגובה הממוצע במוקד השירות 
של טורנדו עומד על נתון מרשים של 30 שניות!

בסטנדרט  )וההפתעה(  הפתיחה  נקודת  רק  זו  אבל 
האחרונות  בשנים  אליו.  מכוונת  שטורנדו  השירות 
השקיעה טורנדו יותר מ-10 מיליון ש"ח בפיתוח מערכות 
ממוחשבות וטכנולוגיות לתמיכה בשירות, ביניהן מערכת 
לתמיכה בתקשורת יעילה עם מערך הטכנאים ובמקביל 

בהנגשת תקשורת 'שקופה' בין הטכנאים ללקוחות. 

יכולות  עם  ובקרה  שליטה  במערכת  מדובר  "בגדול, 
למידה, שעוזרת לנו גם לשפר את ניהול יום העבודה של 
הטכנאי ואת הביצועים שלו, וגם לספק שקט נפשי ללקוח 

שמחכה לטיפול", אומר רונן בזזי, יו"ר ובעלי טורנדו. 

הרעיון בא "מלמטה", מצוותי השירות והטכנאים. "זהו 
שילוב מוחות מנצח, שמעלה את האיכות והאמינות של 
המזגן לפסגות", אומר עודד בזזי, מנכ"ל משותף ומבעלי 
התפיסה  בזכות  מנצח.  כמה  עד  יודע  והוא  טורנדו. 
הייחודית הזו, טורנדו מייצרת דור חדש של מזגנים עמידים 
נולד  כך  לתקלות.  גבוהה  חסינות  עם  יותר,  ואמינים 
הרעיון של רשת ברזל להגנה מיוחדת על הסוללה, כך גם 
הכרטיסים החכמים מוגנים, כך נולדו המנועים האטומים 
לחדירת מזיקים ועוד פתרונות שמעניקים לטורנדו את 
בא  זה  מלאה.  אחריות  שנים  ל-7  להתחייב  הביטחון 
לידי ביטוי גם באריזות הקשוחות של המזגנים, שתוכננו 

במיוחד להקטנת פגיעות בהובלה ובשינוע.

 סטנדרט שירות חדש: 
טיפול מיידי, טכנאי תוך יום

 ,Tornado Expert ,במקביל, הוקם מוקד שירות ייעודי
המוקד,  למתקינים.  מקצועית  טכנית  תמיכה  מערך 
המופעל על-ידי טכנאים בכירים, מסייע למערך השירות 
ביעילות מרבית את מערך טכנאי השטח, אבל  לתפעל 
האמת היא, שב-70% מהמקרים אין צורך כלל בטכנאי, כי 
הבעיה באה על פתרונה מרחוק. גם הנתון המדהים הזה 

הוא תוצאה של טכנולוגיות מתקדמות. 

משלימה את התמונה שכבה נוספת של שירות 'מניעתי' 
ויעיל במיוחד הנתמך במערך ערוצי תקשורת שמאפשר 
תקשורת נוחה עם הלקוח, ובמערכת מידע שמאפשרת 
מוטי  מרחוק.  ללקוח  מיידית  לסייע  במוקד  למומחים 
ישראל, סמנכ"ל השירות של טורנדו: "המערכת מזהה בכל 
רגע נתון היכן ממוקם הטכנאי שבדרך – ושולחת ללקוח 
הודעה מתי יגיע הטכנאי ומקלה גם עליו את תכנון הזמן".

של  הגעה  מחייבות  שכן  מהתקלות  ב-30%  כאמור, 
טכנאי, שירות טורנדו מחויב לזמן המתנה של יום אחד, 
מהירות הגעה נדירה בעולם השירות למזגנים. מי שחווה 
פעם המתנה לטכנאי מזגנים בקיץ הישראלי, שיא הלחץ, 

יודע שמדובר בסטנדרט שירות חסר תקדים.

לטורנדו  מאפשרות  החכמות  הטכנולוגיות  המערכות 
לסטנדרטים  ולהתחייב  בשירות,  יעילים  סופר  להיות 
במזגן  כאמור,  הוא,  הסוד  אבל   – בשירות  דרך  פורצי 
האיכותי שמתוכנן מראש למנוע תקלות, ומיוצר בתהליך 
רובוטי, עם בקרת איכות הכוללת בדיקה אקטיבית של 
ISO- כל מזגן - לעמידה בתקן הישראלי והבינלאומי ת"י

.9001:2015

 סטנדרט המקצועיות: 
הטכנאי הוא "הלקוח החדש"

וכמו שטורנדו תומכת במהנדסים שלה באמצעות שילוב 
אנשי שירות ואנשי שטח בשלבי התכנון והפיתוח, כך היא 
 Tornado ,תומכת בטכנאים שלה באמצעות מערך ייחודי
Expert, הכולל מערכות מידע משוכללות שמשפרות את 
ובמקביל  אמת,  בזמן  ובשטח  "בעורף"  הטכנאי  ביצועי 
את  שמציבות  שוטפות  מקצועיות  הכשרות  באמצעות 

הטכנאי תמיד בחזית הידע המקצועי והטכנולוגי.

"אנחנו רואים את הטכנאי כסוג של לקוח" אומר רונן 
באותו  כלפיו,  גם  היא  לשירות  "והמחויבות שלנו  בזזי, 
לתת  מחויבים  שאנחנו  ומצוינות  איכות  של  סטנדרט 
אם  עצמה".  בעד  מדברת  שלנו  השירות  אמנת  לצרכן. 
כך, זה הסיפור שיותר מ-2,000,000 מיליון ישראלים כבר 

מכירים: שירות מיזוג אוויר בסטנדרט אחר.

חשבתם פעם מדוע קיימים מוסכים עבור רכבי איכות כמו 
מרצדס או פרארי? זה פשוט; כל מכונה, גם הכי משוכללת והכי 
אמינה, זקוקה לטיפול שוטף, וכמובן גם לשירות - במקרים 
הנדירים בהם יש תקלה. לכן, המותגים הכי נחשבים בעולם, 
הם אלו שהכי משקיעים בשירות. השירות הוא חלק מסטנדרט 

האיכות, וחלק ממעמד המותג.

אלא  קריטי,  הוא  תמיד  לא  אבל  חשוב,  תמיד  השירות 
הישראלי,  הצרכן  במיוחד.  קריטי  הוא  המזגנים  שבעולם 
קרובות  לעתים  בשנה,  שעות  אלפי  המזגן  את  שמפעיל 
ברציפות, רוצה לדעת שני דברים: שהמזגן לא מתקלקל, ואם 
חלילה יש תקלה, הוא רוצה לוודא שלא יישאר בחמסין בלי 

מזגן, בוודאי לא יותר מיום אחד.

זאת בדיוק הסיבה שהצרכן הישראלי בוחר, בשקט בשקט, 
במזגני טורנדו; היחידים שמתחייבים גם ל-7 שנים אחריות 
מלאה וגם  לטכנאי תוך יום. אבל זו רק ההתחלה, כי מהפכת 

השירות של טורנדו היא הרבה יותר מזה.

 סטנדרט השירות החדש: 
100% מזגן, הנדסה מונעת תקלות

טורנדו, נזכיר, הוא מותג המזגנים הצומח ביותר בישראל. 
המהפכה השקטה בענף המזגנים נשענת על שלושה יסודות 
שכבשו את לב הצרכן הישראלי התובעני, שמחזיק בביתו 3 
מזגנים בממוצע: איכות ואמינות ללא פשרות, פעולה שקטה 
וחסכונית, ושאיפה נחושה לשירות בסטנדרט הגבוה ביותר, 

לשירות מעולם אחר. 

קיימת  טורנדו,  שבמזגני  העובדה  את  להזכיר  גם  חשוב 
הלכתי  בפיקוח  מהודר,  אוטומטי  שבת  למנגנון  אופציה 
ובאישור 'משמרת השבת', המאפשר שימוש בטוח בשבת על 
פי ההלכה וללא כל חשש. אין ספק כי לרבבות בתי אב שומרי 

שבת בישראל, מדובר ביתרון משמעותי.

גם  היום  פוגש  טורנדו  של  והאמינות"  האיכות  "סטנדרט 
של  השירות  תפיסת  טורנדו".  של  השירות  "סטנדרט  את 
טורנדו היא מניעתית. איך? מהנדסים ומומחי שירות דואגים 
לסטנדרט הזה כבר בשלב התכנון והייצור. בתמצית, מדובר 
במוצר שהוכן על פי עיקרון שכדאי להפנים: "הנדסה מתקדמת 

מונעת תקלות".

בנוסף, נתון מרשים אחד מעסיק כל לקוח ברגע שהוא נזקק 

סטנדרט האיכות והאמינות מתרחב בהשראת ההייטק    לתפיסת השירות של טורנדו

המזגן שתוכנן 
לשירות תוך יום

פס הייצור הרובוטי של מזגני טורנדו, המזגן שמקרר רבבות 
בתים בישראל, כולל בקרת איכות אקטיבית של מהנדסים 

ומומחי שירות כבר בשלבי התכנון | השאיפה: "100% מזגן 
- במינימום תקלות". גם מבחן התוצאה מוכיח שהנדסה 
מתקדמת מונעת תקלות. אבל, כידוע, תקלות קורות גם 

לטובים ביותר, ולכן מאחורי כל מזגן טורנדו נמצא גם מערך 
שירות מתקדם )AI( עם בקרה ופתרון תקלות מיידי מרחוק 

)75%(. כשצריך, השירות יסופק תוך יום, כאשר הלקוח יכול 
גם לדעת מה מיקום הטכנאי )ומתי בדיוק יגיע(. חדשנות של 

סטארט-אפ גם בשירות: יותר מ-2,000,000 ישראלים כבר 
יודעים, טורנדו 'מחמירים' גם בשירות! 

ניתן להשיג בהזמנה מראש  שירות למזגן תוך יום
הכל מתחיל במזגן מדור חדש ומתקדם במיוחד - עם הנדסה מתקדמת למניעת תקלות - אבל אם בכל זאת משהו קורה: מרבית התקלות נפתרות מרחוק תוך דקות, בתקשורת בין המוקד 

הטכני ללקוח. לכל השאר מובטח טכנאי בבית הלקוח תוך יום. איך זה עובד?
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של ערוצי תקשורת לשירות. 

 Glassix מערך
לטיפול בתקלות מרחוק )75% מהתקלות 

מטופלות בהצלחה מרחוק(.

מוקד מומחים 
מתקדם לקליטה וטיפול מיידי בפניות של 

 Timing צרכנים, באמצעות מערכת
בטכנולוגיה שפותחה במיוחד עבור טורנדו.

מערך תקשורת
חלק מ-Tornado Expert, מביאה 

את המידע הנכון לאיש המקצוע ברגע הנכון, 
ומבטיחה תוצאה איכותית ויעילה ללקוחות.

מערכת מידע חדשנית
בעת הצורך טכנאי מורשה מגיע תוך 

יום, כאשר ללקוח אפשרות לעקוב 
אחר מיקומו וזמן הגעתו.

פריסת שירות כלל ארצית

אפילו 7 שנים אחרי גמר הדגם.

 מלאי חלפים 
זמינים



לשירות: מהירות. זמן התגובה הממוצע במוקד השירות 
של טורנדו עומד על נתון מרשים של 30 שניות!

בסטנדרט  )וההפתעה(  הפתיחה  נקודת  רק  זו  אבל 
האחרונות  בשנים  אליו.  מכוונת  שטורנדו  השירות 
השקיעה טורנדו יותר מ-10 מיליון ש"ח בפיתוח מערכות 
ממוחשבות וטכנולוגיות לתמיכה בשירות, ביניהן מערכת 
לתמיכה בתקשורת יעילה עם מערך הטכנאים ובמקביל 

בהנגשת תקשורת 'שקופה' בין הטכנאים ללקוחות. 

יכולות  עם  ובקרה  שליטה  במערכת  מדובר  "בגדול, 
למידה, שעוזרת לנו גם לשפר את ניהול יום העבודה של 
הטכנאי ואת הביצועים שלו, וגם לספק שקט נפשי ללקוח 

שמחכה לטיפול", אומר רונן בזזי, יו"ר ובעלי טורנדו. 

הרעיון בא "מלמטה", מצוותי השירות והטכנאים. "זהו 
שילוב מוחות מנצח, שמעלה את האיכות והאמינות של 
המזגן לפסגות", אומר עודד בזזי, מנכ"ל משותף ומבעלי 
התפיסה  בזכות  מנצח.  כמה  עד  יודע  והוא  טורנדו. 
הייחודית הזו, טורנדו מייצרת דור חדש של מזגנים עמידים 
נולד  כך  לתקלות.  גבוהה  חסינות  עם  יותר,  ואמינים 
הרעיון של רשת ברזל להגנה מיוחדת על הסוללה, כך גם 
הכרטיסים החכמים מוגנים, כך נולדו המנועים האטומים 
לחדירת מזיקים ועוד פתרונות שמעניקים לטורנדו את 
בא  זה  מלאה.  אחריות  שנים  ל-7  להתחייב  הביטחון 
לידי ביטוי גם באריזות הקשוחות של המזגנים, שתוכננו 

במיוחד להקטנת פגיעות בהובלה ובשינוע.

 סטנדרט שירות חדש: 
טיפול מיידי, טכנאי תוך יום

 ,Tornado Expert ,במקביל, הוקם מוקד שירות ייעודי
המוקד,  למתקינים.  מקצועית  טכנית  תמיכה  מערך 
המופעל על-ידי טכנאים בכירים, מסייע למערך השירות 
ביעילות מרבית את מערך טכנאי השטח, אבל  לתפעל 
האמת היא, שב-70% מהמקרים אין צורך כלל בטכנאי, כי 
הבעיה באה על פתרונה מרחוק. גם הנתון המדהים הזה 

הוא תוצאה של טכנולוגיות מתקדמות. 

משלימה את התמונה שכבה נוספת של שירות 'מניעתי' 
ויעיל במיוחד הנתמך במערך ערוצי תקשורת שמאפשר 
תקשורת נוחה עם הלקוח, ובמערכת מידע שמאפשרת 
מוטי  מרחוק.  ללקוח  מיידית  לסייע  במוקד  למומחים 
ישראל, סמנכ"ל השירות של טורנדו: "המערכת מזהה בכל 
רגע נתון היכן ממוקם הטכנאי שבדרך – ושולחת ללקוח 
הודעה מתי יגיע הטכנאי ומקלה גם עליו את תכנון הזמן".

של  הגעה  מחייבות  שכן  מהתקלות  ב-30%  כאמור, 
טכנאי, שירות טורנדו מחויב לזמן המתנה של יום אחד, 
מהירות הגעה נדירה בעולם השירות למזגנים. מי שחווה 
פעם המתנה לטכנאי מזגנים בקיץ הישראלי, שיא הלחץ, 

יודע שמדובר בסטנדרט שירות חסר תקדים.

לטורנדו  מאפשרות  החכמות  הטכנולוגיות  המערכות 
לסטנדרטים  ולהתחייב  בשירות,  יעילים  סופר  להיות 
במזגן  כאמור,  הוא,  הסוד  אבל   – בשירות  דרך  פורצי 
האיכותי שמתוכנן מראש למנוע תקלות, ומיוצר בתהליך 
רובוטי, עם בקרת איכות הכוללת בדיקה אקטיבית של 
ISO- כל מזגן - לעמידה בתקן הישראלי והבינלאומי ת"י

.9001:2015

 סטנדרט המקצועיות: 
הטכנאי הוא "הלקוח החדש"

וכמו שטורנדו תומכת במהנדסים שלה באמצעות שילוב 
אנשי שירות ואנשי שטח בשלבי התכנון והפיתוח, כך היא 
 Tornado ,תומכת בטכנאים שלה באמצעות מערך ייחודי
Expert, הכולל מערכות מידע משוכללות שמשפרות את 
ובמקביל  אמת,  בזמן  ובשטח  "בעורף"  הטכנאי  ביצועי 
את  שמציבות  שוטפות  מקצועיות  הכשרות  באמצעות 

הטכנאי תמיד בחזית הידע המקצועי והטכנולוגי.

"אנחנו רואים את הטכנאי כסוג של לקוח" אומר רונן 
באותו  כלפיו,  גם  היא  לשירות  "והמחויבות שלנו  בזזי, 
לתת  מחויבים  שאנחנו  ומצוינות  איכות  של  סטנדרט 
אם  עצמה".  בעד  מדברת  שלנו  השירות  אמנת  לצרכן. 
כך, זה הסיפור שיותר מ-2,000,000 מיליון ישראלים כבר 

מכירים: שירות מיזוג אוויר בסטנדרט אחר.

חשבתם פעם מדוע קיימים מוסכים עבור רכבי איכות כמו 
מרצדס או פרארי? זה פשוט; כל מכונה, גם הכי משוכללת והכי 
אמינה, זקוקה לטיפול שוטף, וכמובן גם לשירות - במקרים 
הנדירים בהם יש תקלה. לכן, המותגים הכי נחשבים בעולם, 
הם אלו שהכי משקיעים בשירות. השירות הוא חלק מסטנדרט 

האיכות, וחלק ממעמד המותג.

אלא  קריטי,  הוא  תמיד  לא  אבל  חשוב,  תמיד  השירות 
הישראלי,  הצרכן  במיוחד.  קריטי  הוא  המזגנים  שבעולם 
קרובות  לעתים  בשנה,  שעות  אלפי  המזגן  את  שמפעיל 
ברציפות, רוצה לדעת שני דברים: שהמזגן לא מתקלקל, ואם 
חלילה יש תקלה, הוא רוצה לוודא שלא יישאר בחמסין בלי 

מזגן, בוודאי לא יותר מיום אחד.

זאת בדיוק הסיבה שהצרכן הישראלי בוחר, בשקט בשקט, 
במזגני טורנדו; היחידים שמתחייבים גם ל-7 שנים אחריות 
מלאה וגם  לטכנאי תוך יום. אבל זו רק ההתחלה, כי מהפכת 

השירות של טורנדו היא הרבה יותר מזה.

 סטנדרט השירות החדש: 
100% מזגן, הנדסה מונעת תקלות

טורנדו, נזכיר, הוא מותג המזגנים הצומח ביותר בישראל. 
המהפכה השקטה בענף המזגנים נשענת על שלושה יסודות 
שכבשו את לב הצרכן הישראלי התובעני, שמחזיק בביתו 3 
מזגנים בממוצע: איכות ואמינות ללא פשרות, פעולה שקטה 
וחסכונית, ושאיפה נחושה לשירות בסטנדרט הגבוה ביותר, 

לשירות מעולם אחר. 

קיימת  טורנדו,  שבמזגני  העובדה  את  להזכיר  גם  חשוב 
הלכתי  בפיקוח  מהודר,  אוטומטי  שבת  למנגנון  אופציה 
ובאישור 'משמרת השבת', המאפשר שימוש בטוח בשבת על 
פי ההלכה וללא כל חשש. אין ספק כי לרבבות בתי אב שומרי 

שבת בישראל, מדובר ביתרון משמעותי.

גם  היום  פוגש  טורנדו  של  והאמינות"  האיכות  "סטנדרט 
של  השירות  תפיסת  טורנדו".  של  השירות  "סטנדרט  את 
טורנדו היא מניעתית. איך? מהנדסים ומומחי שירות דואגים 
לסטנדרט הזה כבר בשלב התכנון והייצור. בתמצית, מדובר 
במוצר שהוכן על פי עיקרון שכדאי להפנים: "הנדסה מתקדמת 

מונעת תקלות".

בנוסף, נתון מרשים אחד מעסיק כל לקוח ברגע שהוא נזקק 

סטנדרט האיכות והאמינות מתרחב בהשראת ההייטק    לתפיסת השירות של טורנדו

המזגן שתוכנן 
לשירות תוך יום

פס הייצור הרובוטי של מזגני טורנדו, המזגן שמקרר רבבות 
בתים בישראל, כולל בקרת איכות אקטיבית של מהנדסים 

ומומחי שירות כבר בשלבי התכנון | השאיפה: "100% מזגן 
- במינימום תקלות". גם מבחן התוצאה מוכיח שהנדסה 
מתקדמת מונעת תקלות. אבל, כידוע, תקלות קורות גם 

לטובים ביותר, ולכן מאחורי כל מזגן טורנדו נמצא גם מערך 
שירות מתקדם )AI( עם בקרה ופתרון תקלות מיידי מרחוק 

)75%(. כשצריך, השירות יסופק תוך יום, כאשר הלקוח יכול 
גם לדעת מה מיקום הטכנאי )ומתי בדיוק יגיע(. חדשנות של 

סטארט-אפ גם בשירות: יותר מ-2,000,000 ישראלים כבר 
יודעים, טורנדו 'מחמירים' גם בשירות! 

ניתן להשיג בהזמנה מראש  שירות למזגן תוך יום
הכל מתחיל במזגן מדור חדש ומתקדם במיוחד - עם הנדסה מתקדמת למניעת תקלות - אבל אם בכל זאת משהו קורה: מרבית התקלות נפתרות מרחוק תוך דקות, בתקשורת בין המוקד 

הטכני ללקוח. לכל השאר מובטח טכנאי בבית הלקוח תוך יום. איך זה עובד?
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של ערוצי תקשורת לשירות. 

 Glassix מערך
לטיפול בתקלות מרחוק )75% מהתקלות 

מטופלות בהצלחה מרחוק(.

מוקד מומחים 
מתקדם לקליטה וטיפול מיידי בפניות של 

 Timing צרכנים, באמצעות מערכת
בטכנולוגיה שפותחה במיוחד עבור טורנדו.

מערך תקשורת
חלק מ-Tornado Expert, מביאה 

את המידע הנכון לאיש המקצוע ברגע הנכון, 
ומבטיחה תוצאה איכותית ויעילה ללקוחות.

מערכת מידע חדשנית
בעת הצורך טכנאי מורשה מגיע תוך 

יום, כאשר ללקוח אפשרות לעקוב 
אחר מיקומו וזמן הגעתו.

פריסת שירות כלל ארצית

אפילו 7 שנים אחרי גמר הדגם.

 מלאי חלפים 
זמינים



ט"ז אייר תשפ"א 262628/4/21 בני ברק

נתניהו: 
"אף אחד לא מבין את 

ההסברים שלך"
מנדלבליט: 

"בג"צ יבין, אל תדאג"

מאת: חיים רייך

בסיומו של שבוע פוליטי סוער, עומדות בפני 
האופוזיציה,  ראשות  אפשרויות:  שלוש  נתניהו 
ממשלת רוטציה שבה הוא יכהן שני או בחירות 

חמישיות.
כפי שהדברים נראים כעת, המניה הפוליטית 
אחד  אף  מתמדת.  בשחיקה  נמצאת  נתניהו  של 
מראשי המפלגות לא מוכן לכהן כראש ממשלה 
אף לא כראש ממשלה ראשון ברוטציה. הצעות 
וכולם  ולגנץ  לבנט  לסער,  הועברו  זו  ברוח 
לוין  יריב  ח"כ  את  למנות  ההצעה  גם  סירבו. 
כראש ממשלה למשך שנה, נדחתה הן ע"י לוין 
עצמו והן ע"י סער שסירב לכך שנתניהו יהיה זה 

שיפעיל את לוין.
אחת ההצעות שהעלה נתניהו היה ליו"ר ש"ס 
כראש  לכהן  לו  הציע  הוא  דרעי.  אריה  השר 
לסער  לאפשר  ע"מ  מוסכם  כמועמד  ממשלה 
ולבנט להצטרף לממשלה. דרעי השיב בשלילה 
ורה"מ, ביקש מכמה מחברי הכנסת של הליכוד 

להפעיל לחץ על דרעי. 
מוכן  הוא  כי  אומר  נתניהו  סגורות,  בשיחות 
ממשלה.  לכונן  ע"מ  תפקידו  על  להתפשר 
המשמעות היא שנתניהו מבין שאם אין ברצונו 
לכהן כיו"ר האופוזיציה, עליו לוותר על כהונתו 

כראש ממשלה למשך שנה לפחות. 
בין  מסרים  הועברו  עוד  השבוע  בתחילת 
הפרק  על  מתווכים.  באמצעות  לנתניהו  סער 
עמדו מס' הצעות שיאפשרו לסער לרדת מהעץ, 
יכהן  שסער  כך  על  מדברת  ההצעות  כשאחת 

ראשון כראש ממשלה ונתניה יהיה תחתיו. 
למשך מס' ימים השתעשעו בליכוד בסיכוייה 
בישיבת  הדרמה  הגיעה  שאז  אלא  ההצעה,  של 
הממשלה ביום שלישי. בג"צ חייב את הממשלה 
רצה שההצעה תעלה  גנץ  למנות שר משפטים. 
מיידית, אולם נתניהו ביקש ארכה של 48 שעות 

ע"מ לדון עם גנץ על מועמד מוסכם.
בין  וצעקות  ויכוחים  של  סאגה  החלה  מכאן 
ששר  "עדיף  לבן.  כחול  לחברי  הליכוד  חברי 
הבאה  הממשלה  ידי  על  ימונה  קבוע  משפטים 
בתחילת  נתניהו  אמר  המקסימום",  זה  שתוקם. 
"אם  כי  ציין  הממשלה  ראש  זאת,  עם  הדיון. 
בית המשפט יחייב אותנו להחליט - מיד נחזור 

ונתכנס. אני מנסה למנוע התנגשות מיותרת".
נתניהו  אמר  בזום  שהתקיים  הדיון  בתחילת 

לגנץ: "אפשר למנות שר משפטים. יש לנו סימני 
לפי  בחזקתכם  עדיין  הזה  המשרד  האם  שאלה 
כדי  בג"ץ  של  הלחץ  את  רוצים  אתם  ההסכם. 

להכריע בנושא שר המשפטים". 
משחקים.  משחק  "אתה  לנתניהו:  השיב  גנץ 
 48 עוד  יעברו  לי למה. לא משנה אם  לא ברור 
שעות - אני נשאר המועמד של כחול לבן לתיק 

המשפטים".
כבר  המשפטים  לשר  להיבחר  התעקש  גנץ 
מסוים  בשלב  הנוכחית.  הממשלה  בישיבת 
נקבע  הקואליציוני  "בהסכם  בנתניהו:  הטיח 
לבן.  כחול  בגוש  יהיה  המשפטים  שר  שתפקיד 
שהוא  וזה  חיוני,  משרד  הוא  המשפטים  משרד 
מתפקד כבר חודש ללא שר זו תקלה. אתה נושא 
באחריות ולא תהיה החלטה אחרת מבחינתי. כל 
דבר אחר זה היתממות פוליטית. אם אתה רוצה 

- נשב ונדבר, אבל עמדתי לא תשתנה".  
בהמשך צעק גנץ: "מבקש להביא את המינוי 
המועמד,  אני  ומיד.  עכשיו  משפטים  לשר  שלי 
כאן  הוביל  הממשלה  ראש  אחר.  מועמד  אין 
 48 עוד  ולא  עכשיו  הצבעה  דורש  אני  זובור. 

שעות".
ההצעה  להצבעה.  השרים  עברו  לאחמ"כ 
נתניהו  במחנה  הגוש  שרי  ש-17  לאחר  נפלה 
התנגדו להצעה, ו-10 שרי גוש כחול לבן תמכו. 
שר  לתפקיד  נבחר  לא  גנץ  התחתונה:  בשורה 

המשפטים.
חלופית  הצבעה  להעלות  מיהרו  בליכוד 
למינויו של אופיר אקוניס לתפקיד שר המשפטים. 
כאחת.  ומשפטית  פוליטית  סאגה  החלה  מכאן 
גנץ  את  גיבה  מנדלבליט  והיועמ"ש  התנגד  גנץ 
הממשלה  לישיבת  שתעלה  הצעה  שכל  בטענה 
וכי  הצדדים  שני  על  מוסכמת  להיות  צריכה 
הנושא לא אושר מראש בסדר היום של ישיבת 

הממשלה.
נתניהו לא נשאר חייב והשיב לגנץ בתקיפות: 
עולים  רוצה,  שאתה  כמה  להתנגד  יכול  "אתה 

להצבעה - קדימה". 
כמוצא אחרון ביקשו שרי כחול לבן ממזכיר 
הממשלה צחי ברוורמן שלא להעלות את מינויו 
ברוורמן  להצבעה.  אקוניס לשר המשפטים  של 
ראש  למנהג.  לנוהל,  לחוק,  כפוף  "אני  השיב: 
אליו  כפוף  ואני  הישיבה  את  מנהל  הממשלה 
קודם כל". השרה פנינה תמנו שטה מכחול לבן 
מזכיר  לא  ממשלה,  מזכיר  "אתה  בו:  הטיחה 

הליכוד". 
בשלב הזה התערב היועמ"ש לממשלה אביחי 
מנדלבליט ודרש ממזכיר הממשלה צחי ברוורמן 
מציע  "אני  לדיון:  ההצבעה  את  להעלות  שלא 

שמזכיר הממשלה יפעל בהתאם לחוק".
היועמ"ש  דברי  נגד  ומחה  התערב  נתניהו 
שהספיק לומר שההצבעה איננה חוקית: "שלא 
תעבור".  הזאת  שההצבעה  אחד  לרגע  תחשבו 
בהצבעה  המשיך  הממשלה  שמזכיר  אלא 
וההצעה אושרה ברוב קולות של 17 תומכים מול 
7 מתנגדים. בהמשך שלושה שרי כחול לבן שלא 
הצביעו ביקשו לצרף את שמותיהם כמתנגדים. 

היועמ"ש מיהר לקבוע שההצבעה לא חוקית 
וכי אופיר אקוניס אינו שר המשפטים של ישראל. 
לא לעלות  ביקש  )גנץ(  "מרגע שרה"מ החליפי 
את זה לסדר היום, חלה חובה שלא לעלות זאת 
- כי יש צורך בהסכמה מראש בין רה"מ לרה"מ 
לקיים  היה  לא חוקית, אסור  החליפי. ההצבעה 

אותה", דברי מנדלבליט.
זכות  לו  ניתנה  שלא  ע"כ  התלונן  היועמ"ש 
הדיבור בישיבת הממשלה. "סתמו לי את הפה, 
ראש הממשלה לא נתן ליועץ המשפטי לממשלה 

לדבר", אמר.
הביעו  מנדלבליט  וגם  נתניה  גם  זה  בשלב 
כנגד  טען  נתניהו  שהתרחש.  מה  על  זעמם  את 
ההסברים  את  מבין  לא  אחד  "אף  מנדלבליט: 
אל  יבין,  "בג"צ  בזעם:  הגיב  היועמ"ש  שלו". 
יבין  לא  "הציבור  בתגובה:  נתניהו  תדאג". 
הוסיף  בהמשך  שלכם".  ההתפלפלויות  את 
מנדלבליט: "מה שקרה כאן זה היה לא תקין, לא 
בסדר שלא אפשרו לי לדבר... ביצעתם הצבעה 
תקדים.  חסר  דבר   - היועמ"ש  כנגד  חוקית  לא 

השר אקוניס איננו שר המשפטים של ישראל".
בכחול  הגיבו  הסוערת,  הישיבה  של  בסיומה 
נוסף  פיגוע  לבצע  ניסו  והליכוד  "נתניהו  לבן: 
בדמוקרטיה - וכחול לבן מנעה מהם. הם ביקשו 
לפרק את סמכויותיו של משרד המשפטים בשל 
ביקשו  הם  להם.  נתנו  ולא   - פוליטית  גחמה 
על  הייתה  שלא  חוקית  לא  הצבעה  להעביר 
בניגוד  סדר היום למינוי אקוניס לשר משפטים 
לעמדת היועמ"ש - ונכשלו. והם מבקשים שוב 
נאפשר  לא  ואנחנו   - אפריל  מזימת  את  לממש 
להם. כחול לבן בהובלת גנץ תמשיך לשמור על 
הדמוקרטיה עד שתורכב ממשלת שינוי שתחזיר 

את ישראל למסלול".

בתגובה  נמסר  הממשלה  ראש  של  מטעמו 
גנץ הסכים להצעת הפשרה לדחות  כי בתחילה 
אותה  דחה  אך בהמשך  ב-48 שעות,  הדיון  את 
ודרש הצבעה. "רה"מ הסכים והעלה את ההצעה 
מועמדותו  את  העלה  נפלה,  ומשזו  גנץ,  למינוי 
נכתב  קולות",  רוב  שקיבל  אקוניס  השר  של 

בהודעת לשכת נתניהו.
שהפרשנות  טען  "היועמ"ש  נתניהו:  לדברי 
שלו היא שההצבעה על אקוניס היא לא חוקית 
כי בני גנץ התנגד לה. השר אוחנה אמר שההסכם 
הפריטטי תקף רק על 'סדר היום' שהיה מוסכם 
משפטים  שר  של  מינויו  את  רק  וכלל  מראש, 
מזכיר  בתגובה  ספציפי.  במועמד  לנקוב  מבלי 
לתקנון   15 סעיף  את  העלו  ושרים  הממשלה 
רשאי  הממשלה  ראש  כי  שקובע  הממשלה, 
לעלות לסדר היום נושא שהוא מאשר שיש צורך 

לדון בו, וכך נהג".
לגל  הובילה  הממשלה  בישיבת  הסערה 
נפתלי  ימינה  יו"ר  הפוליטית.  במערכת  תגובות 
בנט הגיב ואמר: "מדינת ישראל מתקרבת לסף 
אני  אחרת.  מדינה  לנו  אין  אנרכיה.  של  תהום 
להתעשת  הרגע,  גודל  את  להבין  לכולם  קורא 
חייבת  ישראל  מדינת  לאומית.  אחריות  ולגלות 

בדחיפות ממשלה מתפקדת ויציבה".
יו"ר יש עתיד יאיר לפיד הגיב ואמר: "אם היה 
מי שעוד חשב שנתניהו צריך לשבת ליד שולחן 
הממשלה - היום הוא קיבל תזכורת שהוא חייב 
כבר ללכת. הזלזול הבוטה בשלטון החוק, בכל 
 - הסכם שהוא חתם עליו, השקרים כדרך חיים 
כל זה פרץ היום סביב מינוי שר המשפטים. כל 
מי שהעלה בדעתו אפילו לרגע לחתום על הסכם 
שום  שאין  תזכורת  קיבל  נתניהו,  עם  כלשהו 
ימלא את חלקו בשום הסכם. הוא  סיכוי שהוא 

פשוט לא מסוגל לא לרמות".
הגיב  סער  גדעון  ח"כ  תקווה חדשה  יו"ר  גם 
שר  מינוי  )אי(  סביב  " הסאגה  ואמר:  לדרמה 
בישיבת  עכשיו  לשיאה  שהגיעה  המשפטים 
לצורך  נוספת  עדות  היא  ההזויה  הממשלה 

החיוני בהחלפת השלטון".
תקף  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  לעומתם, 
"אדוני  הישיבה:  של  בסיומה  היועמ"ש  את 
סבלנות.  קצת  תדאג.  אל  אביחי,  היועמ"ש, 
'ממשלת  את  מקימים  ואיילת  נפתלי  אוטוטו 
הממשלה  ראש  להיות  תחזור  ואתה  השינוי'. 

האמיתי".

הדרמה בישיבת הממשלה ביום שלישי: גנץ ונתניהו בחילופי צעקות, 
נתניהו ומנדלבליט בחילופי האשמות בהצבעה על מינוי שר משפטים 

כמתחייב מפסיקת בג"צ ⋅ אלא שההצבעה על מינויו של גנץ כשר 
משפטים נפלה ובליכוד מיהרו להצביע על מינויו של אופיר אקוניס שעברה 

ברוב קולות ⋅ אלא שרגע אחרי ההצבעה היועמ"ש לממשלה קבע: 
"ההצבעה לא הייתה חוקית, אקוניס הוא לא שר המשפטים של ישראל" 

קרב האשמות. נתניהו ומנדלבליט בימים אחרים )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

התנגשות בין נתניהו למנדלבליט בישיבת ממשלה סוערת סביב ההצבעה על מינויו של שר משפטים



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 אלון

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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הראשון  החול  שעון  יסתיים  בדיוק  שבוע  בעוד 
במרוץ למניעת מערכת בחירות חמישית בישראל. 
המנדט שקיבל רה"מ נתניהו להרכבת ממשלה צפוי 
להארכתו  האופציה  מימוש  ללא  לנשיא,  לחזור 
תתבקש  אם  שספק  אופציה  יום,  עשר  בארבעה 
בכלל, לאור המבוי הסתום אליו נקלעו האפשרויות 
ימין- ממשלת  להרכבת  מלכתחילה  המצומצמות 

חרדים.
תיאורטיים  מסלולים  שלושה  ישנם  פקטו,  דה 
כזו, בכל אחד מהם טמון מוקש  להרכבת ממשלה 
אחר: המסלול הראשון כולל את גוש הימין למעט 
החיצונית  תמיכתו  על  נשען  והוא  חדשה',  'תקווה 
ושות'  סמוטריץ'  המזל,  לרוע  עבאס.  מנסור  של 
הזו  האפשרות  את  לבטל  דאגו 
למעשה,  הראשון.  מהרגע  כמעט 
הסיכוי היחיד הנראה לעין להקמת 
קואליציה שכזו, מתבסס על מצב 
ישירות,  לבחירות  הליכה  של 
ינצח  ונתניהו  במידה   – שבסיומן 
אוטומטית  יוכתר  הוא   – כצפוי 
יידרש  ולהדחתו  ממשלה  כראש 
ח"כים.  ואחד  שישים  של  רוב 
הדתית  הציונות  עוד  כל  מכאן, 
הוא  נגדו,  יצביעו  לא  ורע"מ 
המשותפת  לתמיכתם  יזדקק  לא 

באופן רשמי.
המסלול השני כולל גם את סער 
בממשלה כזו, אך זה האחרון כבר 
בה  לממשלה  ייכנס  שלא  הבהיר 
ייאלץ לשבת תחת נתניהו. שותפו 
המתנדנד',  'הימין  בגוש  הזמני 
נפתלי בנט, פרסם הצהרה באורך 
הגלות בצהרי שישי, וממנה עולה 
לפנות  יסכים  ונתניהו  במידה  כי 
לשנה  הממשלה  ראש  תפקיד  את 
הראשונה ולהישאר ראש ממשלה 
יכול  לא  )נתניהו  בלבד  חלופי 
לכהן כשר, מחמת כתבי האישום 
הלכת  כללי  ובשל  נגדו,  שהוגשו 
דרעי-פנחסי(, או אז תיסלל הדרך 
לממשלת ימין 'על מלא'. לפי בנט, 
משתמע כי סער יצטרף גם הוא במקרה כזה, אולם 
ספק אם הדברים הללו תואמו עם סער מלכתחילה 

ואם ניתן לבנות עליו כמובן מאליו.
בהנחה ומסלול כזה יתממש, עולה כמובן השאלה 
מובן  יכהן בראשות הממשלה בשנה הקרובה?  מי 
אף  לתפקיד,  עיניים  לוטש  עצמו  שבנט  מאליו 
מנדטים,   65 המונה  שקואליציה  סיבה  כל  שאין 
תעניק את ראשות הממשלה ליו"ר מפלגה המהווה 
בקושי עשרה אחוזים ממנה. בסבירות גבוהה יותר 
שאחד מבכירי הליכוד, כנראה מבין הנאמנים יותר 
פי  על  לפחות  לתפקיד.  שיוצע  זה  יהיה  לנתניהו, 
 – כזה  למהלך  ללכת  יבחר  נתניהו  אם  ההערכות, 
ביותר  והאמין  הקרוב  הוא  לוין  יריב  הכנסת  יו"ר 

מבחינתו לכהן, לא כדחליל אלא כמנגן בחליל.

של  נגזרת  מה  במידת  שהוא  השלישי,  המסלול 
המסלול השני, כולל גם את האפשרות של חילופין 
והמפתיע  הנוסף  השחקן  בבלפור.  הדיירים  בזהות 
במקרה כזה הוא יו"ר כחול לבן, שר הביטחון בני 
רק מה להפסיד במצב  יש  לזכור,  צריך  לגנץ,  גנץ. 
לשולי  יידחק  הוא  בה  שמאל-מרכז,  ממשלת  של 
בגודלה  השנייה  המפלגה  היותו  למרות  השוליים. 
בגוש, השפעתו תהיה מינורית, משום שהוא נספר 
על אוטומט כמי שאין לו אופציות נוספות. הוא לא 
יקבל את ראשות הממשלה, ולא את תיקי החינוך, 
המשפטים, האוצר והפנים. במקרה הטוב הוא יכהן 
כשר חוץ נטול סמכויות, ואם יעשה קצת שרירים, 
אולי אולי יישאר במשרד הביטחון, כשר לקישוט, 

עם אצבע בודדת בקבינט.
עם  דווקא  המזוהה  רוב  יש  גנץ  של  במפלגתו 
המפלגה  נציגי  משמונת  ארבעה  לפחות  הימין. 
עם  במובהק  מזוהים  או  הדתית  הציונות  אנשי  הם 
טרופר,  חילי  שטה,  תמנו  פנינה   – ימניות  עמדות 
מיכאל ביטון ואורית פרקש הכהן. תוסיפו לזה את 
הרוטציה  ממימוש  כפסע  שהיה  מי  של  התסכול 
ואיבד אותה בגלל התנהלות  על ראשות הממשלה 
ותקבלו  ניסנקורן,  מבית  לוחמנית  קואליציונית 

מתכון קל לבחישה.
כבר בתחילת השבוע פורסם כי גנץ קיבל הצעה 
ראשון  יכהן  בה  ימין  לקואליציית  להצטרף  מפתה 
להותיר  יוכל  נתניהו  כזה,  במקרה  ממשלה.  כראש 
כל  לאורך  אישית  אותו  שפסל   – סער  את  בחוץ 
הקדנציה – ולהסתמך על ממשלה יציבה של שישים 
ממשלה  כראש  מתפקד  כשהוא  מנדטים,  ושבעה 
במחצית  מלא  על  ממשלה  וכראש  בתחילה  חלופי 
השנייה. גנץ ידרוש מן הסתם גם את תיק המשפטים 
עבור טרופר בכדי להצטייר כמגן מערכת המשפט, 
ועדיין, במצב כזה יהיה קל למפלגות החרדיות לאין 

ערוך להתמודד עם גזירות בג"ץ.
את  לקדם  בניסיון  הקורה  לעובי  שנכנס  מי 
הרעיון, הוא הרב יעקב קנייבסקי, נכדו של מרן שר 
ולהרכיב  להצליח  כדי  הניתן  ככל  שעושה  התורה, 

ימין עם המפלגות החרדיות,  ממשלת 
של  הבלהות  מתסריט  להימנע  כדי 
הנשענת  לפיד-ליברמן,  ממשלת 
רב  וכוללת  המשותפת  הרשימה  על 
רפורמי. לצורך כך, נפגש הנכד הנאמן 
עם שר הביטחון בצהרי שני בלשכתו 
של האחרון ובהשתתפות נציגו למו"מ 

הקואליציוני, עו"ד אביאני.
למרות  כי  לגנץ  הובהר  בשיחה 
הסתיימה  בהם  הצורמים  הטונים 
החרדי  הציבור  האחרונה,  הקדנציה 
וישר  הגון  שיח  בר  בו  רואה  עדיין 
פעולה  בשיתוף  עמו  לעבוד  שניתן 
כי  לגנץ,  נאמר  עוד  הרחוק.  לטווח 
ההצעה  את  יגבו  החרדיות  המפלגות 
יסתמך  וכאשר  אם  מנתניהו,  שקיבל 
ימין-חרדים.  לממשלת  ויצטרף  עליה 
גנץ מצדו הורה לנציגו להמשיך לנהל 

ערוץ של מו"מ בנושא עם המפלגות החרדיות.
למפלגות החרדיות חשוב שימור הקשר עם גנץ 
תוקם  בו  במקרה  שגם  משום  נוסף,  במישור  גם 
ממשלת שמאל-מרכז, במידה והוא אכן יישאר שר 
גדעון  מינוי של  היא  )האפשרות החלופית  ביטחון 
בסוגיית  מהותית  השפעה  לו  תהיה  לתפקיד(,  סער 
חוק הגיוס. ומי יודע, אולי לפחות בעניין הזה יהיה 

רווח והצלה ליהודים.

סדקים בגוש
אם יירשם כישלון בכל המסלולים, צפוי המנדט 
גוש השמאל-מרכז, כשהצמד המיועד  לידי  לעבור 
לפיד  יאיר   – הממשלה  בראשות  ברוטציה  לכהן 
על  מוקדמת  להבנה  להגיע  יצטרכו   – בנט  ונפתלי 
המנדט  בקבלת  ראשונה  שיזכה  מביניהם  מי  זהות 

מידי הנשיא.
'ממשלת  להרכיב  הניסיון  צפוי  כזה,  במקרה 
תחילה,  קשות.  מהמורות  בכמה  להיתקל  ריפוי' 
כל  הפריטטיות.  הוטו  וזכויות  היסוד  קווי  נושא 
ייאלץ להיכנס להקפאה, כולל  נושא מדיני או דתי 
ומדינה,  דת  יחסי  ביו"ש,  בנייה  ריבונות,  החלת 
לדבר  ועוד, שלא  הכותל  ומתווה  גיור  כמו  סוגיות 
רגישים.  ומינויים  המשפט  במערכת  רפורמה  על 
דורשים מצידם משקל שוויוני מלא עם  וסער  בנט 
אפשרות לטרפד כל דרישה שתעלה משמאל. מנגד, 
מרצ והעבודה עושות קולות רקע של חוסר שביעות 
יודעים שבגלל הסיבות הללו -  רצון, וכל הצדדים 

תוחלת חייה של ממשלה כזו קצרה מלכתחילה.
גוש  נזכיר,  התיקים.  הוא חלוקת  המכשול השני 
חדשה,  )תקווה  שונות  מפלגות  משבע  יורכב  כזה 
ביתנו  ישראל  מרצ,  העבודה,  עתיד,  יש  ימינה, 
תיק  לפחות  תדרוש  מהן  אחת  כשכל  לבן(,  וכחול 
בכיר אחד. למרבה הצער, יש בקושי ארבעה תיקים 
'בכירים' )ביטחון, חוץ, אוצר ומשפטים(. על זה יש 

עד שיבוא השלישי

מי שנכנס לעובי הקורה 
בניסיון לקדם את הרעיון, הוא 
הרב יעקב קנייבסקי, נכדו של 
מרן שר התורה, שעושה ככל 
הניתן כדי להצליח ולהרכיב 
ממשלת ימין עם המפלגות 
החרדיות, כדי להימנע 
מתסריט הבלהות של ממשלת 
לפיד-ליברמן, הנשענת על 
הרשימה המשותפת וכוללת 
רב רפורמי. לצורך כך, נפגש 
הנכד הנאמן עם שר הביטחון 
בצהרי שני בלשכתו של האחרון 
ובהשתתפות נציגו למו"מ 
הקואליציוני, עו"ד אביאני

על סדר היום

מהלך בין 
הטיפות, יו"ר 
'יש עתיד' ח"כ 
יאיר לפיד | 
צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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להוסיף שתי מורכבויות: האחת, לפיד התחייב שלא 
עשר  משמונה  יותר  עם  ממשלה  להרכבת  יד  ייתן 
שרים. השנייה, בנט וסער דורשים חלוקה פריטטית 
גנץ  כמעשה  השאר,  כל  ובין  ביניהם  התיקים  של 

בקדנציה הקודמת.
סער צפוי לדרוש לעצמו חוץ או ביטחון ובנוסף 
החינוך  תיק  ואת  אלקין  עבור  הכנסת  ראשות  את 
ראשות  מלבד  כנראה  ידרוש  בנט  ביטון,  לשאשא 
ותיק  שקד  לאיילת  הפנים  משרד  את  גם  הממשלה 
נוסף במשקל בינוני )דתות, למשל( עבור מתן כהנא. 
להחזיק  רצונם  על  גם  עתה  לעת  מצהירים  שניהם 
את תיק המשפטים בצד שלהם, וכמו גם על דרישה 
אם  עתידי,  לשימוש  פנויים,  תיקים  כמה  לשמור 

וכאשר יצליחו לצרף את המפלגות החרדיות.
אין  אחרת  )כאמור,  ייענו  שדרישותיהם  בהנחה 
יתחלקו  ממשלה...( חמשת ראשי מפלגות השמאל 
עצמו  את  למנות  יוכל  לפיד  שנשארו.  בפירורים 
כראש ממשלה חלופי ולחסוך את אחד התיקים, גנץ 
יסתפק בשאריות שיותיר לו סער )ביטחון או חוץ(. 
על פניו, מבין התיקים הנחשבים יישאר רק האוצר, 
כשאחריו מזדנבים תיקי משנה כמו חינוך, תחבורה 

ובריאות.
הבטיח  כבר  לפיד  הפורענות,  זרע  טמון  כאן 
לאיווט את האוצר, אלא שמיכאלי והורביץ זועמים 
סיבה  שום  אין  מבחינתם,  המוקדם.  הסיכום  על 
שמפלגה זהה בגודלה לעבודה ולמרצ - תהנה מתיק 
משמעותי כל כך ותותיר אותם מתבוססים בשאריות 
הקורונה. בנוסף, לפיד לא יכול להותיר את יש עתיד 
בהיותה  ביד,  נחשב  ביצועי  תיק  שום  בלי  עצמה 
בגוש.  אחרת  מפלגה  מכל  שניים  מפי  יותר  גדולה 

הספיק לו עפר שלח אחד.
המוקש השלישי טמון בתוך הבית פנימה, בעיקר 
שכרון  של  מה  במידת  לוקה  בנט  בעוד  בימינה. 
חושים כשריח בלפור עולה באפו, איילת שקד נוטה 
בינוני – אותו  שלא להתאבד פוליטית לטובת תיק 
שני  יש  לאיילת  ימין.  בממשלת  גם  לקבל  תוכל 
ולפחות  המפלגה,  של  הכנסת  חברי  בקרב  נאמנים 
רגליים  לקבל  שעשויים  כמי  הוזכרו  נוספים  שניים 
כבר  לבתיהם  מתחת  ההפגנות  האמת.  ברגע  קרות 
כל  את  יטרפד  ימינה  של  אפשרי  ופירוק  החלו, 

המהלך עוד בחיתוליו.
ויש גם מכשול רביעי, התיאוריה כולה נשענת על 
כבר  רע"ם  הערביות.  המפלגות  של  שקטה  תמיכה 
בהצבעה  תימנע  היא  בו  מצב  יהיה  שלא  הודיעה 
גוש  עם  יחד  תתנגד,  היא  אם  ממשלה.  הרכבת  על 
הימין המצומק )ליכוד, חרדים וסמוטריץ'( יישארו 

56 מתנגדים. במצב דברים זה, די  58 תומכים מול 
את  להכשיל  כדי  לצד  מצד  אחד  ח"כ  של  במעבר 
ההצבעה במליאה. ואל דאגה, גם למשותפת רשימת 
דרישות משלה, שאינה מתמצה בפתיחת שער שכם 
יוכלו  ובנט  סער  אם  גדול  וספק  הרמדאן,  בימי 

להסכים איתה.
השנאה לנתניהו והשאיפה לשלוט היא דבק חזק, 
אבל אין לדעת אם הוא יספיק ברגע האמת ויאפשר 
שלושת  כל  הביעו  לחינם  לא  המעגל.  את  לרבע 
חששם  את   – ובנט  סער  לפיד,   – השושבינים 
שמלאכת הרכבת 'ממשלת האחדות' תיכשל לבסוף. 

הם מודעים היטב למכשולים ובהחלט מודאגים.

ממשלת אי אחדות
הראוי  מן  עסקינן,  האחדות'  ב'ממשלת  אם 
להקדיש כמה מילים לטרמינולוגיה: שש ממשלות 
היו  כיהנו עד כה בישראל, הגדולות שבהן  אחדות 
מאיר  וגולדה  ח"כים(   111( אשכול  לוי  בראשות 
וממשלת   )74( שרון  אצל  היו  הקטנות   .)102(
האחדות האחרונה, זו של נתניהו וגנץ, עם שבעים 

ושלושה חברי כנסת 'בלבד'.
ממשלת האחדות המדוברת כל כך בהובלת בנט 
של  בהיסטוריה  הראשונה  הממשלה  תהיה  ולפיד, 
מדינת ישראל שתמנה בעת הקמתה פחות ממחצית 
גם  היא  חיצונית(.  ערבית  )בתמיכה  הכנסת  מחברי 
מפלגה  שרק  הראשונה  האחדות'  'ממשלת  תהיה 
אחת מבין מרכיביה מחזיקה מספר דו ספרתי )נמוך( 

של מנדטים.
בין  הדעות  שפערי  לכם  נדמה  זאת  בכל  אם 
הצדדים מצדיקים את הכינוי, נזכיר רק שש"ס ישבה 
אלוני,  שולמית  של  מרצ  עם  ביחד  רבין  בממשלת 
הכינוי  את  הזו  לממשלה  להדביק  ניסה  לא  ואיש 
"ממשלת אחדות". ככלל, זו תהיה ממשלה שכמעט 
כל מרכיביה מתבססים על שלילה – שלילת נתניהו, 
לא  הדתית.  הציונות  שלילת  או  החרדים  שלילת 

בדיוק רכיב ראוי ל'אחדות'.

לרוץ מהר יותר
ציידים  שני  על  מספרת  נודעת  עממית  מעשייה 
כדור  ורק  מכבר  לה  אזלה  התחמושת  ביער,  שתעו 
בודד נותר לאחד מהם באקדחו. לפתע נתקלו השניים 
בנמר מורעב, כזה שאי אפשר להכריע בירייה אחת. 

הצייד שהחזיק באקדח לא היסס לרגע, ירה ברגלו 
של חברו ונערך לריצה חפוזה. "אבל למה?" תהה 
יחד".  לברוח  יכולנו  לרוץ,  יודעים  "אנחנו  הפצוע, 
צריך  לא  "אני  והשיב:  הסתובב  לרגע,  עצר  היורה 

לדעת לרוץ, אני צריך לרוץ יותר מהר ממך..."
בשעות  הזו  הלקחים  עתירת  במעשייה  נזכרתי 
מנסור  ח"כ  רע"מ,  כשיו"ר  שני,  יום  של  הצהריים 
עם  להבנות  והגיע  פרסה  סיבוב  שוב  עשה  עבאס, 
יו"ר הועדה המסדרת, ח"כ מיקי זוהר. לפיהן יקבל 
עבאס ראשות ועדה מיוחדת שתעסוק בענייני המגזר 
והימין  הליכוד  עם  ביחד  תצביע  ובתמורה  הערבי, 
על אופן חלוקת סגני יו"ר הכנסת )וגם על מינוי ח"כ 
משה גפני, בפעם המי יודע כמה ובהצטרפות ח"כ 

טיבי, לראשות ועדת הכספים(.
בשמאל תלשו שערות מרוב תסכול. 
לעבאס  הציעו  הם  שבוע  לפני  רק 
רשימת הישגים בלתי אפשרית כמעט. 
אוהבים  שהם  כפי  השינוי',  ב'מחנה 
הסכמה  שררה  עצמם,  את  לכנות 
עם  סגורה  לקיר שרע"מ  כמעט מקיר 
להקשיב  רק  שכחו  הם  וזהו.  לפיד 
כי  היטב  שהסביר  עצמו,  לעבאס 
מבחינתו כל הצבעה היא משחק חדש 

והוא פתוח לחלוטין למו"מ.
מי שרוצה לנתח לעומק את מהלכיו 
פשוט  עניין  להבין  צריך  עבאס,  של 
שיסודו במעשיות עם: עבאס לא צריך 
למקסם את ההישגים שלו עצמו, הוא 
רק צריך לרוץ יותר מהר מהמשותפת. 
בתסריט הכי אידיאלי מבחינתו, טיבי 
מוחלשת  באופוזיציה  נותרים  ועודה 
או  כזאת  בקומבינה  סגור  והוא 
לו  שתזרוק  ימין,  ממשלת  עם  אחרת 
יותר  הרבה  זה  קצת  כי  עצמות.  קצת 

מהכלום שהיה עד היום.
תסריט חליפי בו גוש מרכז-שמאל 

באופן  נשען  כשהוא  ממשלה  מרכיב 
הוא  רע"מ,  ועל  המשותפת  על  שווה 

הופך  הוא  מקרה  בכזה  מבחינתו.  ביותר  הגרוע 
המגזריים,  ליריביו  ערך  שווה  לשחקן  היותר  לכל 
ובסבירות גבוהה שימצא את עצמו בנחיתות מולם, 
בגלל עודף שתי האצבעות שהם מחזיקים. במקרה 
יתחלק  שירשום  מגזרי  הישג  כל  על  הקרדיט  כזה, 
לנו  המוכרים  הקרדיט  ומאבקי  למשותפת,  גם 
מגזרת מירון וצפונה יהיו בקושי משחק ילדים מול 

הקטטות בתקשורת הערבית. 

האם גנץ יפתיע? נכד מרן שר התורה בפגישה עם שר הביטחון

מי שרוצה לנתח לעומק את 
מהלכיו של עבאס, צריך להבין 
עניין פשוט שיסודו במעשיות 
עם: עבאס לא צריך למקסם 

את ההישגים שלו עצמו, 
הוא רק צריך לרוץ יותר מהר 

מהמשותפת. בתסריט הכי 
אידיאלי מבחינתו, טיבי ועודה 
נותרים באופוזיציה מוחלשת 

והוא סגור בקומבינה כזאת או 
אחרת עם ממשלת ימין, שתזרוק 
לו קצת עצמות. כי קצת זה הרבה 

יותר מהכלום שהיה עד היום
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המפגש ההיסטורי של האדמו"ר מסאטמר 
עם האדמו"ר הרב פינטו

דווקא בל"ג בעומר: מפזרים את מסך העשן! 

ביה"ד הרבני בירושלים הורה לממשלת הונגריה 
להקפיא את הכספים המיועדים לקהילה היהודית

מאת: יוסף טולידנו 

במונרו  התקיימה  היסטורית  פגישה 
שליט"א,  מסאטמר  האדמו"ר  בין  שבארה"ב, 
אבות  ראש  פינטו  יאשיהו  רבי  האדמו"ר  לבין 

בתי הדין במרוקו.
שהאדמו"ר  לאחר  נולד  ההיסטורי  הביקור 
הרב פינטו, יחד עם בנו ממשיך דרכו רבי יואל, 
הגיע להתפלל ולשפוך שיח בציונו הקדוש של 
רבי יואל מסאטמר זצ"ל הטמון במונרו. כשנודע 
- הוא שיגר מיד את  הדבר לאדמו"ר מסאטמר 
מקורביו להזמין את הרב פינטו לביקור במעונו.
 - ביחידות  שיחה  של  ארוכות  דקות  לאחר 
האדמו"ר  עם  לסייר  ביקש  מסאטמר  האדמו"ר 
של  וההלכה  התורה  במוסדות  פינטו  הרב 
מה   - ברכב  יחדיו  נסעו  והשניים  החסידות 

שהעניק מראה ייחודי, חד פעמי ויוצא דופן.
דוד  מסכם  היסטורית",  פגישה  הייתה  "זו 
ענקי  מפגש  של  הפתוח  בחלק  שנכח  רוזנברג 
בדברי  והפליגו  שוחחו  "האדמורי"ם  הרוח, 
מסאטמר  יואל  רבי  של  מתורתו  בפרט  תורה, 

זצ"ל - אותו מרבה הרב פינטו לצטט בשיעוריו. 
האדמו"ר מסאטמר סיפר לרב פינטו על כך שהוא 
רבות על המהפכה הרוחנית שחולל הרב  שמע 
פינטו בעולם כולו ובפרט במרוקו - שם משמש 
וכסמכות  הדין  בתי  אבות  כראש  פינטו  הרב 

העליונה על הכשרות וההלכה היהודית".
הקשר  עלה  האדמו"רים,  בין  בשיחה 
המיוחד בין קדושי משפחת אבוחצירא הבאבא 
סאטמר  לחסידות  זצ"ל  מאיר  ובאבא  סאלי 

ולאדמו"ריה.
ארוכות  דקות  סיירו  האדמו"רים  מכן,  לאחר 
והחלו  סאטמר  חסידות  של  הענק  במשחטת 
מערך  פיו,  על  עולם,  חובק  מתווה  לגבש 
פעולה  ישתף  במרוקו  פינטו  הרב  של  הכשרות 
עם חסידות סאטמר, וזאת במטרה להרחיב את 
מעגל השחיטה במרוקו ולהגדיל את יצוא הבשר 
הכשר למהדרין ממרוקו למדינות העולם שבהן 

נאסרה השחיטה היהודית.
את  לבקר  מסאטמר  האדמו"ר  צפוי  בקרוב 
במעונו  גומלין  בביקור  פינטו  הרב  האדמו"ר 
פינטו  הרב  מעביר  שם  יורק,  ניו   - שבמנהטן 

בימים אלו את מרתון שיעורי התורה וההלכה.

מאת:יחיאל חן

בעומר  ל"ג  לקראת  העשן:  מסך  את  מפזרים 
והדלקת מדורות לכבוד הילולת הרשב"י מגיעות 
האש  לשונות  מפני  המוצדקות  האזהרות  תמיד 
חלילה.  משליטה  ולצאת  להתפשט  העלולות 
העשן  היא  במדורה  המרכזיות  הסכנות  אחת 
המחניק הנפלט בכמויות מהמדורה, עשן המסוכן 
לבריאות, במיוחד אצל אנשים עם בעיות נשימה, 

ילדים, קשישים ועוד. 
נפלטת  המדורה  של  הבעירה  תהליך  במהלך 
אנרגיה חזקה בדמות אור וחום, והאנרגיה הזאת 
ולטמפרטורת  רואים  שאנו  ללהבה  מתורגמת 
מהלהבות   היוצא  הסמיך  העשן  הגבוהה.  האש 
מכיל  גזים המורכבים מפחמן וממימן, וכן מספר 
רב של חומרים רעילים ומסוכנים, בהתאם להרכב 
החומרים הנשרפים במדורה. ככלל חשוב לדעת 
כי שאיפת עשן הורגת רח"ל יותר אנשים מאשר 

השריפות עצמן. 
הסכנה העיקרית – עשן מבעירת הטבק: 

למחלות  וגורם  המזיק  סיגריות,  בעישון  גם 
חמורות, ישנה הסכמה מדעית כי העשן הוא הגורם 
העיקרי למחלות הנגרמות מעישון. בהצהרה של 
בטיפול  ולמצוינות  לבריאות  הלאומי  המכון 
והקרצינוגנים  "הרעלנים  כי  נאמר  בבריטניה 
הם   - הניקוטין  ולא   - סיגריות  בעשן  הנמצאים 

הגורמים העיקריים למחלות ולמוות" ל"ע.  
טבק  שורפת  היא  סיגריה,  מציתים  כאשר 
תהליך   .C°900 עד  המגיעות  בטמפרטורות 
הבעירה  טמפרטורת  כ'בעירה'.  מוכר  זה  שריפה 
והרמות  העצום  המספר  את  מחוללת  הגבוהה 
הנמצאים  המזיקים  הכימיקלים  של  הגבוהות 
כימיקלים,  כ-6,000  על  מדובר  סיגריות.  בעשן 

לבריאות  סוכנויות  ע"י  זוהו  מהם  כ-100  כאשר 
הציבור כמזיקים או כבעלי פוטנציאל להזיק. 

בעשן  אלה  כימיקלים  של  הגבוהות  הרמות 
הקשורות  למחלות  העיקרי  הגורם  הן  סיגריות 
ככל  כי  מוכיחים  מדעיים  מחקרים  עישון. 
רמות  גם  גדלות  כך  עולה,  הטבק  שטמפרטורת 

הכימיקלים המסוכנים הנוצרים. 
ולכן, כמו תמיד, האפשרות הטובה ביותר היא 
מעשנים,  אתם  ואם  לעשן;  בכלל  להתחיל  לא 
רבים  חרף מאמצים  זאת,  עם  לחלוטין.  להפסיק 
ומגוונים, מיליוני אנשים ברחבי העולם ממשיכים 
לעשן. עבור מעשנים בגירים אלה, אשר ממשיכים 
בעירה  ונטולי  מדע  מבוססי  מוצרים  לעשן, 
השימוש  בהפסקת  תפקיד  למלא  יכולים  ועשן 

בסיגריות.
הכמויות  כי  פירושו  הבעירה  תהליך  ביטול 
המזיקים  הכימיקלים  של  הממוצעות  והרמות 
ניתנות להפחתה משמעותית בהשוואה  הנוצרים 
קיימים  כיום  הבוערות.  מסיגריות  הנפלט  לעשן 
שהם  אף  שעל  עשן,  נטולי  חדשניים  מוצרים 
אינם נטולי סיכונים, הם בעלי פוטנציאל להפחית 
במידה משמעותית את החשיפה לכמויות ולרמות 
בהשוואה  המזיקים  הכימיקלים  של  הממוצעות 

לסיגריות. 
רשות  כגון  מובילים  רשמיים  מוסדות  גם 
בריאות הציבור באנגליה ומנהל המזון והתרופות 
של ארה"ב )FDA( רואים את הפוטנציאל הטמון 
במוצרים ללא עשן כחלופות לעישון. רק לאחרונה 
על  המובססת  אלטרנטיבה  לגבי   FDA ה  קבע 
באופן  מפחיתה  היא  כי   )IQOS( טבק  חימום 
וכי  מזיקים,  לכימיקלים  החשיפה  את  משמעותי 
לקידום  ראוי  האמור  המידע  בצירוף  שיווקה 

בריאות הציבור .

מאת: יוסף טולידנו 

רביעי  ביום  הוציא  לממונות  הרבני  הדין  בית 
את  להקפיא  הונגריה  לממשלת  שהורה  מניע  צו 
במדינה.  היהודית  לקהילה  המיועדים  הכספים 
התביעה  בעקבות  התקבלה  הדין  בית  החלטת 
האוטונומית  החרדית  הקהילה  ע"י  שהוגשה 
הקהילות  והתאחדות   )MAOIH( הונגריה  של 
המיוצגים   ,)EMIH( בהונגריה  היהודיות 
פדרציה  נגד  הכהן,  אביעד  עו"ד  פרופ'  ע"י 
היהודיות  הקהילות  של  הניאולוגית-רפורמית 
בעניין  דיון   .)MAZSIHISZ( ההונגריות 
במאי   9 ראשון,  יום  ביום  יתקיים  התביעה 

בירושלים.
החרדית  הקהילה  בין  ממושך  בסכסוך  מדובר 
בגין  פיצוים  תשלומי  סביב  הרפורמית  לקהילה 
ההונגרית  היהודית  מהקהילה  שנלקחו  נכסים 
לפני  הקומוניסטי.  והשלטון  השואה  בתקופת 
החרדית  הקהילה  אנשי  שלחו  כחודשיים 
מכתב   )MAOIH( הונגריה  של  האוטונומית 
דרשו  ובו  הייסלר  אנדרש  מז'יהיס  לנשיא  רשמי 
להסדיר מיידית את החוב של 10 מיליארד פורינט 
לפניות  נענו  לא  במז'יהיס  דולר(.  מיליון   33(

החרדית  הקהילה  מנהיגי  של  ונשנות  חוזרות 
הדין  מבית  מבקשים  התובעים   .2018 שנת  מאז 
של  וצודקת  הוגנת  חדשה,  "חלוקה  על  להורות 
ככל הכספים בין שלוש הקהילות, בדרך שתשקף 
היהודית  בפעילות  מהן  אחת  כל  של  חלקה  את 

בהונגריה, שלשמה ניתנים הכספים".
הקהילה היהודית ההונגרית מורכבת משלושה 
 ,)MAZSIHISZ( ניאולוגי-רפורמי  זרמים: 
וחרדים   )EMIH( אורתודוכסים   / חב"ד 
בפרלמנט  עבר   1991 בשנת   .)MAOIH(

ההונגרי חוק הפיצויים לקהילות היהודיות  בגין 
רכוש שנלקח מהקהילות במהלך הכיבוש הנאצי. 
לאחר משא ומתן ממושך, חתמו ארגונים יהודיים 
הקומוניסטי  השלטון  נפילת  אחרי  שהוקמו 
"קצבה  שנקרא  ההסדר  על  הונגריה  וממשלת 
כל  את  הפך  זה  נצחי(.  פיצוי  )או  תמידית" 
התביעות בגין נדל"ן שנלקח מיהודים לקצבאות 
שנתיות המשולמות לקהילות ע"י הממשלה. על 
הנדל"ן  של  הנוכחי  מהערך  אחוז   5 ההסכם,  פי 
ישולם בצורה של קצבה שנתית כדי שהקהילות 
ב-1  נחתם  ההסכם  פעילותן.  את  להמשיך  יוכלו 
1998 בין ממשלת הונגריה למז'יהיס  באוקטובר 
פלחי  שלושת  מטעם  אז  שפעלה  הרפורמית, 
הוסב  זה  הסכם  תנאי  פי  על  היהודית.  הקהילה 
השווי הכולל של קרן הקצבה – 13.511 מיליארד 

HUF )43 מיליון דולר( למקור הקצבה.
עומדת  החרדית  הקהילה  של  הטענה  בבסיס 
153 הנכסים  40 אחוזים מתוך  העובדה שכמעט 
שייכים  היו  התמידית  לקצבה  בסיס  המהווים 
קיבלה   1998 מאז  החרדית.  לקהילה  היסטורית 
אחוזים  מחמישה  יותר  מעט  החרדית  הקהילה 
מכלל הסכום של 30 מיליארד הפורנט )96 מיליון 

דולר(, במקום כמעט 40 אחוזים המגיעים לה.

יוצא דופן: האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו ביקר במעונו של האדמו"ר מסאטמר במונרו שבארה"ב • 
בשיחת האדמו"רים: הקשר של צדיקי אבוחצירא זצ"ל וסאטמר, המהפכה היהודית שמחולל הרב 
פינטו והפעילות הרוחנית במרוקו • וגם: שיתוף פעולה נדיר בין סאטמר ל'שובה ישראל' במטרה 

להרחיב את יצוא הבשר הכשר למהדרין ממרוקו למדינות העולם • תיעוד

סכנות העשן הנפלט מהמדורות מוזכרות לא אחת לקראת ל"ג בעומר, אבל יש עשן שמלווה אותנו 
כמעט כל יום בכל זמן ובכל מקום ולרבים מאיתנו נטייה להתעלם ממנו - עשן הסיגריות ⋅ היום כבר 
יודעים- הגורם העיקרי למחלות הקשורות בעישון הוא הכימיקלים הנפלטים בעשן הסיגריה הנוצר 

משריפת טבק

הוויכוח בין הקהילות החרדיות לקהילה הניאולוגית-רפורמית בהונגריה סביב השאלה למי מגיעים כספי הפיצויים שמשלמת ממשלת הונגריה בגין 
נכסים שנלקחו מהקהילה היהודית בזמן השואה ⋅ בבסיס הטענה של הקהילה החרדית עומדת העובדה שכמעט 40 אחוזים מתוך 153 הנכסים 

המהווים בסיס לקצבה התמידית היו שייכים היסטורית לקהילה החרדית

ביהכנ"ס האורתודוכסי בבודפשט )צילום: באדיבות ויקיפדיה(
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ביקוש גובר לנופש רפואי בים המלח במלונית 
"רגעים קסומים" של "חיים לילד"

המסע להצלת קברי 
יהודים בקלוז'

מאת: יחיאל חן

 CF חולי  של  משפחות  מצד  אלו  בימים  גובר  ביקוש 
במלונית  לאירוח  נוספות,  ומחלות  ריאה  במחלות  וחולים 
לים  בסמיכות  הנמצאת  לילד'  'חיים  של  קסומים'  'רגעים 

המלח.
מיקומה של המלונית נבחר בקפידה ובהמלצת 
ספק  מכל  למעלה  שהוברר  לאחר  הרופאים, 
את  ומגדילה  לחולים  מסייעת  שהשהות במקום 
לאור  המדדים.  ושאר  שלהם  הריאה  תפקודי 
מגיעים  המלח,  ים  של  הבריאותיות  המעלות 
מהיתרונות  ליהנות  חולי CF ופסוריאזיס 
לאיכות  המסייע  דבר   – במקום  הבריאותיים 

חייהם של החולים.
שכמות  הוכח  הרפואיים,  המחקרים  ע"פ 
דומה  המלח,  ים  מאוויר  מקבל  שחולה  החמצן 

לכמות חמצן שמקבל חולה שמחובר למסכת חמצן; אמנם 
המלח  בים  השהות  מרובה.  השפעתו  במינון  נמוך, אך 
שעות   24 רצוף  באופן  החמצן  את  לקבל  לחולים  מאפשרת 

ביממה ובאופן טבעי. 
ים  של  המיוחד  באקלים  כמו"כ, המינרלים הנמצאים 
המלח, משפיעים לטובה על הנפש, ומשרים על האדם רוגע 

ושלווה מיוחדים.
החולים מקרב הציבור החרדי נאלצו להמעיט או להימנע 
כליל מביקור בים המלח, לאור העובדה כי אין בנמצא בית 
של  פתיחתה  עם  החרדי.  החיים  לאורח  רפואה שמותאם 
תפוסה  נרשמה  לילד'  'חיים  ע"י  קסומים'  'רגעים  מלונית 
ידי  על  זו,  בתקופה  בפרט  השנה,  ימות  רוב  לאורך  מרבית 

חולים המשתייכים לציבור החרדי ובני משפחותיהם.
לשם כך נטל על עצמו יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר 

המקומות  באחד  ייעודית  מלונית  להקים  המשימה  את 
זו של השנה,  האטרקטיביים בסמיכות לים המלח. בתקופה 
רפואי  לנופש  ביותר  המבוקשות  העונות  לאחת  הנחשבת 
בים המלח, מגיעות משפחות רבות לאירוח במלונית 'רגעים 

קסומים'. 
את  שנים  מזה  שמפעיל  לילד'  'חיים  ארגון 
ובני  החולים  של  לקליטתם  נערך  המלונית, 
משפחותיהם בכל חודשי הקיץ. במלונית נהנים 
מטבחים  לצד  מאובזרות  מסוויטות  החולים 
נהנים  החולים  ורגועה.  שלווה  ואווירה  כשרים 
של  המיוחד  ומהאוויר  הבריאותיים  מהיתרונות 
ים המלח המומלץ ע"י כל הרופאים והמומחים 

כמסייע לבריאותם של החולים.
הגיע  לילד'  'חיים  ארגון  לכך,  בנוסף 
הידועה  שמרפאתו  הררי  מרקו  ד"ר  עם  להסדר 
מצויה בקרבת מקום. ד"ר הררי מתמחה זה שנים 
רבות ובעל ידע וניסיון רב בהתאמת סגולות המרפא של ים 

המלח לראומטיזם, בעיות עור, אקזמה ועוד.
רב  הון  "השקענו  לילד:  חיים  יו"ר  סקלר  ראובן  הרב 
מרגוע  מקום  שאין  הבנה  מתוך  המלונית,  של  בהקמתה 
גם  הנפש,  לבריאות  והן  הגוף  לבריאות  הן  שמסייע  אמיתי 
של החולים וגם של בני משפחותיהם שנמצאים סביב החולה 
בכל שעות היממה. על פי מחקרים רפואיים רבים, זהו המקום 
ללא  עור  משמעותית לחולי  בצורה  שמסייע  בעולם  היחידי 
שום משחות מיוחדות, רק באמצעות האוויר הבריא שנמצא 
הארגון  למשרדי  מקבלים  שאנחנו  התגובות  המלח.  בים 
לכך  שמצאנו  וב"ה  קיים  שהיה  האדיר  החסר  על  מצביעים 
מענה הולם וראוי. אחרי כל ביקור במלונית החולים מספרים 
שיפור  על  מצביעות  החולים  בבית  הבדיקות  שתוצאות 

במדדים ובאיכות החיים".

מאת: חיים רייך

בראשות  אביב  תל  זק"א  משלחת 
יצאה  חסיד,  צבי  הרב  המנכ"ל 
הרב  בהזמנת  שברומניה  קלוז'  לעיר 
שפר  רפאל  הרב  לרומניה  הראשי 

במטרה לטפל בכבוד המת.
הפניה הגיעה על מנת לפתור בעיית 

שהתגלו  קברים 
שהופקע  בשטח 
העלמין  מבית 
היהודי לפני כמאה 
החלו  ועכשיו  שנה 
ונמצאו  בבניה 

עצמות.
צאת  לפני 
התכנסו  המשלחת 
רב  בבית  חבריה 

על  רוז'ה  יעקב  הרב  הגאון  הארגון 
נחיתתם  ועם  הדרכה,  לקבל  מנת 
בקלוז' נתקבלה המשלחת בשדה על 

ידי הרב הראשי לרומניה.
ברומניה  השלטונות  כי  יצוין 
ללא  כניסה  המשלחת  לחברי  אישרו 
בידוד ותנועה חופשית גם בעת הסגר.
עלמין  מבית  בחלק  בבית  מדובר 
השלטונות  ידי  על  שהופקע  יהודי 
שהעבירו  טענו  כשהם   1931 בשנת 
התחלת  עם  בפועל  אך  הקברים,  את 

ארכיאולוגים  בהשגחת  העבודות 
התגלו קברים. 

במקום  פועלת  זק"א  משלחת 
עשרות  בסיוע  השבוע  מתחילת 
ארכיאולוגים  מקומיים,  עובדים 
במקום  מבצעים  הנדסיים  וכלבים 

פעולות הצלה.
עד כה נמצאו כמויות עצומות של 
שזורים  עצמות 
לקרקע  מתחת 
שבמקום  לאחר 
במשך  נערכו 
עבודות,  השנים 
שלמים  שלדים  גם 
והועברו  נמצאו 
לפי  קודש  ביראת 
הרב  של  הנחיות 
רב  רוז'ה  יעקב 
רבה  של  צמוד  ובליווי  זק"א  ארגון 
רומניה הרב רפאל שפר השוהה  של 

עם המתנדבים בשטח.
מלא  פעולה  שיתוף  יש  כי  יצויין 
כל  המעמידים  השלטונות  מצד 
משאב נדרש לצורך ביצוע הפעולות.

היו  בשלדים שנמצאו על העיניים 
שברי חרס כמנהג ישראל בגולה וכן 
מזרח  לכיוון  הרגליים  עם  היו  כולם 
שמדובר  בבירור  המעידים  סימנים 

בקברי יהודים.

מלונית רגעים קסומים שנועדה לסייע לשיפור איכות חייהם של חולי סיסטיק פיברוזיס וחולי ריאה, נועדה עבור 
משפחות שבמשך שנים נמנע מהם החופשה בסמיכות לים המלח, בשל העובדה שעד כה לא היה מקום המותאם 
לאורח החיים של המשפחה החרדית  יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר: "השקענו הון רב בהקמתה של המלונית, 

מתוך הבנה שלחולים אין מקום מרגוע אמיתי שמסייע הן לבריאות הגוף והן לבריאות הנפש, גם של החולים וגם של 
בני משפחותיהם"

מתנדבי זק"א ת"א הוזמנו ע"י רבה הראשי של רומניה ע"מ לטפל 
בכבוד המת בקברי יהודים בקלוז'  לפני צאת המשלחת התכנסו 

חבריה בבית רב הארגון הגאון הרב יעקב רוז'ה על מנת לקבל הדרכה 
 עם נחיתתם בקלוז' נתקבלה המשלחת בשדה על ידי הרב הראשי 

לרומניה הגר"ר שפר 

 מתנדבי זק"א ת"א במשלחת לעיר קלוז' ברומניה 

הרב סקלר בחזית מלונית רגעים 
קסומים

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!
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בלבד!

עקב הביקוש הרב
 הגיע משלוח חדש!
עקב הביקוש הרב

 הגיע משלוח חדש!
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מרכז פיס פתאיה, רח' פתאיה 1  •

 הקרנות
מהדלקות

הקודש
במירון מיקומי 

הקרנות
הקודש ממירון

בליל ל"ג בעומר
עיריית בני ברק

  מברכת
את מאות ילדי העיר 

 החוגגים את שמחת החלאקה
ביום ל"ג בעומר ומעניקה
פעקאלע ושי 

מיוחד לכל ילד.
רישום לקבלת המארז בטל'
 073-3476456

הרישום החל מיום חמישי י' באייר 
עד יום רביעי ט״ז באייר 

)22-28.04.2021(
המארז מיועד עבור

 ילדי החלאקה בלבד.
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טפסר משנה ג‘קי בנימיני
מפקד תחנה אזורית בני ברק

טפסר רונן מכטייב
מפקד מחוז דן בכיבוי אש

 ל“ג בעומר יחול השנה ביום חמישי, י“ז באייר ה‘תשפ“א, (29/4/21), כך
 שבערב יום חמישי יודלקו עשרות אלפי מדורות ברחבי הארץ.א

  מפקד מחוז דן טפסר רונן מכטייב הורה לכלל התחנות ברחבי המחוז
 להיערך בכוננות מוגברת מתוך מטרה למנוע מראש שריפות רבות
קורא הוא  כן,  כמו  האויר.  וממזג  אלו  ממדורות  להיגרם   העלולות 

להורים ולילדים למלא אחר הנחיות ”עשה“ ו“אל תעשה“ הבאות:

ת
פו  ברצי ים  נ ש

בל"ג בעומר
לא מסכנים
את החיים!

גם השנה, ילדי העיר שומרים על תושבי העיר מפני הנזקים 
צמיגים,  לאש:  משליכים  ולא  אוויר,  זיהום  של  העצומים 

המחלקהניילונים, מזרנים ושאר חומרים מסוכנים!
לאיכות  הסביבה

אצלנו בעיר,
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מוקדם מהצפוי: השכונה החרדית תאוכלס לפני המועד

סטודנטית חרדית זכתה באות 
הוקרה על התנדבות יוצאת דופן

מאת: אלי כהן

 – נתיב"  "קבוצת  המובילה  הנדל"ן  חברת 
עם  שנה   30 כבר  פועלת  בנדל"ן  ויזמות  פיתוח 
על  נבנו  במהלכן  הארץ,  ברחבי  ובנייה  יזמות 
ואלפי  מגורים  שכונות  דיור,  יחידות  אלפי  ידה 
שנבנו  במבנים  היום  שמתגוררות  משפחות 
ענף  של  ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים  ידה  על 
בערים  ענפה  פעילות  כשמאחוריה  הבנייה. 
בעשור  ניצבת  החברה  ישראל,  ברחבי  רבות 
השלישי של פעילות פורצת דרך בתחום הנדל"ן, 
לפיתוח  הדרך  את  סוללת  כבר  היא  במהלכה 
כאשר במקביל  נוספות,  דירות  אלפי  עתידי של 
בית  ברמת  הדירות  מסירת  את  מקדימה  היא 
הקרובים  בשבועות  וכבר  שנה,  בחצי  ד'  שמש 
שיוכלו  לרוכשים  המפתחות  במסירת  מתחילה 

להיכנס לדירות החדשות מוקדם מהצפוי.  
נתיב  קבוצת  החלה  מאז  השנים,  במהלך 
החברה  הקימה  הנדל"ן,  בתחום  פעילותה  את 
הארץ.  ברחבי  רבות  בערים  יח"ד  אלפי  ובנתה 

ועד  ממגדלים  שונים,  בהיקפים  פרויקטים 
קוטג'ים, הוקמו בזה אחר זה ומיצבו את החברה 
כמובילה בתחומה. הפרויקטים הרבים שהספיקו 
בין  פזורים  שלמות,  מגורים  שכונות  לאכלס 
הגליל,  בנוף  יונה  הר  בית שמש, חריש,  הערים 
רמלה, רחובות, רכסים, מעלה אדומים, בקריות 
הארץ  מצפון  נוספים  רבים  ויישובים  שבחיפה 
צומחת  נדל"ן  באימפריית  מדובר  דרומה.  ועד 
לאחת  ונחשבת  בפריפריה  בבניה  שמאמינה 

החברות המובילות בפיתוחה. 
עם היקף פרויקטים שנאמד במיליארדי שקלים 
אוכלסו  שכבר  דירות  אלפי  השנים,  במהלך 
ואלפי יחידות דיור נוספות שנבנות ומתאכלסות 
בימים אלה, בהחלט מדובר בחברה פורצת דרך 
זו  גם  בישראל,  הנדל"ן  תעשיית  את  שעיצבה 
המפרט  שעושר  למרות  החרדי.  למגזר  שמחוץ 
לרמת  נקבעים בהתאם  הבנייה  וסטנדרט  הטכני 
הפרויקט, קבוצת נתיב מובילה לאורך כל הדרך 
חלק  היו  שלא  וחדשניים  ייחודיים  סטנדרטים 

מפרויקטים דומים בעבר. 
כך, החברה בונה בבית שמש עם מערכות מים 

כשרות לשימוש בשבת בפיקוח 'משמרת השבת', 
היא מספקת את הצרכים הייחודיים למגזר כבר 
ברמת המפרט ואף מספקת תכנון מקדים בהתאם 
גבוהים  בסטנדרטים  מדובר  החיים.  לאורח 
שהעלו את רף הבנייה במגזר החרדי, וסיפקו את 
צרכים  עם  ברוכות  למשפחות  המיטבי  המענה 
ייחודיים. ההיכרות המעמיקה עם הציבור החרדי 
יתרון  לחברה  מעניקה  החשובים,  והאלמנטים 
רב ביכולתה להעניק את תנאי המגורים הנאותים 

והמותאמים ביותר למשפחה החרדית. 
היקף הבנייה והעוגן הכלכלי החזק, מאפשרים 
בהיקפים  פרויקטים  להוביל  נתיב  לקבוצת 
גדולים שחברות בנייה מעטות יכולות להתמודד 
עמם. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא הזכייה 
במכרז במסגרת תוכנית משרד השיכון של "תכנן 
בבית  למגורים  חדשה  שכונה  להקמת  ובנה" 
שמש. מעל 1,000 יח"ד, לצד מרכזים מסחריים, 
מתחמי עסקים ומבנים ציבוריים, ייבנו בתקופה 
קצרה באחת הערים המתפתחות ביתר בארץ. זו 
עדות נוספת ליכולות הפיננסיות, המוניטין הרב 

והאמון שרוחשים לקבוצת נתיב. 

מהתכנון  חודשים  בכמה  האכלוס  הקדמת 
כלכלי  לחוסן  עדות  היא  גם  מהווה  המקורי, 
יח"ד  מאות  של  פרויקטים  להשלים  ויכולת 
האחרונה  שהשנה  אף  על  וביעילות.  במהירות 
הנדל"ן,  בענף  וטלטלות  שינויים  רוויית  הייתה 
המוכנות של החברה לביצוע והשלמת פרויקטים 
בכל מצב הגיעו לידי ביטוי עם מסירה מוקדמת 

למרות האתגרים. 
שמחה  ר'  נתיב,  "קבוצת  של  ובעלים  יו"ר 
גריידינגר: "אנו שמחים על האפשרות למסור את 
הדירות לרוכשים חצי שנה לפני המועד שנכתב 
נפרד מהשירות  בלתי  בכך חלק  ורואים  בחוזה, 
שאנו מספקים ללקוחותינו. בימים אלה נמסרות 
הדירות ברמת בית שמש ד', ובמקביל מובילים 
של  העתיד  בעיר  תקדים  חסרת  פיתוח  תנופת 
הציבור החרדי. הביקוש הרב, לצד רמת הבנייה 
ואיכות החיים, הופכים את העיר לאזור המגורים 
משמעותיות.  בנייה  עתודות  עם  ביותר  הנחשק 
שמש  בבית  הבנייה  את  להוביל  נוסיף  אנחנו 
הסטנדרטים  עם  הארץ  ברחבי  נוספות  ובערים 

הידועים והאכלוס המהיר לטובת הרוכשים". 

מאת: יחיאל חן

כמדי שנה, המועצה להשכלה גבוהה העניקה 
מעורבות  על  סטודנטים   10 ל-  הוקרה  אות 
הזוכים,  מבין  בקהילה.  דופן  יוצאת  חברתית 
לצביה  הוקרה  אות  להעניק  הוועדה  החליטה 
החרדית  בתוכנית  לסיעוד  גינסברג, סטודנטית 
"אופק" של המרכז האקדמי לב. גינסברג זכתה 
בפרס עבור פעילותה המסורה במסגרת פרויקט 

"לב בקהילה" זו השנה השלישית.
גינסברג  להתנדבות,  הראשונה  בשנתה 

התנדבה במסגרת תחנת שיקום של אגף הרווחה 
ליוותה  היתר,  בין  שם,  ירושלים,  בעיריית 
בשנתה  דאון.  תסמונת  עם  צעירה  במסירות 
השנייה בפרויקט, היא לקחה על עצמה להוביל 
הארגון  במסגרת  במיוחד  מאתגר  פרויקט 
החרדי "שיח סוד". גינסברג ליוותה צעירות עם 
הדירה  לצוות  חברה  טיפולית,  בדירה  מוגבלות 
המקצועי בבניית תוכנית עבודה, והצליחה לקדם 
את הדיירות בצורה יוצאת דופן לחיים עצמאיים 
חוג  אפייה,  חוג  בדירה  הפעילה  היא  יותר. 
מוזיקה וריקודים ונטלה על עצמה במסירות את 
המנהג עליו מקפידים בדירה - לחגוג לכל אחת 
מהדיירות יום הולדת. גם בתקופת הקורונה, תוך 
פעילויות  צביה  יזמה  ויצירתיות,  גמישות  גילוי 

מקוריות וחדשות במרחב הפתוח.
דבורי אלבום, רכזת המתנדבות במערך הדיור 
של ארגון שיח סוד אמרה: "צביה הייתה רגישה 
הדיירות  עבור  ונתנה  מהשטח  שעלו  לצרכים 
כי  ספק  אין  מתפקידה.  לנדרש  מעבר  הרבה 
התמיכה  מעגל  להרחבת  הביאה  פעילותה 
המקצועית בצעירות עם מוגבלות מורכבת. צביה 
הקהילה  של  להתנהלותה  מופתית  דוגמה  היא 
המהווה גורם משמעותי בהשתלבותם של אנשים 
עם מוגבלות, כאשר קו ההשתלבות שמוביל שיח 
תורמים  והדיירים  המתנדבים   – הדדי  הינו  סוד 
התועלת  את  למצות  השכילה  צביה  ונתרמים. 

ההדדית ברגישות וביצירתיות".
במסגרת  התרחשה  גינסברג  של  התנדבותה 

החברתי  הדגל  פרויקט  בקהילה",  "לב  פרויקט 
מתמקד  לב. הפרויקט  האקדמי  המרכז  של 
ולמען  עם  סגל  וחברי  סטודנטים  של  בפעילות 
אנשים עם מוגבלות בקהילה החרדית בירושלים, 
תוך התייחסות לבעיותיהם ולצרכיהם הייחודיים, 
ומספק. ד"ר  ראוי  למענה  זוכים  אינם  שכיום 
בראשו  והעומד  הפרויקט  מייסד  אור,  צביקה 
והן  הרבות  ההתנדבות  בפעילויות  "הן  אמר: 
ומופת  דוגמה  היא  צביה  הסיעוד,  בלימודי 
אחת  היא  חברתי.  ולשינוי  לקהילה  לתרומה 
לב  בפרויקט  וסטודנטיות  סטודנטים  מעשרות 
בקהילה שפועלים במסירות ובהתמדה במסגרות 
שילוב  ומהווים  חברתי,  שינוי  ליצירת  שונות 

יוצא דופן של מצוינות חברתית ואקדמית".

חרף מגבלות הקורונה, חברת הנדל"ן המובילה 'קבוצת נתיב – פיתוח ויזמות נדל"ן' האיצה את בניית פרויקט 'נתיב בשדרה' ברמת בית שמש ד', ותמסור מפתחות 
לרוכשים כחצי שנה לפני זמן המסירה המקורי •  הקדמת האכלוס בכמה חודשים מהווה עדות לחוסנה הכלכלי ואיתנותה של החברה הוותיקה

המועצה להשכלה גבוהה בחרה להעניק אות הוקרה לצביה גינסברג, סטודנטית חרדית מירושלים, על עשייה חברתית והתנדבות עם צעירות עם מוגבלות: "פעילותה 
הביאה לשיפור של ממש בחייהן של הצעירות"

נתיב בשדרה ברמת בית שמש ד'1
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ראש העיר ירושלים משה ליאון, קיים הערכת מצב עם נציגי כלל שכונות העיר, בהמשך לאירועי הימים האחרונים • רה"ע הקשיב לדברי נציגי מזרח העיר, הודה להם על 
המילים החמות והבטיח לפעול מיידית, יחד איתם, כדי להתגבר על האתגר הנוכחי, בכלל זה הסרת גדרות בשער שכם כדי להרגיע את הרוחות

מאת: אלי כהן

ירושלים  העיר  ראש  כינס  השבוע  ראשון  ביום 
מכל  העיר  שכונות  נציגי  עם  מצב  הערכת 

המגזרים, גורמי ביטחון והעירייה.
בהמשך  כי  העיר  ראש  ציין  דבריו  בתחילת 
הקורונה,  עם  וההתמודדות  ההידברות  לתהליך 

כך הוא מבקש להמשיך את הדיאלוג גם עכשיו.
ראש העיר ציין כי אין שום הגבלה בעיר, והדבר 

כדי  פשוט  סדר,  זה  להשיג  שמנסים  היחיד 
היפגעות אנשים באירועים המוניים, כמו  למנוע 

באירועים דוגמת ברכת הכהנים בכותל המערבי.
גורמי  מול  לפעול  העיר  ראש  הבטיח  קשר,  בלי 
שכם,  בשער  הגדרות  את  להסיר  כדי  הביטחון 
מאמצים שנשאו פרי. נציגי הציבור ממזרח העיר 
ציינו כי עיקר האתגר הוא בהתנהלות בני הנוער. 

נציגי שכונות מזרח העיר שיבחו את ראש העיר 
ליאון, על שיתוף הפעולה בשנת הקורונה, וציינו 
בכל  שקיבלו  החם  והחיבוק  הקשבת  האוזן  את 

נציגי  שגרתיות.  בסוגיות  גם  שהציפו,  אתגר 
בשכונות,  מאמץ  כל  לעשות  ביקשו  העיר  מזרח 
ובשיתוף ראש העיר, כדי להפסיק את האלימות 
גם את  ביקשו  הנציגים  ואת ההסלמה ברחובות. 

סיוע ראש העיר בגישור מול משטרת ישראל.
בהמשך להערכת המצב, הנחה ראש העיר, משה 
ליאון, לקיים דיאלוג עם כוחות הביטחון להסרת 
הגדרות בשער שכם, ולתגבר את אירועי התרבות 
והקהילה במזרח העיר, זאת על רקע ציון חודש 

הרמדאן. 

אחד  "אף  ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
עצובים  כולנו  הפוך,  מהמצב.  שמח  לא  מאיתנו 
ומבקשים לשנות אותו ומיד, ולהחזיר את השלווה 
במנהיגי  בתושבים,  בנו.  רק  תלוי  זה  לעיר. 
זה  הנבחרים.  ובמנהיגים  והשכונות,  המגזרים 
אני מדגיש  וזה אפשרי.  כולנו  בידיים שלנו, של 
שאין כל הגבלה על התפילות אלא רצון לאפשרן 
קורא  אני  ההמונים.  וביטחון  הסדר  שמירת  תוך 
אני  שכל.  ובשום  באחריות  לנהוג  שוב,  לכולנו, 

משוכנע שיחד נתגבר על כל משבר".

על רקע המהומות: הערכת מצב להרגעת הרוחות

מאת: אלי כהן

בראשות  ירושלים  בעיריית  ובניה  תכנון  ועדת 
מ"מ ראה"ע אליעזר ראוכברגר, קיבלה החלטה 
דרמטית לעיר, לפיה ניתן יהיה להמשיך ולבנות 
בעיר לפי תוכנית תמ"א 38 בשלוש שנים נוספות, 

עד שנת 2025.
הארצית  המועצה  להחלטת  בהתאם  כה,  עד 
מסתיים   ,2019 בשנת  שהתקבלה  ובניה  לתכנון 
פרויקט תמ"א 38 בכל רחבי הארץ בשנה הבאה 
סייג  קבעה  הארצית  שהמועצה  אלא   .)2022(
להחלטתה לפיו ועדה מקומית שתבחר להאריך 
 38 תמ"א  של  פרויקט  לקדם  האפשרות  את 

בתחומה, תוכל לעשות זאת לתקופה של 3 שנים 
נוספות, בכפוף להשלמת תנאים מסוימים.

כבר לפני מספר חודשים סיכמו ראוכברגר וראש 
העיר משה ליאון, על כך שיש להאריך את תמ"א 
נצרכת  בתוכנית  מדובר  וכי  ירושלים,  בעיר   38
לאחר  בעיר.  שונים  באזורים  הבניה  לפיתוח 
התמ"א,  לקידום  ירוק  אור  נתן  העיר  שראש 
קידם ראוכברגר מול מהנדס העיר את הפעולות 
הארצית  המועצה  הנחיית  פי  על  הנדרשות, 
ואכן  האמורה,  הארכה  לביצוע  ובניה,  לתכנון 
אישרה  ירושלים  בעיריית  ובניה  תכנון  ועדת 
את המהלך, שצפוי לקדם עוד עשרות רבות של 

פרויקטים מסוג תמ"א 38 בבירה.
בין המובילות  היא  ירושלים  כיום  כבר  כי  יצוין 

בישראל בפרויקטים של תמ"א 38, והקצב גובר 
הללו  הפרוייקטים  האחרונות.  בשנים  והולך 
יחידות  אלפי  ואף  מאות  של  הוספה  מאפשרים 
למצוקת  פתרונות  ומתן  רבות  בשכונות  דיור 
מפני  מבנים  חיזוק  וכמובן  החריפה,  הדיור 
רעידות אדמה. מדובר בבשורה של ממש לתושבי 

העיר, וההחלטה הדרמטית תקל משמעותית.
אליעזר  ובניה,  תכנון  ועדת  ויו"ר  ראה"ע  מ"מ 
וחיונית  חשובה  בהחלטה  "מדובר  ראוכברגר: 
 38 תמ"א  תוכנית  יישום  באמצעות  במיוחד. 
הדיירים  של  חייהם  איכות  את  משפרים  אנחנו 
דירותיהם,  בהרחבת  באמצעות  הנוכחיים 
רעידות  מפני  ומיגונם  ביטחונם  על  ומוסיפים 
אלפי  ואף  מאות  מוסיפים  אנחנו  בנוסף  אדמה. 

דיור  יחידות 
לעיר.  חיוניות 
מודה  אני 
העיר  לראש 
מר משה ליאון 
הובלת  על 
של  המדיניות 
תמ"א  הארכת 
ולחברי   ,38
הועדה שסייעו 
לבצע  ואישרו 

את  ולבנות  לפתח  נמשיך  יחד  התהליך,  את 
ירושלים".

מאת: אלי כהן

תלמידי  עשרות  ובאו  התכנסו  תורה,  מתן  חג  לקראת 
שבשנה  ג'  שיעור  תלמידי  בירושלים,  קטנות  ישיבות 
מרומם  חיזוק  לכנס  גדולות,  לישיבות  עולים  הבאה 
עלייה  של  הבא  ולשלב  תורה  למתן  הכנה  ומיוחד 
לישיבה גדולה, שהיא חלק מקבלת התורה של שנה זו. 
ברוח דבריהם של רבותינו ראשי הישיבות, שיום קבלת 
בשנה  התורה  וכמות  איכות  על  הדין  יום  הוא  התורה 

הקרובה. 
את הכנס הנחה בטוב טעם ודעת, הרה"ג ר' דוד פלינק 
את  שהרחיב  רמות,  בשכונת  הישיבות  בני  איגוד  רכז 
בימים  התורה  קבלת  של  המשמעות  על  היריעה, 
המשמעותי  המעבר  לקראת  דרוכה,  צפייה  יש  שבהם 
מהישיבה קטנה לישיבה גדולה, מעבר שטומן בחובו 
אחריות גדולה לבחורים המבקשים לעלות בדרך השם 

להיות תלמידי חכמים מופלגים.
הרה"ג ר' שלמה ריין שליט"א מראשי ארגון 'האזינו', 
לעצמו,  לקנות  בחור  לכל  שיש  הקניינים  על  הרחיב 
נפרד  בלתי  לאתגרים שהם חלק  מוכן  להגיע  מנת  על 
סיפר  הוא  גדולה.  לישיבה  קטנה  מהישיבה  מהמעבר 
לבחורים על ההתמודדויות שנתקל בהם בשיחות עם 
וכן בצעירותו בעת למד בישיבת קול  הורים ובחורים 
תורה, ועל היכולת במחשבה מוקדמת להקדים תרופה 

למכה.  
יהודה  רבי  הגאון  נשא  בכינוס  המרכזי  המשא  את 
אורלנסקי שליט"א מרבני ישיבת 'קול תורה' שהרחיב 
'קול  ישיבת  של  החינוכית  המשנה  על  היריעה  את 
ידי  על  והמשכה  קודש  בהררי  שיסודותיה  תורה' 
ומורי דרכה.  גדולי ישראל, ששימשו כראשי הישיבה 
בדבריו שיתף את הבחורים בסיפורים נפלאים ומעוררי 

פוברסקי  שלום  רבי  הגדול  הגאון  ממו"ח  השראה, 
ממנווטי  והיה  מרומים  לגנזי  השנה  שנסתלק  זצ"ל, 
דרכה של הישיבה הקדושה. הוא הדגיש כי דרכה של 
ישיבת 'קול תורה' כפי ששמע ממו"ח, היא לגדל את 
לכל  גדולה  במסירות  חכמים,  לתלמידי  הישיבות  בני 
ראשי  של  המסורה-דרכם  הדרך  פי  על  ואחד,  אחד 

הישיבות מקדמת דנא.
את הכנס נעל הגאון רבי טוביה פולק שליט"א משגיח 
ישיבת 'עטרת ישראל' לצעירים, שהפליא בדבריו חיזק 
ורומם את רוחם להיות הולכים  את תלמידי הישיבות 
ימי  שלושת  של  המופלאים  הימים  לקראת  בגדולות, 
הגבלה וחג מתן תורה. ולנצל את חודשי הקיץ שנותרו, 
כדי להתגדל בתורה ולבוא עם כלים מוכנים לקבל את 

ההשפעות הגדולות שאפשר להשיג בישיבה גדולה.
כשהם  לביתם,  הבחורים  מאוחרת, שבו  לילה  .בשעת 
לאיגוד  הודו  הבחורים  רוחני.  וחיזוק  בסיפוק  מלאים 
ישראל  בג'וינט  ולמנהל תוכניות חרדים  בני הישיבות 
התאפשר  יוזמתם  שבזכות  טרכטינגוט,  יצחק  הרב 
קיומו של הערב הנעלה והמרומם, שהעניק להם כלים 

ותובנות חשובות לקראת העלייה לישיבה גדולה.

מאת: יוסף טולידנו 

לאחים  יד  ראשי  של  מיוחדת  משלחת 
ביקרה השבוע במעונו של שר התורה מרן 
להביא  כדי  שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי 
לפניו שאלות בנושאים הרי גורל הנמצאים 
ברכתו להצלחת  ולבקש את  על שולחנם, 

הפעילות החשובה לפדיון שבויים.
רק מעט ניתן לחשוף מהשאלות הגורליות 
אבל  המיוחד,  הביקור  במסגרת  שהועלו 
שתיים מהן, שהועלו בפני מרן בידי הרב 
חיים דויטש, מבכירי המרצים ביד לאחים, 
בימים  ממש  במקרים  העומדים  נגעו 
ומוות,  חיים  של  שאלות  הפרק.  על  אלו 
לפני  רגע  שחת  מרדת  נפשות  הצלת  של 

שיאבדו לנצח מעם ישראל.
יהודייה  באשה  נגעה  הראשונה  השאלה 
המתגוררת עם ילדיה בלב חברון, בשכונה 
הידועה כשכונה מובהקת של אנשי חמאס. 
שאלת חילוצם שהגיעה ליד לאחים טמנה 
שעלולים  רבים  רגישים  פרטים  בחובה 
את  לסכן  ואף  כולו  החילוץ  את  לסבך 
כששמע  אולם  בו,  המעורבים  של  חייהם 
"יכולים"  הגר"ח  פסק  הפרטים,  את 

והחילוץ יצא לדרכו.
ניצולת  ביהודייה  נגעה  נוספת  שאלה 

שנמצאת  ה-100  את  חצה  שגילה  שואה, 
זה  מנסים  לאחים  ביד  נוצרי.  במנזר 
להחזירה  מנת  על  אליה  להגיע  רב  זמן 
אולם  מידי,  יהיה מאוחר  ליהדותה בטרם 
להיכנס  היא  זאת  לעשות  היחידה  הדרך 
לשאלה,  האזין  הגר"ח  מרן  המנזר.  לתוך 
כי מדובר בהצלת  נוכח העובדה  וגם כאן 
נפשות מרדת שחת, פסק כי מותר להיכנס 

למנזר כדי להצילה.
להכרעתו  נוסף  כי  אומרים  לאחים  ביד 
בנושאי הפעילות שעלו על שולחנו, בירך 
שבויים  בפדיון  השותפים  את  הגר"ח 
שעוזרים  אלו  וקבע:  והצלחה,  בברכה 
 – מהתבוללות  יזכו  הילדים  את  להציל 

מידה כנגד מידה לנחת מהילדים שלהם.

המשמעות: יזמים רבים שהיססו בשנה האחרונה אם לקדם פרויקטים בעיר יחלו לקדם אותם, ואלפי דירות נוספות יקלו על מצוקת 
הדיור • ראוכברגר: "נמשיך לבנות ולפתח את ירושלים"

הגאון רבי יהודה אורלנסקי שליט"א מרבני ישיבת 'קול תורה': דרכו של מו"ח הגאון הגדול 
רבי שלום פוברסקי זצ"ל הייתה לגדל את בני התורה במסירות נפלאה בהמשך למסורת 

הישיבה הקדושה 

חילוץ ממעוז חמאס בחברון, כניסה למנזר להצלת אישה יהודייה 
ונושאים הרי גורל נוספים - הנוגעים בצביון העם היהודי אשר עומדים 

על סדר היום הציבורי בארץ - הובאו להכרעה בפני מרן הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א במסגרת ביקור מיוחד של ראשי יד לאחים • בארגון יד לאחים 

חושפים: נוסף להכרעה באותם נושאים חשובים בירך הגר"ח את 
השותפים בפדיון שבויים בברכה והצלחה, וקבע: "אלו שעוזרים להציל 
את הילדים מהתבוללות יזכו – מידה כנגד מידה לנחת מהילדים שלהם"

החלטה דרמטית: תמ"א 38 הוארכה ל-3 שנים נוספות

עשרות בני הישיבות הקטנות 
מירושלים התכנסו להכנה למתן תורה 

הכרעה בנושאים הרי גורל: משלחת 
יד לאחים במעונו של מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי

כנס חיזוק לקראת מתן תורה

הרב דויטש מציג בפני מרן את השאלות הגורליות

מ"מ רה"ע אליעזר ראוכברגר



 ⋅ ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
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  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?
 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!
 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!
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נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

דוגמא 
אישית 

 ֵני בְּ ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ֱאמֹר  ה  ֶאל־מֹשֶׁ ה’  "ַוּיֹאֶמר 
ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם.." )ויקרא כא, א(.

)יבמות  הקטנים"  על  גדולים  ְוָאַמְרָּת-להזהיר  "ֱאמֹר 
קיד ע"א, הובא ברש"י(.

אחד מהמרכיבים החשובים והעיקרים בחינוך הילדים 
הוא הדוגמא האישית, ורמזו זאת רבותינו בציווי חז"ל 
"להזהיר גדולים על קטנים", להזהיר מלשון אור וזוהר, 
ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע )דניאל יב, ג(, אם האבא זוהר ומאיר 
במידותיו ודרכיו בניו יושפעו מכך ללכת בדרך הטובה.
המצוות  את  מקיים  אביהם  את  רואים  כשהבנים 
בשמחה והתלהבות, הולך במסירות נפש ללמוד תורה 
ולא מפספס תפילה במניין בשום אופן, זה נחקק במוחם 
והמצוות  התורה  מעלת  את  להבין  להם  וגורם  וליבם 

וחושקים ורוצים להידמות לאביהם וללכת בדרכיו.



על הפסוק  דורשים  )פו ע"א(  יומא  רבותינו במסכת 
ְוָאַהְבָּת ֵאת ה’ אלוקיך )דברים ו, ה(, שיהיה שם שמים 
מתאהב על ידך. כיצד אוהבים את ה’ יתברך? יש אדם 
שבזה  בחושבו  השמים  כלפי  וירימם  ידיו  את  שינשק 
שאין  אותנו  מלמדים  רבותינו  אך  ה’,  את  אוהב  הוא 
זו כוונת התורה בציווי לאהוב את ה’, אלא אהבת ה’ 
שונה  שבכתב(,  בתורה  )לומד  קורא  "שיהיה  פירושו 
ומשמש  וגמרא(,  משניות  פה,  שבעל  בתורה  )לומד 
תלמידי חכמים, ומשאו ומתנו בנחת עם הבריות )מתנהג 
בדרך ארץ ומידות טובות(", הוא נקרא אוהב ה’ וגורם 
להאהיב את שמו יתברך בעולם, ומה הבריות אומרות 
שלמדו  רבו  אשרי  תורה,  שלמדו  אביו  אשרי  עליו? 
תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו 
מעשיו,  מתוקנים  כמה  דרכיו,  נאים  כמה  ראו   - תורה 
עליו הכתוב אומר )ישעיה מט, ג( ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה 

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר. 
)פ"א ס"ב( שעיקר  כותב בספרו אבן שלמה  הגר"א 
המידות,  בשבירת  תמיד  להתחזק  האדם  ועבודת  חיות 
ואם לאו למה לו חיים, זהו העיקר- מידות הטובות ודרך 
ההורים  התנהגות  עם האשה,  הבית  בתוך  בפרט  ארץ, 
על  גדולים  "להזהיר  הבנים,  על  משפיעה  זה  עם  זה 
הקטנים"-תיזהרו הגדולים, הקטנים מסתכלים ובוחנים 

והדברים נחקקים בליבם! 
לא  מדוע  אשתו  בפני  הזמן  כל  מתלונן  הבעל  אם 
זה,  ואת  זה  את  עשתה  לא  ומדוע  פלוני  מאכל  הכינה 
ומתעוררת  הבעל  כלפי  וטרוניה  בכעס  מגיבה  והאשה 
מכך מריבה, דבר זה נקלט ונחקק בילדים ומפתח בהם 
מידות רעות של כעס וכדו’ וכשגדלים מחזירים הם את 

הכעס כלפי ההורים באי שמיעה וציות לדבריהם. 
אחת מהדוגמאות הדרושות שימת לב היא שלא ישבח 
הבעל את אמו בפני אשתו, "הדגים שאמא שלי בישלה, 
אין כמוהם, לעולם לא תצליחי לעשות כמוהם", דיבור 
העמל  כל  לאחר  האשה,  את  מאוד  ומעליב  פוגע  זה 
זו  ולהכינם  המוצרים  כל  את  לקנות  שטרחה  והטרחה 
המחמאה שהיא צריכה לקבל? וכי יש לה את הניסיון של 
עשרות השנים שיש לאמו? איפה הדרך ארץ והמידות 
הטובות? ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקוֹם ְמנּוָחִתי 
)ישעיה סו, א(, וכי זה בית שהשכינה יכולה לשרות בו? 
לא, השכינה בורחת מבית כזה ובעקבות כך מתחילים 

כל הצרות והבעיות. 
אלא  בעלה,  בפני  אביה  את  תשבח  לא  האשה  וכן 
רק ישבחו ויעודדו אחד את השני, ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת 

"איזה  כד(,  ב,  )בראשית  ְּבִאְׁשּתוֹ  ְוָדַבק  ִאּמוֹ  ְוֶאת  ָאִביו 
סלט נפלא הכנת, התיבלון היה במינון המדויק, אין כמו 
העוגה שאת מכינה, טעימה בריאה ולא עושה צרבות", 
וכן הלאה, ֵּתן ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עוֹד )משלי ט, ט(, לחפש כל 
הזמן איך לשבח את האשה, והאשה תחפש איך לשבח 
לבד  אמו  בפני  הוריו  בבית  יהיה  כשהבעל  בעלה,  את 
אשתו,  בפני  לא  אך  ליבו,  כפי שחפץ  ויפארה  ישבחה 
וכן האשה תשבח ותברך את אביה, אך לא בפני בעלה. 
ומאושרים  טובים  חיים  אין  הזאת,  בצורה  חיים  אם 
מאלה, וגם הבנים לומדים מהוריהם דרך ארץ ומידות 
טובות וגדלים בצורה נכונה וישרה, ומרווים להוריהם 
ְלֻׁשְלָחֶנָך  ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ושמחה,  נחת  רוב 

)תהילים קכח, ג(. 

עבודה עצמית 

רבותינו במסכת יבמות )קיד ע"א( דורשים על כפילות 
הפסוק "ֱאמֹר ְוָאַמְרָּת-להזהיר גדולים על הקטנים", ורמז 
עצמם,  להזהיר  הגדולים  צריכים  שתחילה  בדבר  נתנו 
להשתלם  התורה,  במצוות  ולהישמר  להיזהר  דהיינו 
במידות טובות, בענווה ודרך ארץ, כיון שרק כך יוכלו 
להשפיע על הקטנים בראותם את הגדולים נוהגים כך, 
כיון  הגדולים,  יזהרו  הקטנים"-  על  גדולים  "להזהיר 
ְּכמוֶֹהם  כמותם,  ועושים  ממעשיהם  לומדים  שהקטנים 
סימן  אבות  ומעשה  ח(,  קטו,  )תהילים  עֵֹׂשיֶהם  ִיְהיּו 

לבנים )ב"ר מ, ו(.
ֲעִמיֶתָך  ֶאת  ּתוִֹכיַח  הוֵֹכַח  התורה  בציווי  שרמוז  וזהו 
עצמו  להוכיח  האדם  על  כל  קודם  יז(,  יט,  )ויקרא 
אחרים,  יוכיח  אח"כ  ורק  טובות,  במידות  ולהשתלם 
קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים )ב"מ קז ע"ב(. עבודה 
עצמית, זה מה שמוטל על כל אחד ואחד מאיתנו, אם 
אין אני לי מי לי )אבות פ"א מי"ד(, אפילו יהיה האדם 
הגדול והחכם ביותר, אם לא יעבוד על עצמו וישתלם 
במידות טובות ודרך ארץ, הרי שלא יצליחו דרכיו ולא 

יוכל להמשיך את שושלת מסירת התורה מדור לדור. 
שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, 
לזה  זה  כבוד  נהגו  שלא  מפני  אחד  בפרק  מתו  וכולן 
כלל  נודע  שלא  יפלא  ולכאורה  ע"ב(,  סב  )יבמות 
התלמוד,  בכל  ממאמריהם  מוזכר  לא  ואף  משמותם 

להיכן נעלמה כל תורתם? 
של  הקודמים  מתלמידיו  נשאר  אחד  מאמר  רק 
את  ומיישב  הכלל  על  המגלה  הוא  והוא  עקיבא,  רבי 
קושייתנו. הגמרא במנחות )סח ע"ב( מספרת שישב רבי 
טרפון והקשה קושיה, השיב לו רבי יהודה בר נחמני, 
ידע  ולא  טרפון  רבי  שתק  עקיבא,  רבי  של  מתלמידיו 
מה להשיב, מיד צהבו פניו של יהודה בר נחמני ושמח 
שמחה גדולה על שהצליח להשיב את רבי טרפון, אמר 
זקן,  את  שהשבת  פניך  צהבו  יהודה,  עקיבא:  רבי  לו 
תמהני אם תאריך ימים. אמר רבי יהודה ברבי אלעאי: 
אותו הפרק פרוס הפסח היה, כשעליתי לעצרת שאלתי 
נפטר  לי:  ואמרו  הוא?  היכן  נחמיה  בן  יהודה  אחריו: 

והלך לו.
זאת אומרת שלפי דרגתם התנהגו בחוסר מידות ודרך 
ארץ, ולכן לא היו זכאים להעביר את התורה לישראל, 
פ"א  )אבות  ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  משה 
ובעלי מידות, אך  היו ראויים  מ"א(, כל מוסרי התורה 
מי שלא היה ראוי למסור התורה, נפטר ולא נשאר זכר 

מתורתו. 
ונעשה  טובות  במידות  להשתלם  שנזכה  רצון  יהי 

רצונו כרצונו תמיד.

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

הכהנים 
בני אהרון

חז"ל דרשו על הפסוק: "אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם 
לנפש לא יטמא בעמיו" )כא, א(. מלמד שהראהו הקב"ה למשה דור 

דור ומנהיגיו, דור דור ופרנסיו. )ויקרא רבה כו, כז(.
שאל הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי"ע  - מדוע היה צריך הקב"ה 
להראות למשה את הדור יחד עם מנהיגיו ופרנסיו, הרי היה די להראות לו את 
רבינו  היה משה  לו  על עצמו:  ואמר  תירץ  והפרנסים בלבד? אלא  המנהיגים 
רואה את "שמחה בונם" כמנהיג בישראל היה מתפלא ומשתומם, כיצד יתכן 
גם בונים  יכול  כי לחסידים כאלה  זאת? אבל כאשר ראה גם את הדור, הבין 

להיות רבי ומנהיג. 
רעיון עמוק יותר אנו מוצאים בדבריו של החוזה מלובלין זי"ע שמדבר על 
חובת המנהיגים לדאוג שקהילתם תתרומם. וכך אומר על דבר הכתוב: "אמור 
אל  "אמור  כאן!  יש  גדול  לימוד  ולמה?  כאן,  יש  אמירות  שתי   – ואמרת" 
הכהנים"  - שיהיו ראויים להיות בני אהרון, אוהבי שלום ורודפי שלום, ללכת 
ולראות איך מקרבים עוד יהודי ועוד יהודי... אבל יש גם אמירה שניה: "ואמרת 
אליהם לנפש לא יטמא"  - עם כל הרדיפה אחרי השלום וההתקרבות, אל תסכנו 
את נפשותיכם מרוב התחברות אל טמאים. "לנפש לא יטמא", צריכים לדעת 
מתי כן, ומתי לא. על המנהיגים לשמור על דרגתם ובאמצעותם כך לרומם את 

קהילתם ולא ח"ו לרדת עמם.
והלה  זצ"ל שנפגש פעם עם אחד מגדולי התורה  ישראל  מסופר על הבית 
הגיד על מה שכתב רש"י: להזהיר גדולים על קטנים. "לנפש לא יטמא בעמיו"  
אלו  הקטנים,  עם  מתעסקים  כשהגדולים  והסביר:  עוממות.  גחלים  לשון   -
הנפשות הנמוכות, הגחלים העוממות, יזהרו המנהיגים שלא יטמאו ויתקלקלו 
ח"ו כתוצאה מן המגע עמהם. התרעם הבית ישראל והגיב על אתר בחריפותו: 
חיובית,  היא  קטנים"  על  גדולים  "להזהיר  של  המשמעות  נכון!  זה  אין 
שהגדולים חייבים לטפל בקטנים ולהשגיח עליהם, ואילו את הסיפא יש להבין 
כהבטחה שהתורה הקדושה מבטיחה לגדולים שאף כי יבואו במגע עם הגחלים 
העוממות לא יאונה להם כל פגם ונזק רוחני ח"ו. זאת ולא אחרת כוונת הכתוב 

"לנפש לא יטמא בעמיו"... ואיך זוכים לכך?
זי"ע לטלטל עצמו בגלות ממקום למקום. ענינים  זושא  ר'  נוהג היה הרבי 
רבים היה לו בכך, לזכך את הגוף והעצמות לערוך תיקונים, להוציא ניצוצות. 
בעבירה  פגום  הפונדק  ומבחין שבעל  לפונדק  מגיע  היה  היה שכאשר  מנהגו 
כלשהו, היה קם חצות ליל יושב ומתוודה בקול רם ומייסר את עצמו בדמעות 
שליש על אותו חטא שכביכול תלוי בעקביו. כיון ששומע 'בעל העבירה' את 
דבריו היה מתיישב לצדו, ואומר בבכי: גם אני חטאתי, וכזאת וכזאת עשיתי..." 

והיו יושבים שעה ארוכה וחוזרים 'יחדיו' בתשובה...
בזה פירש אחיו בעל ה'נועם אלימלך' זי"ע דברי רש"י בפרשתינו: "אמר אל 
הכהנים – להזהיר גדולים על הקטנים". כלומר שכאשר אדם בא לומר מוסר 
או להעיר לאדם על התנהגותו ועל הצורך לשנות את עצמו לא יכוון דבריו רק 
אליו, כי בכך גורם שהלה נפגע ומתבייש בחטאו, אלא ידבר בכללות, ויכליל 
בדבריו את כל הנוכחים. וזה – להזהיר גדולים על הקטנים, שבשעה שמזהיר 
ומוכיח יפנה את דבריו גם ל'גדולים' שאין להם שייכות לפגם זה, ובכך תהא 

לתוכחתו השפעה. וגם לא יינזק חלילה. 
הדבר רמוז בפסוק: "אמור אל הכהנים בני אהרן", וכי מי אינו יודע שהכהנים 
הם בני אהרן? אלא הזהירה התורה הקדושה את אלו שמקיימים את המאמר 
שמוכיחים  כאותם  יהיו  שלא  תוכחה,  ואומרים  הקטנים  על  גדולים  להזהיר 
לאחרים והם בעצמם ריקים מכל לחלוחית של קדושה. רק צריכים להיות בני 
דהיינו שילמדו ממידתו של אהרן הכהן, שאע"פ שהיה הולך ממחנה  אהרן, 
למחנה לעשות שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, בכל זאת היה דומה 
למלאך ה' צבקות כפי שנאמר: "כי שפתי כהן ישמרו וגו' כי מלאך ה' צבקות 

הוא" )מלאכי ב, ז( , ולכן היה יכול לפעול באמירתו. 
מוסר  דברי  "אמור"  כי  התוכחה.  תנאי  על  רמז  ואמרת"  "אמור  במילים: 
לאחרים הוא דבר קל מאוד, אבל צריך שיתבונן קודם האמירה, אם כבר הוכיח 
את נפשו. "אמור" - קודם אמירת דברי מוסר לאחרים צריך להקדים "ואמרת", 
והיינו  לעצמך,  ולומר  להקדים  צריך  לאחרים  מוסר  דברי  אמירת  קודם  כי 
שתקדים לומר לנפשך את מה שצריכה לתיקונה, ולאחר מכן תוכל לומר דברי 

מוסר לאחרים. 
זה מה שהסמיכו במדרש רבה )פכ"ו א( את הפסוק )תהלים י"ב, ז("אמרות 
ה' אמרות טהורות", והיינו שכשאומרים אמרות ה' ומוסר לאדם צריך שיהיו 
אמרות שהם טהורות. דהיינו שיאמרוהו בטהרה, שהוא באופן שהקדים לומר 

את הדיבורים האלו לעצמו כנ"ל. 



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

של משרד הבריאות ובעל התו הסגול 
להעסקת עובדים. עמדות מונעות רסס

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

₪ 35 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

המחלקה ממוקמת במשרדינו המרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

המתאימים במיוחד לתקופת הקורונה

משרת אם: 9:30-14:00

תצמחי 
עלינו!

לצוות מנצח במחלקה החדשה 
והאיכותית לשימור תורמים חוזרים

דרושות
נציגות

שרוצות לצמוח ולהרוויח!
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אינפורמטיבי
***

*
אולמי בית ישראל: חתומים 

על אירוע קיץ מושלם
עם פתיחת עונת החתונות והשמחות, נותרו תאריכים 
אחרונים לעונת הקיץ  כשנותנים לכם יותר, השמחה 

שלכם תהיה מושלמת!
עונת החתונות והשמחות מתחדשת, ואם גם אתם מתכננים 

שמחה או כל אירוע מרגש אחר בקיץ הקרוב, פשוט אל 
תתלבטו: אולמי בית 

ישראל בירושלים, 
חתומים על אירוע 

קיץ מושלם! הזדרזו 
והזמינו עכשיו, נותרו 

רק תאריכים אחרונים 
לעונת הקיץ. אצלנו 

תיהנו כמו תמיד ממיטב 
השירות, כדי שהשמחה 

שלכם תהיה מרגשת, יפה ויוקרתית יותר. כשנותנים לכם יותר, 
השמחה שלכם תהיה מושלמת.

באולמי בית ישראל מבחר גדלים של אולמות לעריכת כל סוגי 
השמחות בכל קונספט שתבחרו- חתונות, שבע ברכות, בר 
מצווה, שבתות, בריתות, אירועי חוץ ועוד בליווי אישי וייעוץ 
מקצועי להתאמה מושלמת לכל אורך הדרך עד ליום הגדול 

והמאושר שלכם.

באולמי בית ישראל, הממוקמים בלב ירושלים החרדית, ברח' 
עזרת תורה, תיהנו ממבחר אולמות לכל סוגי האירועים, עיצוב 

קלאסי ומוקפד בדיוק לטעמכם, תפריט עשיר ומוקפד בכשרות 
מהודרת של בד"ץ העדה החרדית, מבחר מנות שף לבחירה 

וקבלת פנים מהודרת ושירות אישי וייחודי לכל לקוח כי אנחנו 
מאמינים שכשנותנים לכם יותר, השמחה שלכן מושלמת.

להזמנת אירוע חייגו 02-5384534 והצטרפו למעגל הלקוחות 
המרוצים של אולמי בית ישראל שיודעים לבחור בטוב ביותר 

עבור השמחות שלהם.

האולם פועל על פי הנחיות משרד הברירות ומקפיד על כל 
ההוראות.

חוזרים לעונת השמחות עם 
מבחר טיפולי פנים אצל דבי וולף
עם התחדשותה של עונת השמחות, כולן רוצות להיות מוכנות 

ומושלמות לשמחה המשפחתית הגדולה. ומה יותר מתאים 
עבורנו יותר מעור פנים זוהר? זה בדיוק הזמן להשקיע בעצמנו 

ובעור הפנים שלנו.

במכוני 'דבי וולף' מציעים לך מבחר טיפולי פנים: ניקוי עמוק 
והזנה לכל סוגי העור, פילינג לאקנה, אולטרסאונד לאנטי-

אייג'ינג ומזותרפיה. מעבר 
להשקעה בעור, בתחום 

הרפואה האסתטית, 
זמינים שפע טיפולים 

מתקדמים: הזרקות 
ומילויים טבעיים לקמטים; 

בוטוקס לטיפול באזור 
הגבות, בצידי העיניים או 

במצח; טיפולי פילינג לפיגמנטציה; נימים; הסרת נקודות חן 
וטיפול באדמומיות וצלקות. כולם מתבצעים ע"י הדרמטולוגיות 

הטובות בעולם, העוסקות ומתמחות ברפואת עור אסתטית 
וקוסמטית עם דגש מיוחד על טיפולים בהזדקנות העור.

רופאים רבים ממליצים אמנם להתחיל בטיפולי העור בסביבות 
גיל 40, אך דבי וולף, בעלת ניסיון של כשלושה עשורים בתחום, 

ממליצה אף להקדים יותר: "ככלל כדאי להתחיל בטיפולי 
הזרקות בגיל מוקדם, גם כדי לטפל בקמטוטים הקטנים 

המופיעים בעור גם בגיל מוקדם יחסית, וגם כדי למנוע יצירת 
קמטים יותר עמוקים שקשים יותר לטיפול", היא מסבירה.

התקשרי לקבל ייעוץ מהו הטיפול שמתאים לך ביותר וקבעי תור 
לפינוק אישי ומקצועי בסניפי דבי וולף במספר 1700-500-401: 

ירושלים - עם ועולמו 3 )כנפי נשרים(, בני ברק - ר' עקיבא 74 
קומה א', מודיעין עילית - מרכז קסם.

מעצבים את החצר 
עם פריטי הגן של איקאה
הימים שבין האביב לקיץ, הם הזמן המושלם לצאת החוצה 

וליהנות ממזג אוויר נעים ביום וקריר קמעא בערבים. בימים 
אלו אפשר גם לצאת מהבית לחצר, וליהנות מארוחת ברביקיו 

נחמדה. לאיקאה מגוון רחב של ריהוט גן, אך גם לא מעט 
פריטים קטנים יותר ובמחירים נוחים לכל אחד, שעושים את 

ההבדל הגדול!

50485882

רשת ניקוי גריל ברבקיו
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 הכינו את ילדיכם לעונת הקיץ
עם ד"ר פישר סרקל קיץ שמפו ומרכך 

הפתרון הבדוק לטיפול בשיער גם 
מפני נזקי הקיץ והכלור 

עונת הקיץ הגיעה ואיתה השמש, הים והבריכה. כל אמא יודעת 
שבכל קיץ הילדים מבלים שעות רבות בשמש, ואף שוהים רבות 

בבריכה או בחופי הים.  

מה שלא כל אמא יודעת הוא שכמו שאנו שומרים על בריאות 
העור בהגנה מפני חשיפת קרני השמש המזיקות, חשוב לשמור 

גם על בריאות השיער והקרקפת של ילדנו. 

ממחקר שבוצע ב-2019 בקרב אנשים הנוהגים לשהות בבריכות 
שחייה באופן תדיר, עלה כי: 72% הרגישו יובש בשיער, 67% 

חשו יובש בקרקפת ו-65% התלוננו על רגישות בעור הקרקפת. 
עוד ידוע כי קרני השמש פוגעות באופן ישיר במרקם השיער 

ובעור הקרקפת. על מנת לשמור 
על בריאות ילדנו, פיתחו במעבדות 

המחקר והפיתוח של ד"ר פישר 
תכשירים ייחודיים ובלעדיים שבנוסף 
לשמירה על היגיינת השיער מסייעים 

גם בהתמודדות עם נזקי הקיץ והכלור 
על השיער והקרקפת. סדרת סרקל 

קיץ מכילה שמפו ומרכך לילדים, 
המותאמים לשימוש יומיומי גם ללא 

שהייה בבריכה. התכשירים ללא דמעות, נבדקו דרמטולוגית 
ועברו את מבדק סנסיטיב - המעיד על התאמה לעור עדין ורגיש 

במיוחד.

 -  Peach leaf extractהסדרה מבוססת על רכיב ייחודי
שמקורו במחוז Yamanashi  השוכן למרגלות הר הפוג'י, באתר 

מס' 1 לגידול אפרסקים ביפן. תמצית עלי האפרסק נחשבת 
כבעלת סגולות רבות כאשר אחת מהן נבדקה מחקרית והוכחה 
כמסייעת בטיפול ובהפחתת נזקי כלור ובמניעת יובש הנגרמים 

לשיער ולעור הקרקפת כתוצאה משהייה במי הבריכה.

הנוסחה הייחודית של סרקל קיץ מכילה רוזמרין, שומרת על 
השיער רך ונקי, מתירה קשרים ומסייעת בשמירה על לחות, 

גמישות וחיוניות השיער, למראה שיער בריא, חזק ומלא ברק. 
בריח המוכר והאהוב של סרקל הנשאר לאורך זמן.

סדרת סרקל של ד"ר פישר הינה הסדרה המובילה והאהובה 
על הורים וילדים, המסייעת בשמירה על היגיינת השיער כבר 

למעלה מ-30 שנה וכוללת מגוון תכשירים לשימוש יומיומי.

מבצעי השקה לתחילת חודש מאי ברשתות השיווק: 19.90 ₪ 

תכולה: 750 מ"ל

להשיג ברשתות השיווק, בתי המרקחת הפרטיים ובחנויות 
נבחרות

אודות ד"ר פישר: אנו בד"ר פישר משלבים למעלה מ-55 
שנות ניסיון, מחקר וידע רפואי בינלאומי כדי לפתח את 

התכשירים המתקדמים ביותר לבריאות כל בני המשפחה. 
תכשירי התשלובת מיוצרים במפעלי ד"ר פישר תחת בקרת 

איכות קפדנית, כמקובל במפעלי תרופות, על-פי תקני הייצור 
הבינלאומיים המחמירים תוך שימוש במרכיבים מהמתקדמים, 

הבטוחים והבדוקים ביותר. מפעלי ד"ר פישר הינם בעלי תו 
הפלטינה היוקרתי של מכון התקנים הישראלי המעיד על 

מצוינות תפעולית ועמידה ב-5 תקני איכות מחמירים: ייצור 
תכשירים קוסמטיים ואביזרים רפואיים, איכות הסביבה, בטיחות 

וניהול מערכות. תכשירי ד"ר פישר הינם בעלי מוניטין בינלאומי 
ונמכרים בהצלחה בעשרות מדינות ברחבי העולם.

חדש בלאומית מקור ברוך: 
מכון פיזיותרפיה משוכלל 

ומרפאה קרדיולוגית מחוזית
המרכז הרפואי של לאומית בשכונת מקור ברוך בירושלים 

נחשב למרכז רפואי גדול ומתקדם, אחד המובילים בעיר ובמחוז 
כולו. במרכז היצע עצום של שירותים רפואיים וטכנולוגיות 

מתקדמות, וכעת מבשרת לאומית על הוספה של שירותים 
חדשים במקום. 

מדובר במכון פיזיותרפיה משוכלל וכן מרפאה קרדיולוגית 
מחוזית שיעניקו שירות לעשרות אלפי לקוחות לאומית מהאזור. 

יצוין כי במרכז הרפואי במקור ברוך מגוון רחב ביותר של 
שירותים רפואיים ומומחים בתחומים רבים, ביניהם: רפואת 

משפחה, נשים וילדים. כירורגיה כללית וכירורגיית כלי דם. 
גסטרו. אורתופדיה. תזונה. עיניים. רדיולוגיה. ועוד. כמו כן 
ניתנים במרכז שירותי מעבדה, מכון אולטרסאונד ושירותי 

סיעוד. 

פתיחת מכון הפיזיותרפיה והמרפאה הקרדיולוגית המחוזית 
מהווה אם כן שדרוג נוסף ומתבקש למרכז הרפואי מקור ברוך. 

יצוין כי לאחרונה חנכה לאומית בקרבת מקום מרכז חדש 
ומתקדם לבריאות האישה המותאם במיוחד לציבור החרדי. 

המרכז ממוקם בבניין טרם בשרי ישראל, והוא כולל מגוון 
עצום וחסר תקדים של שירותים רפואיים. בין היתר מציע 

המרכז ללקוחות מרפאת נשים ראשונית, ה. בסיכון, פוריות, 
הדמיה )כל הסוגים(, היסטרוסקופיות, צוואר רחם, גיל מעבר/

אורוגניקולוגיה, אונקוגניקולוגיה, מרפאת ילדות ומתבגרות.

"אנחנו בלאומית חושבים כל העת כיצד לייעל ולשפר את 
השירות עבור הציבור החרדי בכל מקום שהוא, לרבות בעיר 

ירושלים", אומר הרב שמעון לוי מנהל אזור מוריה ומזכיר 
בשיחה את המרכזים שנפתחו בשנה האחרונה ואת הרופאים 

הרבים שהצטרפו למערך הרפואי של לאומית. "לא חסכנו 
במומחים המובילים בתחומם על מנת לספק מענה מותאם בכל 

מרכז שהוא לציבור הלקוחות".

חדש: מולר מיקס עם שתי תוספות חדשות ומפתיעות!

מיקס כזה עוד לא טעמתם!

חדש: מולר מיקס בשני 
טעמים מפתיעים במיוחד

בשורה טעימה לחובבי היוגורט:

מולר, מותג היוגורט הבינלאומי, משיק שני מוצרים מקוריים 
נוספים בסדרת מולר mix – הסדרה שמשלבת יוגורט ביו קרמי 

מעולה עם מגוון תוספות מפנקות מעל הגביע.

מהיום, ניתן ליהנות מיוגורט מפנק בשני טעמים חדשים 
ומפתיעים במיוחד:

יוגורט ביו קרמי עם פקאן 
סיני מצופה שוקולד

יוגורט ביו תות עם 
קורנפלקס מצופה שוקולד 

לבן

שני המוצרים החדשים מצטרפים למגוון מוצרי סדרת מולר 
מיקס עם התוספות המפנקות: פצפוצי שוקולד, בוטנים 

ושקדים מקורמלים, כדורים מצופים שוקולד חום ולבן, גלילי 
ופל במילוי קרם ועוד.

במולר מזמינים את הצרכנים ליהנות עם מגוון מוצרי יוגורט 
איכותיים ומפנקים שמתאימים לכל הזדמנות בכשרות 

המהודרת של בד"ץ העדה החרדית.

לקראת עונת החתונות

מגוון רחב של מסגרות 
לחתנים ולכלות ממיטב 

המותגים המובילים ברשת עינית
עינית, רשת המשקפיים המובילה, עם מגוון מסגרות אופנתיות 

ממיטב המותגים המובילים בעולם האופנה המתאימים 
במיוחד לחתנים, כלות ומשפחותיהם המעוניינים להתחדש עם 

משקפיים לקראת האירוע החשוב בחייהם. 

לקראת תחילתה של עונת 
החתונות, רשת המשקפיים 
המובילה עינית מציעה לכם 
להתחדש ממלאי המסגרות 

הרחב ומשירות אישי בכל אחד 
מסניפי הרשת. עינית מציעה 
קולקציות נבחרות של מיטב 

הדגמים מהמותגים המובילים 
של עולם האופנה, אותם ניתן 
לרכוש בסניפים ברחבי הארץ 

תוך התאמה מקצועית, איכות 
מוקפדת ושירות ללא פשרות. 

רשת עינית מעמידה לרשותכם אופטומטריסטים מקצועיים 
להתאמה מושלמת של העדשות, ומעטפת מקיפה לבדיקות 

עיניים ופתרונות מתקדמים לראייה. חתנים, כלות ובני 
משפחותיהם, יכולים להתחדש עם משקפיים איכותיות לקראת 
האירוע החשוב בחייהם וליהנות משפע של אפשרויות ומסגרות 

עדכניות של המעצבים הגדולים. 

ברשת עינית תוכלו להתחדש גם עם משקפיים לכל המשפחה – 
עם מגוון מסגרות לילדים, נערים, מבוגרים, עדשות מולטיפוקל 

בהתאמה אישית ומגוון גדול של משקפי שמש איכותיים 
ועדשות שקופות המתכהות ביציאה לשמש. בסניפי הרשת 

תמצאו את כל מה שצריך כדי לשמור על העיניים שלכם בצורה 
המקצועית, האיכותית והמותאמת ביותר לצרכים האישיים. 

מומחי עינית הינם בעלי ניסיון בהתאמה מושלמת של 
משקפיים לנתונים האישיים, ומסגרות בהתאם לטעם האישי. 

בעינית תוכלו למצוא מלאי רחב של סוגי מסגרות, מסוגים 
שונים ובאיכות ללא פשרות. המבחר הרחב שמעניק מרחב 

בחירה מגוון עד למציאת המסגרת המתאימה, השירות האישי 
וההקפדה על מקצועיות, מציבים את עינית במקום הראשון 

וכבחירה המועדפת על חתנים וכלות. 

סניפי עינית פזורים בריכוזים החרדיים הבולטים ברחבי הארץ: 
ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, וקניון רב שפע, רח' שמגר 

16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' במרכז רייסדור, רח' הרב 
לנדא 4; אלעד: מרכז 'רימון' רח' בן שטח 10; בית שמש: חדש 
קניון לב הרמה רח' נהר הירדן וברח' נחל זוהר 4; ביתר עילית: 

רח' הר"ן 9 ז'.

חוגגים חלאקה ונהנים בדרך 
!DIPPAS מדוריטוס

בדרך למירון לשמחת החלאקה של בן השלוש? יוצאים לטיול 
ל"ג בעומר קצר? מתפנקים 

במדורה ליד הבית? זה בדיוק 
הזמן ליהנות מדוריטוס 

DIPPAS, שמתאים לכל מטבל 
שתבחרו – לשדרוג הארוחה או 

לנשנוש קטן וטעים.

דוריטוס DIPPAS מגיע עם 
משולשים גדולים ועבים יותר, 

במליחות מעודנת, מה שהופך 
אותו אידאלי לאכילה עם 

מטבלים ולשילוב שיוצר חווית 
טעם מושלמת!

אז איזה שילוב אתם הכי 
אוהבים עם דוריטוס DIPPAS? מטבל עגבניות פיקנטי? או 

דווקא סלט אבוקדו? כל מטבל שתבחרו בשילוב דוריטוס 
DIPPAS יהפוך את הארוחה שלכם לחוויה!

כשר פרווה בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

מותג תפוצ'יפס מביא לישראל את 
 הטעם האייקוני מחו"ל  

Salt & Vinegar תפוצ'יפס בטעם
לראשונה, מותג חטיפי הצ’יפס הגדול בישראל, תפוצ’יפס

ישיק את אחד הטעמים המובילים והאהובים בעולם – 
)Salt & Vinegar( תפוצ’יפס בטעם מלח וחומץ

תפוצ’יפס, שנמצא בבעלות משותפת של חברת שטראוס 
 וחברת פפסיקו העולמית, 
שמחים להיענות לבקשות 

הצרכנים ו"להעלות ארצה" את 
הטעם האהוב מחו"ל.

החטיף מיוצר במפעל המלוחים 
של שטראוס הממוקם בשדרות. 

תפוחי האדמה של תפוצ’יפס 
גדלים סמוך למפעל, בשדות 

עוטף עזה על ידי חקלאים 
ישראלים שמטפלים בהם 

באהבה!

סגמנט הצ’יפס הוא הסגמנט המוביל את צמיחת קטגורית 
החטיפים המלוחים, כאשר לפי נתוני סטורנקסט, בשנת 2020 

המותג תפוצ’יפס היווה 80% ממכירות הסגמנט. בכל שנה 
אנחנו מייצרים כ-100 מיליון  שקיות תפוצ’יפס מלמעלה 

מ-24 אלף טונות של תפוחי אדמה!

המוצר טבעוני, ללא חומרים משמרים וללא גלוטן.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

00485865

סט 3 כלים לברבקיו

GRILLTIDER

₪ 29

60365346

שרפרף לילדים

MAMMUT

כחול 29 ₪

70494055

מגש ברביקיו

GRILLTIDER

21X31

 ₪ 29

69898415

שולחן+2 כיסאות

TÄRNÖ

שחור/ חום בהיר 275 ₪

50421357

שרשרת תאורה לד 12 נורות

LIVSÅR

אפור/לבן 69 ₪

רשימת הסניפים:

נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' היוזמה 
1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רח' תפוצות 

ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24. 
אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.



נמאס לכם לשבת בבית? 

לרגל התרחבות, מבחר ענק של משרות 
ברשת קו עיתונות

הכל בסדר, 
יוצאים מהסגר!

אז אל תאמרו:
"אם רק היו נותנים לי את ההזדמנות....

הייתי מוכיח לכולם..."

דרושים:

< שנתיים נסיון לפחות < יכולת אירגונית, שירותית ומקצועית < יכולת עמידה ביעדים
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

כתבים

עורכים

אנשי תוכן אינטרנטי

תחקירנים

כתבי לייף סטייל

כתבים מוניציפאליים

סמנכ"ל סחר / תפעול

מנהל/ת קשרי לקוחות

סוכני/ות מכירות

סוכני/ות לוח

מנהל/ת חשבונות סוג 3

אחראי/ת גביה

מעצבים/ות

office@kav-itonut.co.il :רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי קו"ח למייל
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228
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03-6162228

דירות 
למכירה

ט”ז באייר -י”ז באייר תשפ”א
28/04-29/04/2021  

אחיסמך

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס עם 2 כניסות )לא 

גג( בבניין ק"א סלון ומטבח 
ופ"א )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 ח.שינה, אמבטיה 
ומרפסות )85 מ"ר(, 

מסודרת 3 כ"א + חניה 
צמודה. 2,790,000 בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברדק ברמת גן, באזור 
הרב קוק השקט בב"ב, 4 
חד' חדשה ומשופצת ק"ג 

עם חניה. 2,250,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 

+ גג, חזית, קומה ג', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,330,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת, ק"ד + 
מעלית, 3 כ"א, חניה 

משותפת, 2,350,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
_____________________________________________)06-06(הרב קוק 054-6506501

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

)לא אחרונה( + מעלית, 
2,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

להרחבה ענקית + חצר, 
חזית, 1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

מ"ר + 18 מ"ר מרפסת, 
קומה 4, חזית לגינה, 

2,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

בני ברק

 ברחוב ירושלים קרוב 
לבלז, 3 חדרים, 70 

מ', קומה ג', אופציה 
על הגג )רעפים(, 

אפשרות לחלוקה, חזית, 
1,650,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

פנטהאוזים ודירות גן

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

מעלית, בקומה ד', 5 
חדרים, ומעליה סלון ענק 

+ חדר + גג גדול, הכל 
מפואר וברמה גבוהה, 
חניה צמודה + נוף + 

אוויר, 4,150,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

+5 חדרים 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

הדירות משופצות 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 באימרי ברוך, לאנ"ש, 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

משופצת, 2,700,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באיזור רחוב רמב"ם, 
4 חדרים, מאווררים 

ומפוארים, בבניין חדש, 
קומה 4, 3 כ"א, חזית, 

חניה בטאבו, 2,350,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

באדר, ענקית, 110 מ"ר, 
מציאה, 2,000,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)10-10(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 1, 

3 כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מנחם 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצים 

מהיסוד, קומה א', חזית, 
חניה, 2,050,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק 
054-6506501)46-46(_____________________________________________

 מציאה!! 4 חדרים, 
100 מ"ר, חדשה, 

1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 נדירה! בגן העיר/
שדרות גרשטנקורן, 90 

מ"ר, חזיתית, טבולה 
בנוף ירוק, קומה 

ראשונה + חניה בטאבו 
עם אישורים להרחבה 
כ- 40 מ"ר + אופציות 

נוספות )אפשרות לביצוע 
ההרחבה ע"י המוכר(, 

1,950,000 ש"ח + 1% 
_____________________________________________)18-19(תיווך תעוז 058-7090001

 בברנבויים, קרקע, 
כ- 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2, משופצת חלקית, 
1,695,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בכהנמן דירות 3 חד', 
מ- 1,430,000, חזית לכהנמן, 

מ- 1,600,000, 4 חד', מ- 
1,770,000, חזית, 4.5 חד', 

1,850,000, תשלומים נוחים 
_____________________________________________)18-18(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 ביהודה הלוי, 135 מ"ר, 
מפוצל ל- 2 דירות )65 מ"ר 

כל אחד(, משופץ כליל, 
2,250,000 מיידי תיווך הנדל"ן 

050-4177419)18-18(_____________________________________________

 מעוניין למכור? טיפול 
אישי! אמין! מסור! 

ומקצועי! רק אצל מ.כהן-
_____________________________________________)18-18(נכסים 052-7684074

 בבניה באזור העריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 
5 ח', 2,600,000 גמיש 

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה, נותרו דירות 

אחרונות, 3 חדרים, 1,700,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)18-18(_____________________________________________

 באזור הנביאים 5.5 
חדרים, 120 מטר, 2,500,000 
גמיש ***דופלקס 160 מטר, 
ניתנת לחלוקה, 2,620,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)18-18(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים, 
2,700,000 כולל חניה

B.D.A 18-18(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 3 
חדרים, 1,700,000 גמיש, 4 

חדרים, 1,900,000, 5 חדרים 
פנטהאוז, 2,850,000 גמיש 
B.D.A 18-18(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 דירה גדולה ומרווחת 
ברח' טבריה השקט, 
ק"א, חזית, כ- 120 

מ"ר, מרפסות על כל 
הדירה, פוטנציאל גדול 

בבלעדיות תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)18-19(_____________________________________________

 ברח' ניסנבויים, בנין 
בוטיק, דירות מהקבלן, 

5-6 חד', לפרטים
_____________________________________________)17-20ל(03-5785777

 בלעדי בראשונים בניין 
חדש, 90 מטר, קומה 

ב', מחולקת ל- 2 יחידות 
משופצות + מעלית, 

1,870,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי כ- 80 מטר בחברון, 
קומה ב', חזית + אופצייה 

בגג רעפים, 3 כווני אוויר, לא 
משופצת תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בפלמ"ח פנטהאוז 3.5 
חד', כ- 110 מ"ר, ק"ד, 

מעלית, חניה, 1,990,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 קריית הרצוג, דירת גן, 
קרקע, כ- 4.5 חד', גינה, 
כ- 150 מ"ר, נ.לחלוקה, 

1,730,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)18-19(לדיור" 052-5222690

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג, 2 

מפלסים, כ- 75 מ"ר 
בכל מפלס, 3 חדרים 

למטה + חדר למעלה + 
גג גדול, ק"ד + מעלית, 

2,050,000 גמיש, 
מתאימה גם להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בראש העין ביהושע 
בן נון, 5.5 חד', משופץ, 3 
כ"א, סמוך לבתי הכנסת, 

1,750,000 ש"ח ליאור אנגלו 
_____________________________________________)18-18(סכסון 054-2277534

 בשיכון ה', דופלקס ענק, 
בקומה א', מחולק ל- 2 דירות 

של 4 חד' + יחידה של 2.5 
חד' + גג בטון!!! "פנחס 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 055-6789653

 בבעש"ט דופלקס 
170 מ"ר, חזית, משופצת, 

נח לחלוקה/יחי"ד, חניה, 
2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)18-18(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
שיכון ג', דופלקס 100 מ"ר, 4 

חד' למטה 45 מ"ר, למעלה 
55 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

ק"ב אחרונה, 1,950,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור מנחם 
דופלקס 6 חד', 240 מ"ר, ק"5 
+ מעלית + חניה, חזית, נוף 
מרהיב, 3,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 למבינים, בס.במברגר, 
דופלקס 6 חד', כ- 170 

מ"ר בנוי, שמורה 
ומרווחת, מרפסת גדולה, 
נוף פתוח תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)18-19(_____________________________________________

 בבעל התניא 
המבוקש, 5 חד', יפיפיה 

ומושקעת, מרפסת סוכה 
מהסלון, נוף פתוח, חזית, 

חניה בבלעדיות תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)18-19(חזקי 052-3882621

 באימרי חיים 5 
חדרים, קומה ב', 3 

כ"א, משופצת ברמה, 
2,600,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)18-19(_____________________________________________

 בעמי, 6 חד', 162 
מ"ר, ק"א, מפוארת 

ומושקעת ברמות, נדירה, 
למחפשי איכות!!! בלעדי 

_____________________________________________)18-18(מתיווך 054-3970200

 בהרב שך אזור 
עלייה שנייה, 5 חד', 

כ- 130 מ"ר, מפוארת, 
קומה ראשונה, חזית 

+ מעלית וחניה בבניין, 
ב- 2,700,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)18-18(נכסים 050-4177750

 לשותפים, יח"ד באיזור ר' 
עקיבא/ירושלים, ק"2, חזית, 
4 כ"א, 130 מ"ר + היתרים 
בגג ובצד, 2,250,000 ש"ח 

_____________________________________________)18-18(נדלניסט 050-6589497

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,700,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בהשלשה, 140 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 5.5 חד', סוכה 
ענקית, חניה, 2,700,000 גמיש 

_____________________________________________)18-18(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במימון-סוקולוב 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)18-18(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 

כ- 25 מ', מושכרת ב- 2,500, 
משופצת כחדשה, חזית, 

2,850,000 גמיש
B.D.A 18-18(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! דירת פאר באזור 
העיריה פונה לשדרה, 5 חד', 

180 מ"ר, מפלס אחד, 2 דירות 
בטאבו, ק"א, חזית, חדשה, 

מושקעת ברמה גבוהה ביותר 
+ 2 חניות, 4,300,000 גמיש 

_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפדרמן )ליד 
גינת הזית(, 5 חדרים 

חדשה ומטופחת, קומה 
6 + מעלית שבת, 
נוף פתוח, מיידית, 

1,770,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב בלוי 
קרוב לאבטליון, 5 חדרים 
+ סוכה, 3 כ"א, מוארת 

ומאוררת, מטופחת, 
קומה 5 + מעלית + חניה 

צמודה + מחסן, כניסה 
מיידית, 2,900,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)18-18(והשקעות 054-4290600

 ברמז דירה 5 חדרים, 130 
מטר + סוכה 15 מטר, 2.65 

_____________________________________________)18-18(מיליון תיווך 050-4130093

 קריית הרצוג 5, כ- 
110 מ"ר, מ.אדריכלית, 

ח.בטאבו, מעלית, 
מ.שמש + הרחבה בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)18-19(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
כ- 90 מ"ר, מושקעת 

ומעוצבת ברמה גבוהה, 
ק"ב + מעלית )אופציה 
לשוכר ב- 6,500 ש"ח(, 
מתאימה גם להשקעה, 

2,100,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
קרוב לר"ע, בבנין חדש, 

4 חדרים, חזית, משופצת 
ומטופחת + סוכה בסלון, 

קומה ד' + מעלית, 
מוארת ומאוררת, מיידית, 

1,750,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 ברחוב יואל 4 חדרים, 
90 מ"ר + שלד של 

40 מ"ר עם אפשרות 
לחלוקה, 2,400,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

_____________________________________________)18-19(מאירוביץ 054-6506501

 חדשה מקבלן! 
א.אברבנאל 4 חד', כ- 90 

מ"ר, ק"ג, 1,790,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)18-19(_____________________________________________

 ברבי אליעזר כ- 4 
חד', 90 מ"ר + 2 יחי"ד 

ומשרד, ק"ב, משופצת כליל, 
2,695,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)18-18(_____________________________________________

 באסם 4 חד', מפוארת 
ומושקעת במיוחד, 105 מ"ר, 

קומה גבוהה, 2,220,000 תיווך 
_____________________________________________)18-18(הנדל"ן 050-4177419

 באבן גבירול כ- 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית, מעלית, 

חדישה, 1,890,000 תיווך 
_____________________________________________)18-18(הנדל"ן 050-4177419

 הזדמנות בלוחמים!! 
4 חד', 90 מ"ר + חצר 
60 מ"ר, נוף, אופציה 
ויחידות מ.כהן-נכסים 

052-7684074)18-18(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! בן 
פתחיה-רמב"ם, 4 חד', 

ק"ב, 3 כ"א, סוכה, 
משופצת, 1,850,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)18-18(_____________________________________________

 מציאה בסלנט!! 
4 חד', 90 מ"ר, ק"ק 
+ מרפסת 30 מ"ר, 

1,950,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)18-18(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות במנחם בגין, 
4 חד', 140 מטר + חצר 

ענקית + יח"ד "פנחס נכסים" 
055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 4 חד', 
קומה א' + מרפסת 20 מטר, 

1,530,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' דופלקס 4 חד', 
ק"3, חזית, שמורה ומטופחת 

+ 2 חד' באופ', 1,950,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בשיכון ה' 4 חד', 75 מ"ר, 
ק"3, עורף פתוח, גג בטון, 

משופצת מהיסוד, 1,560,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בבנימין אברהם 4 
חד', כ- 80 מ"ר + סוכה, 

ק"א, חזית, משופצת, 
1,485,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בנורוק 4 חד', ק"א, 
85 מ"ר, שמורה ויפה, 

מרפסת 55 מ"ר, 
1,730,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ד, 

ג.בטון, מושכרת 4,400, 
1,220,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בבנין בוטיק ויחודי, דירה 
נדירה, באיזור בן עזאי, 115 
מטר, 4 חדרים, בניין בוטיק 

ויחודי, 3.1 תיווך
050-4130093)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 4 
חד', 100 מ"ר, ק"א, חזית + 
אופציה, 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 במרכז אזור קליש 4 חד' 
+ מרפסת 110 מ"ר, ק"א 
+ מעלית, חזית, שמורה, 

1,900,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! באזור דסלר בבניין 
חדש, 4 חד' + מ. שמש, 

מושקעת, ק"א + מעלית, 
חזית, ניתן לקנות חניה, 

2,250,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! באזור מוהליבר 4 
חד', ק"א + מעלית + חניה, 
חזית + א. להרחבה ממשית, 

2,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 עמק יזראל, ק"א, 4.5 חד' 
+ אופציה 46 מט' + חניה 
בטאבו, 3 כ"א, 1,750,000 

_____________________________________________)18-18(זנזוריגולד 054-2345633

 הטבה מיוחדת בעמלת 
התיווך, בבורוכוב 3.5 חדרים, 
מרווחת, כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, 
סוכה, מעלית, ממ"ד, וחניה 

_____________________________________________)18-18(תיווך 050-4122744

 בחרל"פ 3.5 חדרים גדולה 
+ מרפסות, כ- 100 מ"ר, 

ק"א, 3 כ"א, חזית, כ.מיידי 
_____________________________________________)18-18(תיווך 050-4122744

 בחרל"פ 3 חדרים, 
משופצת, 70 מ"ר, ק"ב, 2 

כ"א, שווה לתאם! תיווך
050-4122744)18-18(_____________________________________________

 באזור הרצוג טבריה, 
כ- 90 מ"ר, קומה שנייה, 

חזית בבניין, מטופח 
+ חניה, 3 כיווני אויר, 

ב- 1,850,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)18-18(נכסים 050-4177750

 במנחם בגין 3 חד', קומה 
3, משופצת, חדשה מהיסוד, 
אופציה בצד ובגג, 1,400,000 
_____________________________________________)18-18("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי! בשיכון ו' 3 חד', 
70 מ"ר, ק"1, חזית, 3 כ"א, 

משופצת + סוכה, 1,380,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בזכרון מאיר בדמי מפתח, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"1, חזית, 

שמורה, ללא משכנתא, 
1,050,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)18-18(_____________________________________________

 באיזור ירושלים/ר' 
עקיבא, 60 מ"ר, ק"ק, 

משופצת מהיסוד, יח"ה 
+ אופ', 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)18-18(נדלניסט 050-6589497

 באיזור העירייה 3 חד', 
50 מ"ר + 12 מ"ר אופ', 

ק"ק, מחולקת ל- 2 יח"ד, 
1,310,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)18-18(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, חזית, מעלית, 

חניה, 1,399,000 נדל"ן 
_____________________________________________)18-18(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, מושכרת 4,400, 
1,220,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 95 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,620,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)18-18(_____________________________________________

 באזור הרצוג 3.5 חד', 
גדולה + סוכה + חניה + 

א. לבניה, 1,540,000 ש"ח 
גמיש "אלמוג נכסים" ר"ע 39 

052-6402078)18-18(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3.5 
חד', משופצת ויפה + 3 כ"א 

+ סוכה, 1,650,000 ש"ח 
"אלמוג נכסים" ר"ע 39

052-6402078)18-18(_____________________________________________

 באוסישקין 3.5 חד', 
משופצת ומושקעת + חזית 

+ סוכה, 1,480,000 ש"ח 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

052-6402078 39)18-18(_____________________________________________

 הזדמנות בנורדאו!! 
בטאבו משותף, 3 חד', 
ק"ד, 60 מ"ר, 920,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' הרצוג בבניין 
חדיש, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + מ. שמש, מצב 
מעולה, 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"2.5 אחרונה 
+ היתרים בצד 25 מ"ר ובגג, 
חזית, 2,100,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי באפשטיין, 70 
מ"ר, 3 חדרים, עורפית, 

ק"ג + אופ' בגג )גג 
רעפים(, 1,390,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)18-18(והשקעות 054-4290600

 ברח' חברון 3.5 חד', 
משופצת כחדשה, כ- 65 

מ"ר, 2 מרפסות, ק"א, 
עורף, במחיר מציאה 

1,480,000 ש"ח, בנוסף 
אופציה לרכישת יחידה 
מושכרת תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)18-19(_____________________________________________

 באימרי ברוך בטאבו 
משותף, 3 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

_____________________________________________)18-19(מאירוביץ 054-6506501

 בלעדי 3 ח' בנורדו, קומה 
א', 70 מטר + סוכה גדולה + 

מעלית + חנייה, 1,380,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים, 72 מטר + מעלית 

+ חניה, משופצת, עורפית, 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בלוי יצחק, 
מסודרת, 3 כווני אוויר, 

קומה ב', 1,500,000 תיווך 
_____________________________________________)18-18(אלטרנטיב 054-5500263



2 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
 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 ג' 

בשעה 10:00. 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 או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ט”ז באייר -י”ז באייר תשפ”א   28/04-29/04/2021

דירות 
להשכרה

פתח תקווה

עסקים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

פנטהאוזים ודירות גן

ביקוש 
דירות

השקעות

 בלעדי בבורוכוב דירת גן 4 
חד', חדישה, 85 מ"ר, ממ"ד, 

גינה 25 מ"ר זוהר נכסים 
אלעד_____________________________________________)16-19(050-5713740

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב )לא 

_____________________________________________)16-17ח(מתיווך( 052-3595314

 בק. הרצוג מאב סוכה 
ומעלית משופצת עד 3,600 

_____________________________________________)16-17ח(054-8445290

חנויות

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
מתאים בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)49-49(_____________________________________________

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 
חדרים ענקיים + פינת 
אוכל )200 מ"ר(, קומה 
ג', ללא מעלית, מתאים 

גם לפנימיה לבנות, 
7,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)18-18(_____________________________________________

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

מבנים
 להשכרה בפתח תקוה 

קרית מטלון, מבנה שמתאים 
לגן/מעון + ציוד
055-5304424)16-19(_____________________________________________

משרדים

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, חזית 
+ אופציה להרחבה, 

1,500,000 ש"ח גמיש 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

קוטגים
ירושלים

 באיזור בי"כ-הגדול, 
2 חד', 40 מ"ר, אופציה 

ל- 50 מ"ר, ק"א, מעלית, 2 
שותפים שווים בטאבו, מיידי, 

1,250,000 ש"ח
050-4110079)17-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
חדרה

 השקעה בטוחה 
ומניבה, 4 חד', בפינוי 

בינוי, מושכרת ב- 2,400 
ש"ח, רק 820,000 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(052-7123737

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 בנוה יעקב, רח' 

שאדיקר, פנטהאוז, 7 
חדרי שינה, 5 שירותים, 

2 מרפסות, משופצת 
ושמורה + נוף "אחוזה" 

_____________________________________________)16-19ל(03-5222225

רחובות

תל אביב

+5 חדרים
 דירה 5 חד' + מחסן + 

חניה, רח' עזרא 8, מרכז העיר, 
_____________________________________________)17-18ל(מיידי 052-7609269

 באזור תחנה מרכזית, 
בניין חדש בשלמות, לפני 

טופס 4, 540 מ"ר בנוי, 
8,900,000 ש"ח

_____________________________________________)18-18(050-6610501 סתיו

 ברימון-ויזניץ', מטופחת 
ומושקעת, ק"א, 2,500 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(054-8419486

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 4.5 חד', בקרית הרצוג, 
משופצת + מזגנים + 

שירותים כפולים, מטבח חדש 
_____________________________________________)17-20ש(054-5234700

 בבן פתחיה, ליד רח' 
רמב"ם, במישור, 4.5 חד', 

סוכה גדולה + מרפסת שמש, 
לל"ת, 5,000 ש"ח, מיידי 

_____________________________________________)17-18ל(055-6761988

 יח"ד, ברוזנהיים, ק"ב, כ- 
30 מ"ר, מרוהטת ומפוארת, 
2,500 ש"ח 053-3161734 

_____________________________________________)17-20ל(052-7125954

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 דירת 3-6 חד' לקניה ללא 
תיווך ברוממה מחיר סביר 

_____________________________________________)17-18ח(052-7675616

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 6,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית 

ענקית!! לכל מטרה, אפשרות 
60 מ"ר 050-3999777

_____________________________________________)17-22ל(052-2518617

מגרשים
 למכירה בבית חלקיה, 

מגרש 500 מ"ר )כחלק 
מפיצול נחלה(, אפשרות 

לבנייה של בית אחד עד 250 
מ"ר, 1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)18-18(050-6610501 סתיו

קיט 
ונופש

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 א.טבריה 3 חד', 78 
מ"ר, ק"ג ללא, משופצת, 

א.בג.בטון, 1,560,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)18-19(_____________________________________________

 רח' הרצוג 3 חד', 
ק"א, כ- 77 מ"ר, 3 

כ"א, סוכה, משופצת, 
א.להרחבה, 1,510,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)18-19(_____________________________________________

 א.מינץ 3 חד', ק"ד, 
כ- 80 מ"ר, היתרים, 
ג.רעפים )לקונה 1(, 
לשיפוץ, 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)18-19(_____________________________________________

 מציאה!! א.השניים 
3 חד', ק"ג, 65 

מ"ר, מעלית, סוכה, 
1,360,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)18-19(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות: באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד 

ובגג, קומה 2.5 ואחרונה, 
1,370,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בברוט 2 חד', קומה א', 
45 מטר + היתר בניה 30 

מטר )שלד בנוי(, 1,770,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בברוט 2 חד', ק"א, 50 
מ"ר, היתרים ביד ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)18-18(הקריה 050-3000121

 בחיד"א 2.5 חד', 55 מ"ר, 
ק"ב, חתימות שכנים )רעפים 

ולבצד(, 1,450,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)18-18(הנדל"ן 050-4177419

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5.5 חד' + 
יחידת 2.5, המכניס 3,600, 

חצר )30 מ"ר(, משופץ, קרקע, 
כיוונים, 3,290,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חד' 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 5 חד' )109 מ"ר 
נטו( + סוכה )5 מ"ר( + מחסן 

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,100,000 ש"ח! 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 6 חד' )152 
מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 רמות ב': 4 חד' )84 מ"ר 

נטו( + סוכה )13 מ"ר( + 
ת.ב.ע 40 מ"ר, ק"א, חניה 

פרטית, סלון גדול, 2,050,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)18-18(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

 במונטיפיורי, דירת 4 
חדרים, משופצת, ענקית, 
מעלית, חניה משותפת, 

1,590,000 ש"ח
_____________________________________________)18-18(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד - אלתר מיהוד 
המבוקש!! עורפית, 4 חד', 
משופצת, יח' הורים, חניה 
_____________________________________________)16-19ש("תיווך בני" 054-8439449

 בסמילנסקי, 4 + מ.שמש 
וסוכה + ממ"ד, משופצת, 

לכניסה מיידית 072-3925485 
_____________________________________________)18-18(בלעדי דירות גואטה 

 בכפר גנים בהיבנר, 4.5 
+ מעלית, קומה 2, מרווחת 
072-3927601 בלעדי דירות 

_____________________________________________)18-18(גואטה

קריות

 בפינסקר, ק"א, דירת 1.5 
חדרים, 35 מ"ר, משופצת, 

מושכרת 3,000 ש"ח, 
_____________________________________________)18-18(900,000 ש"ח 050-4811122

2-2.5 חדרים

 דירות להשקעה 
בקריות, החל מ- 

499,000 אלף, תשואה 
גבוהה שמעון

053-3242966)18-18(_____________________________________________

 75 מטר, משופצת, 
צפי שכירות 2,300, רק 

560,000 שמעון
053-3242966)18-18(_____________________________________________

 דירה שחתומה, פינוי 
בינוי, ק.מוצקין, 695,000 

ש"ח בלבד שמעון
053-3242966)18-18(_____________________________________________

 דירת 70 מטר, 
משופצת, רק ב- 
510,000 שמעון

053-3242966)18-18(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 שמעון
053-3242966)18-18(_____________________________________________

קריית גת
פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות דוד פנטהאוז 

6 חד', 200 מ"ר, 
ק"ד, מעלית, 3 כ"א, 

1,880,000 נדל"ו הקריה 
050-3000121)18-18(_____________________________________________

בני ברק

3-3.5 חדרים
 בבעלי התוספות, 3 חד', 
קומה 3, משופצת ויפה, ללא 

_____________________________________________)18-18(תיווך 054-3975952

 בפרדס כץ השקט, 
חדש מהקבלן! דירות 

יוקרה 3 חד', ב- 4,200, 
דירות 4 חד', ב- 4,700 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)18-18(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
הראשונים, פנטהאוז 5 

חד', בבניין חדיש + 130 
מ"ר, מרפסת שמש! 

יחיד בקומה, מיידי! ב- 
6,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג', בניין חדש, 
דירת גן 5 חד' + חצר גדולה, 

משופצת, 6,700 ש"ח א. 
_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברחוב יונה 
)ר"ג(, דירת גג )דופלקס( 

6.5 חדרים, ק"א, 130 
מ"ר + מרפסת שמש 20 
מ"ר + גג ענק פתוח 130 

מ"ר, שמורה ומטופחת, 
ממוזגת, כניסה מיידית, 

14,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 פנטהאוז מדהים, 175 
מ"ר, בבנין חדש, לכניסה 

מיידית 054-4980159 דורון - 
 BA 18-18(יזמות(_____________________________________________

דופלקסים
 בהרב קוק אזור 

הבנים, דופלקס 6 חד' 
+ מרפסת שמש, בבניין 

חדיש, עם מעלית וחניה, 
ב- 7,500 ש"ח להב 

_____________________________________________)18-18(נכסים 050-4177750

 בלעדי! במרכז אזור הגרא, 
6 חד' ענקית, 200 מ"ר, ק"ג, 

4 כ"א, שמורה, 6,500 ש"ח א. 
_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בעובדיה 5 
חדרים + יחידת הורים 

+ סוכה, משופצת 
ומושקעת, ק"ב + מעלית 

+ חניה, 6,600 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 באדמו"ר מקוצק 4 

חד', כ- 100 מ"ר, ק"ד, 
מעלית, 2 מרפסות, 
5,500 נדל"ן הקריה

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מבחר 
דירות 4 חד', 80 מ"ר, 
החל מ- 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)18-18(_____________________________________________

 באנילביץ, בניין חדיש, 4 
חד' גדולה + יחיד"ה, ק"א + 
מעלית + חניה, מצב מעולה, 
חזית, 6,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', באזור אם 
וילד, משופצת, קומה ג', 
חזית + מעלית + חנייה, 

5,500 גמיש, פינוי מיידי תיווך 
_____________________________________________)18-18(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בחרלפ כ- 4 
חדרים, 100 מ"ר, 

שמורה, ק"ב, חזית + 
חניה, כניסה מיידית, 

4,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)18-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 להשכרה ברחוב ירושלים 
בבני ברק, דירת 3 חדרים, 

עורפית ומוארת, מתיווך
050-9222371)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 3.5 חד' 

+ מרפסות ענקיות, 104 
מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 

מסודרת, 4,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בהרב ברוט, ק"ק, 3 
חדרים, חצר גדולה, משופצת 
ומסודרת )אפשרות לגן ילדים( 

058-7663012)18-18(_____________________________________________

 בלעדי באחיה השילוני 
3 חדרים, שמורה, ק"א + 

מעלית + חניה צמודה, 
סוכה, מיידית, 4,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)18-18(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות! מיקום מרכזי 
ושקט! 3 וחצי, מושקעת + 
ארונות, ק"א, חזית + חניה 

_____________________________________________)18-18("תיווך - אריה" 053-3172172

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו מבחר 
דירות חדשות של שלושה 

חד' "פנחס נכסים"
055-6789653)18-18(_____________________________________________

 מציאה!!! במכבים 
להשכרה 3 חד', קומה 3, 
משופצת, 3,300 "פנחס 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 055-6789653

2-2.5 חדרים
 מיידי! כחדשה! 2.5 חד', 

ק"ב, בנורוק, לזוג, עם/בלי 
ריהוט, בהזדמנות

_____________________________________________)18-21ל(054-8425580

 מציאה! באברבנאל 70, 
ק"ג, מעלית, מוארת, מאוררת, 
ומשופצת, מ.אמריקאי, 2,900 

ש"ח )יחידה נוספת 2,400 
_____________________________________________)18-21ל(ש"ח( 050-4196040

 בסמטת אז"ר, 2 חד', 
קומה 2 + מעלית, מרוהטת, 

מאווררת, ממוזגת
_____________________________________________)18-21ש(058-3261775

1-1.5 חדרים

 1 חדר, בכניסה משותפת, 
לבודד, כולל ריהוט, רח' 

ישעיהו, 1,900 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)15-18ל(ארנונה וחשמל 054-4400074

יחידות דיור

 בהראשונים, 2 חד', 35 
מ"ר, קומה ה' + מעלית + 
סוכה, ממוזג, 2,750 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(052-7671305

 בנורוק 2 חד', כ- 50 מ"ר, 
משופצת קומפלט, מרוהטת, 
_____________________________________________)17-20ל(ממוזגת, דוד"ש 053-3104856

 ברמת אלחנן, 2 חד' 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
ק"א, מיידי, כניסה פרטית 

_____________________________________________)17-18ל(052-7614934

 בהרב קוק, 2 חד', 
מרוהטת, משופצת, מי"ג סיון, 

_____________________________________________)17-20ל(2,500 ש"ח 054-5634160

 מציאה! חדר, מרוהט, 
ממוזג, מטבח, שקט, ליחיד, 

1,800 ש"ח כולל
_____________________________________________)17-20ל(050-6521476

 יח"ד, חדשה, מוארת + 
מרפסת, קומת קרקע, כניסה 
פרטית, רח' קלישר, 37 מ"ר 

_____________________________________________)18-19ל(054-6781565

 בקרית הרצוג, יחידת 
דיור חדשה, קומה ראשונה, 
מרוהטת ויפה, 2,300 ש"ח 

_____________________________________________)18-18(לפרטים 053-8308120

 ברמת אלחנן, יח' דיור, 2 
חד', חדשה + סוכה, מרוהטת, 
עם מוצרי חשמל, 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)18-21ש(054-7708250

 ברח' קארו, 3 חד', 3 
כיווני אוויר, משופצת, קומה 
ראשונה, ללא מעלית, כ- 75 

מ"ר, רחוב שקט, 3,900 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(מיידי 050-2638644

 3 חד' + מעלית + חניה, 
קומה שניה, שמורה, ברחוב 

_____________________________________________)18-21ל(אחד העם 054-2150552

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)18-19ח(תיווך 054-7432035

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

)בלי תיווך( קומה נוחה
_____________________________________________)18-19ח(054-7385609

 למשקיע שמחפש 
תשואה, במרכז פתח תקווה, 

דירת שותפים, מחולקת, 
חוקית, 1,340,000, מושכרת 
ב- 9,000 ש"ח לחודש תיווך- 

054-8454737)18-18(_____________________________________________

 בלוד, בדוד המלך, 
ק"4, בלי מעלית, 

בבניין איכותי, מחולקת 
ל- 2 דירות, כולל ריהוט, 

מכניסה 4,000 ש"ח 
בחודש, רק 990,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 רוצה לשכור חנות 
בבני ברק? מעוניין 

להשכיר את החנות 
שלך? בשבילך אנחנו כאן 

054-4980159 דורון - 
BA 18-18(יזמות(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק ברחוב 
רבי עקיבא, חנות פינתית, 27 

_____________________________________________)18-18(מטר, מתיווך 050-9222371

 חנות בגן וורשא, 34 מ"ר, 
בפסג, במחיר קורונה, למיידי 
054-4980159 דורון - יזמות 

BA)18-18(_____________________________________________

 חנות 18 מ"ר, ר"ע 66, 
מיקום חזק 054-4980159 

BA 18-18(דורון - יזמות(_____________________________________________

 חנות להשכרה, ק"א, ר"ע 
הרב קוק, 70 מ"ר, עם חזית 
ענקית 054-4980159 דורון - 

BA 18-18(יזמות(_____________________________________________

 להשכרה! בר' עקיבא 
ב"ב, חזיתית, 23*2 מ"ר, 2 
קומות, אופציה לקומה 1, 

מושקעת, מיידית
_____________________________________________)18-21ש(050-2899019

 בפריים לוקיישן 
במרכז רבי עקיבא, חנות 

30 מ"ר, חזית, כניסה 
מיידית, פרטים בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)18-19(חזקי 052-3882621

מחסנים
 באלעד ברחוב רשבי, 

משרד או מחסן, 20 מטר, 
עם כניסה פרטית + מזגן + 
מושקע + גישה לרכב, ללא 

_____________________________________________)18-18(תיווך 054-3975952

 מחסן 21 מ"ר, ברב קוק, 
1,200 054-4980159 דורון - 

BA 18-18(יזמות(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 
054-4980159 דורון - יזמות 

BA)18-18(_____________________________________________

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר

054-4980159 דורון - יזמות 
BA)18-18(_____________________________________________

 300 מ"ר, בבן יעקב, ק"ב, 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 

מחיר מעולה 054-4980159 
BA 18-18(דורון - יזמות(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
עדיין במחיר קורונה

054-4980159 דורון - יזמות 
BA)18-18(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

א', משופצים, מיידי, 
4,300 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

 בעוזיאל, 3 חד', 55 מ"ר, 
קומה 1-, מעלית, משופץ, 
_____________________________________________)17-20ש(3,300 ש"ח 052-7671305

 בשיכון ה' להשכרה, מיידי, 
כשלושה חדרים, משופצת, 

_____________________________________________)18-21(לשנה 052-4456199

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)15-16ח(תיווך 054-7432035

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

בר יוחאי

גליל עליון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-34/21ש(04-6820038

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

 2 צימרים עם נוף מהמם, 
נקי ומאובזר, וחצר ענקית + 

גקוזי' בכל צימר
_____________________________________________)17-42ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________
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מחשבים

לימוד נהיגה

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

■ 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)30-30/21(_____________________________________________

צילום
 צלם מקצוען ומיומן 
לאירוע שלכם, "אריאל 

עדי", החל מ- 399 ש"ח 
052-5867076
_____________________________________________)10-18ל(03-6183365

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

אבידות

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח 052-8814378

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

יד שניה 
קונים

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "בנצימר" - חופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

כלנית

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-30/21ש(050-6217759 02-5361771

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-27/21ש(052-4484443

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וג'קוזי 

ספא, גינה, מטופחת, מתחם 
פוגולה ומתקני גן, ק.צביקים - 

_____________________________________________)48-21/21ש(054-9917000

יבניאל

 דירת נופש, ממוזגת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, מחירים נוחים 

_____________________________________________)13-18ש(050-7777571

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

גבוהה, ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-30/21ש(050-4123966 052-7121247

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(02-5382304 053-7173048

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

השכרת רכב

מושב תרום
 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-19ש(050-6333765

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-24ש(וסנוקר 052-3540874

 שיר בנוף - 2 יחידות, 
מאובזרות, לזוגות/משפחות + 

נוף פנורמי לכנרת, ומרפסת 
_____________________________________________)17-28ש(מוצלת 058-7506090

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 בכ"ג ניסן נמצא קורקינט 
בתחנה ליד שפירא ק.הרצוג 
_____________________________________________)17-18ח(03-6161872 052-7148030

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)17-18ח(052-7396092

 דרוש טלפון נוקיה 208 
למסירה לאברך או במחיר 
_____________________________________________)17-18ח(סימלי ב"ב 054-8412976

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)16-17ח(ילדים 050-6651365

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
ווינדוס 10 רק 499 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מחבת חשמלי מולטי שף 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 שואב אבק חשמלי 
באריזה דגם "הום" כחדש 300 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-8441788 תל אביב

 מכשיר ג'קוזי לרגליים 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 מגהץ אדים באריזה 
אלקטרו קל חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 רדיאטור חדש 12 צלעות 
200 ש"ח 050-8441788 תל 

_____________________________________________)17-18ח(אביב

 טוסטר אובן זק"ש 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-8441788 תל אביב

 פלטה לשבת חזקה מאוד 
_____________________________________________)17-18ח(100 058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
כחדש 295 וחברת סוני 98 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3216830

 צורב חדש למחשב של 
LG ב- 85 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 משאבה חזקה ואיכותית 
_____________________________________________)17-18ח(75 ש"ח 058-3216830

 משאבה חשמלית 85 
ש"ח מתאים להכל

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 מקרנציק' + 5 דיסקים 
ב- 280 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 תנור חימום על סולר 399 
_____________________________________________)17-18ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג 
_____________________________________________)17-18ח(מהיר 450 ש"ח 058-3216830

 צורב חדש DVD חברת 
LG ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 255 ש"ח 058-3216830

 בלאקברי חדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 053-5420807

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 מקרר מצוין 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 מיקרו אלקטרוני 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 ג'ק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(חשמלית 054-4273857

 מיקסר להקצפה 20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח 054-4273857

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-19/21ש(052-4481113

טבריה
 15 מיטות, 7 חדרים, 

2 קומות, גינה גדולה, 
מרווחת, נקיה, נוף 

לכנרת, עם כל צרכי 
_____________________________________________)12-23ש(הציבור 0504124556

 במגדלי המלכים, מתאים 
לזוג + 3, 5 דק' למדרחוב, 

מרפסת נוף, מבצע לזוג 990 
ש"ח ל- 3 לילות

_____________________________________________)15-29ש(054-8425184 054-6511250

 מבחר ענק של דירות 
בטבריה, החל מ- 70 ש"ח 

למיטה )אופציה במייל/וואצ( 
_____________________________________________)15-26ש(052-7690412

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)18-10/21ש(349 ש"ח 079-5551606

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חד', עד 30 איש - 

4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

 יחידת נופש עד 6 נפשות 
+ חצר 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-21/21ל(050-9960113

 יחידת נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 

בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

ספסופה

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

_____________________________________________)23-23/21ש(054-6465188

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)11-19ש(052-4604609

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)7-19ש(054-6388082

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-29/21(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

 חניון קראוונים 
בספסופה ליד מירון, פנוי 

לל"ג בעומר
_____________________________________________)17-18ש(052-4604609

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-23/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-25/21ש(077-5590283

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-30/21ש(052-5738882

צפת
 וילה 4 חד' + סלון, פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מנגל, בריכה מקורה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 צימר יומי ושבתות, 
מיקום מעולה, בעיר 
העתיקה של צפת, 

מחירים מיוחדים 
_____________________________________________)18-21ש(לאמצ"ש 052-7153475

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/21ש(ונדנדות 052-5856465

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי, נוף וחצר, רבע ש' 

_____________________________________________)15-22ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מכירת רכבים
טויוטה

 בס"ד, למכירה טיוטה 
יאריס 2011, 1,340 סמ"ק, 
אוטומטית, שניה, מיטלית 

055-6775411)18-18(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

150 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

שונות 
 ליווי ותמיכה, בהריון 
ובלידה, קואוצ'ינג להכנה 

ללידה וטיפולי רפלקסולוגיה 
_____________________________________________)18-19ל(052-6500207 רחל

 נמצאו אופניים הילוכים 
_____________________________________________)18-19ח(ממותג קוברה 050-7248799

 אבד ארנק שחור קטן עם 
כסף ברחוב פוברסקי ליאת 

_____________________________________________)18-19ח(052-2260221

 בכ"ה ניסן נמצא צמיד 
זהב בב"ב בקו 161

_____________________________________________)18-19ח(058-3261715

 נמצאה טבעת לפני 
שנתיים בקו 5 המאבדת תוכל 
לקבלה על פי סימנים בפלאפון 

_____________________________________________)18-19ח(050-4882006

 בשבת פרשת נח נמצאו 
מספר תכשיטי זהב בקריית 

_____________________________________________)17-18ח(הרצוג 052-7679795

 נמצא נגן לפני כחודש 
_____________________________________________)17-18ח(בבני ברק 054-8409064

 במוצאי שבת "שמיני" 
נמצא בכביש 1 תיק לפאה 

_____________________________________________)17-18ח(054-4945469

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)18-19ח(054-5343924

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)18-19ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)18-19ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)18-19ח(אלקטרה 054-4458379

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)18-19ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)18-19ח(סימלי 052-3595314

 למסירה חצובות ולהבות 
לגז מדגם תנור "בלרס" כשר 
לפסח פלאפון 050-4175491 

_____________________________________________)18-19ח(בני ברק

 למסירה: ארון סלוני חום 
עץ בוק דלת שקופה + 2 

_____________________________________________)18-19ח(מגירות 052-7014288

 למסירה מיטה נפתחת + 
שני מגירות מצב מצויין ללא 

_____________________________________________)18-19ח(מזרונים 058-3298346

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536 

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 למסירה בחינם מקרר 
בינוני במצב טוב נדרש להוריד 
3 קומות בפתח תקוה טלפון 

_____________________________________________)18-19ח(052-8388157

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 I30-2010 רדיו דיסק לרכב 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 מדיח סימנס במצב טוב 
_____________________________________________)18-19ח(300 ש"ח 052-5520439

 מכונת כביסה קריסטל 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח 052-5520439

 כיריים גז במצב מצוין 250 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-5520439

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה סמסונג 
7 ק"ג )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 052-2727474

 למכירה מכונת כביסה 
LG ב- 210 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)18-19ח(בני ברק 052-5737813

 שעון שבת למזגן לתקע 
גדול חדש אחריות 40 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-8433730 ב"ב

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(054-3558949

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(050-3337530 אבנר

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)18-19ח(300 ש"ח 054-7432035

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)18-19ח(תקוה(

 סאוטר חד תאי במצב 
מצוין ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(050-4105943 050-4105843

 מחשב נייד מצוין לצפיה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3346080

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח 052-3463482

 מכשיר פקס + צבע שחור 
מלא חדש מקורי של HP ב- 
_____________________________________________)18-19ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

מצויינת טייפ עובד מצוין טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)18-19ח(כחדש טל': 050-2897977

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעוני לעוצמת קליטה 
ישן ונדיר 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 שנאי ממיר מ- 220 ל- 
110V בהספק של 500W ב- 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 70 ש"ח טל':
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)18-19ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 פלטה שבת חזקה מאוד 
_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח 058-3216830

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)18-19ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח 054-7216671

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

חדרה
 להשכרה וילה ענקית 
בחדרה, עד 30 איש, חצר 
גדולה, לימי חול ושבתות 
לפרטים: 052-7673471

055-6643679)17-20(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

לפרסום
03-6162228

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 נמצא כרטיס זיכרון לנגן 
לפני כשבועים ברחוב זכרון 
_____________________________________________)16-17ח(יעקב ירושלים 02-5377019

 נאבדו משקפי ראיה 
יקרים בצפון אזור הכנרת, 

מסגרת שקופה, בשבוע 
שעבר, המוצא יתקשר 

_____________________________________________)16-17ל(054-6337121

 אבד נגן ipod של 
חברת apple בצבע כסף 

בחול המועד פסח התשפ"א 
בירושלים המוצא הישר 

מתבקש לפנות ל-
_____________________________________________)16-17ח(054-8541303

 אבד צמיד חוליות מוזהב 
בחול המועד פסח התשפ"א 

בירושלים המוצא הישר 
מתבקש לפנות ל-

_____________________________________________)16-17ח(054-8541303

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 מחשב נייד חסום + 
מודם + קו נטפרי, 920 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ל(052-7192572

 ,sharp מקרר חברת 
600 ליטר, מקפיא עליון, מצב 
מעולה, מקומת קרקע, 1,000 

_____________________________________________)18-19(ש"ח 054-2830294

 צורב חדש למחשב של 
LG ב- 85 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 רולים רמינגטון מבצע 50 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7110779

 רדיאטור מצב חדש עם 
כלי ליצירת אדים חמים ב- 100 

_____________________________________________)18-19ח(שקל בלבד 054-8447306

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671
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 סלון רייקטייר נפתח 
לשלוש אמריקן קומפורט 

בהזדמנות! שמור כחדש! 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3292985

 8 כסאות כתר פלסטיק 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח 055-2824484

 6 כסאות לסלון מעץ מלא 
כחדשים! בהזדמנות! 150 

_____________________________________________)17-18ח(כ"א 055-2824482

 שולחן נפתח 270/110 
במצב מעולה! עץ מלא 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 055-2824482

 2 מזרנים זהים ד"ר ברונדי 
0.80/1.80 עובי יותר מ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)17-18ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה סטנדר במצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(050-4195133

 2 מזרונים לילדים 190*80 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח 053-3169314

 למכירה כוורת חזקה 
ויציבה צבע חום בהיר 240 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530 אבנר

 כסא מחשב נח מאד 
ריפוד שלם ונקי 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8433730

 2 מיטות ארון עם מדפים 
יפהפיות עץ סנדביץ פורמייקה 

_____________________________________________)16-17ח(כ"א 500 ש"ח 03-6199806

 2 מיטות חדר שינה 
מועלם 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מיטת שלישיה מועלם 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-4131038

 כוננית ספרים חדר ילדים 
80*2.40 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(למדף בב"ב 052-7600336

 2 מזרנים זהים של ד"ר 
ברונדי 0.80/1.80 עובי כ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן סלוני מעץ מלא 
נפתח ל- 250/110 ב"ב 500 
ש"ח 6 כסאות ריפוד חדש! 

_____________________________________________)16-17ח(058-3292985 055-2824482

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 מנורה יפה לסלון / פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-6140800

 מיטה בצורת ר' עם 
דלתות ומדפים 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח לילדים צבע קרם 
2*1.20 50 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 עגלה אמבטיה + טיולון 
חברת chkco כחדשה מחיר 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח טל': 052-7177539

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)16-17ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)16-17ח(399 ש"ח 03-9092321

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 460 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בב"ב 052-7600336

 לול עץ + מזרן חדש 130 
ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(052-7655652/3

 מגן לעריסה לתינוקת 
חדש חברת שילב 25 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
britax צבע סגול כהה מצב 

מצויין 480 ש"ח בלבד
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 למכירה מכתביה צבע לבן 
+ כסא עם ידיות 230 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 למכירה ארונות מטבח 
גבוה 3 דלתות צבע חום בהיר 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח 052-5737813

תינוקות

 למכירה עגלת  סלקל 
שלב ראשון לתינוק שמתאים 

גם לרכב ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-7619852

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3337530

 ראי סלוני חדש! 70 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 055-2824482

 6-8 כסאות סלון דגם 
חדש! מעץ מלא בני ברק כ"א 

_____________________________________________)16-17ח(180 058-3292985

 שולחן סלון נפתח מעץ 
מלא 270/110 ב"ב במחיר 

הזדמנות! 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(058-3292985

 2 כיסאות ורודים מעוצבים 
לחדר בנות מאיקאה ב- 200 

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 054-2859394

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית 380 ש"ח בלבד נפתח 

_____________________________________________)16-17ח(חזק ויציב 052-5737813

 מיטת תינוק איכותית + 
מזרון צבע שמנת מצב חדש 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח נייד: 050-6990740

 לול עץ + מזרון מצב חדש 
_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח נייד: 050-6990740

 עריסה פלסטיק + מזרון 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק כולל 
ריפוד )מתכוונן + מגש נשלף( 

מצב חדש 150 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)17-18ח(050-6990740

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 עגלת גוד ביבי במצב 
מצויין טיולון + אמבטיה 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 052-7119912

 מציאה! עגלת תינוק + 
אמבטיה בייבי סייף מצב מצויין 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מיטת תינוק 
מעץ מלא + מזרון מצב מצויין 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח 052-7108328

 למכירה טיולון 160 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מצב מצויין 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
500 ש"ח בלבד צבע סגול 

כהה + גג + אחיזה
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 לול עץ לתינוק כחדש רק 
300 ש"ח צבע לבן

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 משאבת חלב אוונט 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת בייבי גוגר 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
_____________________________________________)17-18ח(גוי 50 ש"ח 058-3245685

תקשורת
 משחק כמו קליקס 45 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 PC מסך למחשב 
21 אינטץ כחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ליחידה 050-6205446

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח גמיש ב"ב 054-8412976

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 052-2727474

 מכשיר פקס משולב 
דיגיטלי כחדש 200 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-4128382/1

 למכירה מקרר מיני בר 
במצב מעולה כמו חדש ב- 

100 ש"ח מבני ברק פלאפון 
_____________________________________________)16-17ח(052-8370535

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-2897977

 גמבוי 2 מסכים כולל 
מצלמה ונגן מצב מצוין 290 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8474176

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3346080

 נגן boss כחדש מסך מגע 
גדול חסום לוידאו 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8474176

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-3558949

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 054-3558949

 מסחטת מיצים 
קשה המילטון ביץ פסחית 
השתמשנו פעמים ב- 300 

_____________________________________________)16-17ח(054-8420107

ריהוט

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
עץ מלא, חדישים, אפשרות 

_____________________________________________)11-18ל(בנפרד 052-4227714

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 220V -שנאי ממיר מ 
 500W 110 בהספק שלV -ל
_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר אובן גולד ליין 10 
ל' כמו חדש כשר לפסח 90 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3143334

 מדפסת HP דרוש תיקון 
בגלגלת 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7131071

 רמקול בלוטוס גדול חדש 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 שקל 050-8776286

 מצלמה soni 830w ב- 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח 058-3274166

 מכשיר פקס + צבע שחור 
מלא חדש מקורי של HP ב- 
_____________________________________________)16-17ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה מכונת כביסה 
LG מחיר 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)16-17ח(כולל הובלה 052-5737813

 מיקרוגל סמסונג במצב 
מעולה! 100 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)16-17ח(055-2824484

 טוסטר אובן היה בשימוש 
_____________________________________________)16-17ח(מעט 400 ש"ח 053-3155415

 מיקסר חברת מולר קערה 
מקציף כולל מטחנת והבלנדר 

לא היו בשימוש 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 מקרן קול 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת כביסה 11 ק"ג 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

 סלון איטלקי מעור, 2 ו- 3, _____________________________________________)16-17ח(054-7216671
צבע חום כהה, במצב חדש, 

_____________________________________________)16-18ל(בהזדמנות 052-4227714

 בב"ב, ספריה צבע 
שחור, פורניר בוק, 6 

דלתות + ויטרינת צד, 
1,200 ש"ח גמיש

053-3120620)17-18(_____________________________________________

 למכירה מזרון חדש 180 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 כיסאות מתקפלים 15 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כיסאות כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 כיסא נוח 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 ארונית מעץ 100 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 שולחן גדול וקטן 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מתקפל 054-4273857

 כיסא נוח מתקפל עם 
מזרון 100 ש"ח מציאה

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן לקמפינג כחדש 80 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לסוכה 15 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מרופדים 054-4273857

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)17-18ח(350 ש"ח 053-3155415

 מזגן נייד טורנדו 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 טוסטר אובן מורפי 
רצ'ארדס 150 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מחשב שולחני אינטל 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מקרר משרדי + תא 
הקפאה בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3173347

 אופה לחם במצב מעולה! 
כמעט ולא היה בשימוש 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3292985

 למכירה קולט אדים 
נירוסטה חדש קופר מס' דגם

 Hj2103-7319
60 ס"מ )ארובה חבור גב( 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8410050

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)17-18ח(052-2727474

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת מתכת 

500 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)17-18ח(054-8412976

 נגן BOOS כשר מסך 
גדול תמונות כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8474176

 מחמם למים חמים על 
פלטה עם ברז 70 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 טוסטר אובן 400 ש"ח 5 
_____________________________________________)17-18ח(ליטר 053-3155415

 מיקסר חברת מולר קערה 
מקציף כולל מטחנת בשר 

ובלנדר 350 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 שואב אבק ציקלון חדש 
ללא שימוש עם הובלה 430 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3287846

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3245685

 חדש! מטען למכונת 
גילוח פיליפס 50 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 מטען אוניברסלי לבטריות 
מרובעות וגם לרגילות חדש ב- 

_____________________________________________)17-18ח(60 ש"ח 052-7154435

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 052-3463482

 למכירה סלון עור 
במצב מעולה, 2+3, 
1,500 ש"ח )אופציה 

_____________________________________________)18-20ש(לחלק 1( 052-7180224

 מיטה קומותיים בצורת 
ר' מעץ מלא כולל מגירות 
מדפים ודלתות 2 מזרנים 

חדשים אורטופדיים 500 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(054-4980062

 סלון במצב טוב 3+2 350 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-5520439

 מזנון 250 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(052-5520439

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה כוורת חזקה 
ויציבה צבע חום בהיר 220 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 זוג ידיות מתכווננות לכסא 
מחשב כחדש 50 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8433730 ב"ב

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה מיטת שלישיה 
כולל מזרונים 500 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-4968590

 למכירה כוורת חמישה 
תאים לחדר ילדים 200 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-4968590

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)18-19ח(050-3337530 אבנר

 שולחן מרובע )140*140( 
+ 8 כסאות )ללא ריפוד( עץ 

מלא צבע וונגה 500 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 שידות פלסטיק 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פינת אוכל מעץ עם 4 
כסאות 300 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 שולחנות סלון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 שולחן יצירה ו- 2 כסאות 
_____________________________________________)16-17ח(ילדים 100 ש"ח 054-4980062

 ספה חומה 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 ספת שזלונג 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 כורסאות אדומות 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 כורסת עור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מזנון עץ שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 כסא גיי מינג 300 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 רפידת מזרון ויסקו 400 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מנורה עומדת 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(נייד: 050-6990740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 עריסה פלסטיק + מזרון 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(נייד: 050-6990740

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 150 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(250 ש"ח 054-7216671

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 460 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(בב"ב 052-7600336

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)18-19ח(399 ש"ח 03-9092321

 מטה 50 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(052-5520439

 לול במצב מצוין 150 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(052-5520439

 למכירה עגלת ציפוצולו 
460 ש"ח עם כל החלקים 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 למכירה עגלת תאומים 
סיטי מיני אדומה חזקה 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7144325

 למכירה מיטת תינוק צבע 
שמנת יפה ושמורה 200 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(052-7119229

 עגלה אמבטיה כחדשה 
_____________________________________________)18-19ח(400 ש"ח 054-8468509

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב מעולה 

מכיל ופרקטי רק ב- 40 שקל 
_____________________________________________)18-19ח(054-8447306

 טלפון אלחוטי לבית ללא 
רעשים כחדש 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

G10  חדש + מגן 220 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 058-3216830

 נוקיה 208 + בטריה 250 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3121020

 BM10 פלאפון כשר 
משנה קולות תומך 2 סימים 
_____________________________________________)17-18ח(רק 195 ש"ח 058-3216830

 נוקיה C2 + מגן + סוללה 
איכותית + מטען + מגן 

סיליקון 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-5420807

 פלאפון G10 חדש גוף 
מתכת תומך דור 2 220 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(+ מגן ומטען 053-5420807

 8G נגן חדש איכותי 
רמקול חיצוני בלוטוס 120 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8459092

 מכשיר טלפון סלולרי כשר 
UP ב- 100 ש"ח כולל מטען 

_____________________________________________)17-18ח(מקורי 052-5737813

 למכירה נוקיה 105 כשר 
בקופסא עם אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(055-6740019

 מיני כשר 2 סים + שנוי 
קולות 190 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

כללי

 אופני הילוכים 24 דיסק 
קשיח + קפיצים כחדשות 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3121020

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3121020

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)18-19ח(250 ש"ח 052-5520439

 אקוריום עם דגים 100 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-5520439

 מקלדת גולד טאצ' חדשה 
באריזה עלה 120 ונמכר ב- 50 

_____________________________________________)18-19ח(054-8597084

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(055-6766201

 זוג תוכונים פרא עם כלוב 
ותערובת ושתיין 200 שקל 

_____________________________________________)18-19ח(050-5594690

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה + אוזניות + מטען + 
_____________________________________________)18-19ח(קבלה ב- 249 053-3135838

 גיטרה אקוסטית במצב 
_____________________________________________)18-19ח(חדש 100 ש"ח 052-7014288

 שעון יד "קסיו" ברמה 
גבוהה 100 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(050-8776286

 רמקול בלוטוס גדול 150 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 050-8776286

 כרטיס קניות פוקס ועוד 
חנויות בשווי 300 ב- 270 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-5783743

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8475855

 מזוודה חדשה 4 גלגלים 
כפולים 100 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8475855

 5A למכירה סוללה 
ו- 36V + מטען 350 ש"ח 

במצב טוב מאוד
_____________________________________________)18-19ח(052-7116853

 3 יח' סורג בטן חדש 
מידות שונות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)18-19ח(כולל התקנה 052-7116853

 למכירה מכנס שחור 70% 
צמר מידה 44 חדש לגמרי 100 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-8597560

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל: -050

5291073 אבנר:
_____________________________________________)18-19ח(050-3337530

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)18-19ח(בבני ברק

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 90 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7600336

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 שמלה לחתונה צבע זהב 
ושחור מידה 14 200 ש"ח 

מידה 3 150 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)18-19ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 מגוון דיסקים וקלטות 
שירים חדשים וארוזים 6 ש"ח 

ליחידה 052-7600336 בבני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב 052-7600336

 גלגלים וצמיגים ואופניים 
רגילים 18 אינץ אחורי 10 שקל 
20 אינץ קידמי נשלף 40 שקל 

_____________________________________________)18-19ח(054-3177932

 24 קידמי או אחורי 20 
שקל עם פנימית וצמיג 40 

_____________________________________________)18-19ח(שקל 054-3177932

 גלגל אחורי 26 אינץ 30 
שקל גלגל 29 דיסק קידמי 

נשלף עם שמיניות ופנימית 
_____________________________________________)18-19ח(וצמיג 40 שקל 054-3177932

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)18-19ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)18-19ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)18-19ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(בירושלים 054-8415306

 למכירה אקווריום עם כל 
האביזרים גדול מאוד 350 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(טל': 058-3208736 )בני ברק(

 מסכת יומא מתיבתא 
כריכה קשה א' 30 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)18-19ח(02-6513270 055-6797098

 שו"ע מאורות חדש וכן 
טור שעל המקורות כ"א 500 

ש"ח 02-6513270
_____________________________________________)18-19ח(055-6797098

 תווי הזהב 1 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(02-6513270 055-6797098

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)18-19ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 שמלה מקסי כחולה 
לארוע מיוחדת מאד מידה 40 

_____________________________________________)18-19ח(400 ש' 054-8409064

 נעלי נשים אלגנטיות 
מחברה יוקרתית!! מידה 36 

_____________________________________________)18-19ח(חדשות 150 ש' 054-8409064

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 כסא לרכב כחדש 300 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-8468509

 פח צבע 18 ליטר 
סופרקריל מט 210 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 חולצה טומי חדשה עם 
 XXL תוית מכופתרת מידה
_____________________________________________)18-19ח(ב- 140 ש"ח 058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם קליפ 
ספורט 4 גיגה כולל אוזניות 

חדשות ומטען 250 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 קסדת אופנוע מיוחדת 
 LS2 לאופניים חשמליות של
_____________________________________________)18-19ח(ב- 245 ש"ח 058-3216830

 מנעול ענק וחזק 5 
מפתחות 85 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 משאבה חזקה ואיכותית 
_____________________________________________)18-19ח(75 ש"ח 058-3216830

 משאבה חשמלית 85 
ש"ח מתאים להכל

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 ערכת טיפול פנים לפצעי 
בגרות חורים קמטים בפנים 

עם אחריות 500
_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 צופר אופנוע לאופניים 
חשמליות 90 שקל

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 טרמוס קטן בצורת פח 
_____________________________________________)18-19ח(ב- 30 ש"ח 054-8454536

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)18-19ח(30 ש"ח 054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי 
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר לעלות שלב של 
מירי לוין ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר גיבורת הסיפור 
של מרים כהן ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)18-19ח(45 ש"ח 052-7110779

 נעל בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעל בנים שחור סירה 
לק מידה 30 30 ש"ח חדש 

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 40 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 41 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 39 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 משחק קופסא "אבנירו" 
מרתק חדש עם הנילון 45 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7110779

 3 חולצות צהובות לקוסט 
מידה 6,8,12 חדש בנילון 22 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח ליח' 052-7110779

 חולצה מכופתרת אופוויט 
מידה 10 25 ש"ח חדש

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 שמלה חגיגית מיוחדת 
תכלת + פרחים קטנים מידה 

_____________________________________________)18-19ח(38 50 ש"ח 052-7110779

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7110779

 2 זוגות נעלי עקב כחול 
אלגנט מידה 40,41 חברת 

שפרס 140 ש"ח השני ב- 80 
_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 2 בובות חרסינה יפיפיות 
רק ב- 30 שקל כל אחת 

_____________________________________________)18-19ח(054-8447306

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 מכשיר בייבי ליס מקצועי 
remingtone כחדש 150 

_____________________________________________)18-21ש(ש"ח 050-4188702

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 למכירה תיק קשיח 
קייס לגיטרה קלסית מרופד 
מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)18-19ח(052-2437292
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

 מסיר שיער בראון היה 
בשימוש פעם אחת! 70 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3274671

 חולצת אואה חדשה 
באריזה מידה 15.5 40 ש"ח 

)_____________________________________________)16-17ח(058-3299505
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 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3165377

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 רולר לבנות מידה 35 מצב 
טוב ב- 50 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

_____________________________________________)16-17ח(מצויינת טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש טל': 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 תיק למחשב נייד במצב 
חדש מחיר 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 משחק "רגע קסם" לזוגות 
במחיר מבצע 199 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7630089

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 180 ש"ח או תווי 

_____________________________________________)16-17ח(קניה 052-7157077

 אופניים BMX מצב טוב 
90 ש"ח ב"ב טל':

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופני ילדים שש הילוכים 
כחדשות מידה 20 350

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופניים 24 הילוכים 
מעולות 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)16-17ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 כרית נוחות למיטה - 
עמינח כמעט חדשה 60*60 
בב"ב 100 ש"ח במקום 180 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7600336

 שמלה לחתונה צבע זהב 
ושחור מידה 14 200 ש"ח 

מידה 3 150 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא 
קומיקס חברים 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 3 דיבוריות לקסדת אופנוע 
חדשות 200 ו- 300 אפשרות 

_____________________________________________)17-18ח(למשלוח 058-3287846

 סבל צף לאופני קפיצים 
חדש 110 ש"ח עם משלוח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3287846

 צמיג לאופניים מידה 27.5 
כשבועיים בשימוש קצת עקום 

_____________________________________________)17-18ח(וצר 058-3287846

 מעיל צמר חדש לגבר 
מידה 56 90 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3165377

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)17-18ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3165377

 10 דיסקים חדשים של 
גדולי הזמר החסידי ב- 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעת קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אוויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 אופניים גודל 14 בצבע 
ורוד 100 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(050-4146099 055-6730568

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעות קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 מציאה: תא הטלה 
לתוכים חדש רק ב- 27 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4143035 בערב

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
ב- 197 ש"ח 054-8542649 

_____________________________________________)17-18ח(בערב

 חיקוי של מטבע 100 מיל 
1931 ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4174525

 למכירה: סט ספרים 
רפואות תימן ג' חלקים 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בירושלים 054-8562463

 קסדה שחורה לאופניים 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 70 ש"ח 055-6772789

 אורגן משוכלל חדש 
באריזה ב- 500 שקלים במקום 

כ- 700 בבני ברק
_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 מינשא אופנים לרכב 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מתקן לתלית מסך חדש 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח גמיש 054-4273857

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 בלונים לסודה סטרים גדול 
מלא 70 ש"ח ריק 20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(בפתח תקוה 052-2786557

 שמלה מקסי כחולה 
לארוע מיוחדת מאד מידה 40 

_____________________________________________)17-18ח(400 ש' 054-8409064

 נעלי נשים אלגנטיות 
מחברה יוקרתית!! מידה 36 

_____________________________________________)17-18ח(חדשות 150 ש' 054-8409064

 כרטיסי גיפטקארד 
עזריאלי 100 ש"ח ב- 90, 200 

_____________________________________________)17-18ח(ב- 175 054-8421272 ב"ב

 בהזדמנות אורגן משוכלל 
חדש באריזה ב- 500 במקום 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 700 ש"ח 054-2859394

 אופניים גודל 14 בצבע 
ורוד 100 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(050-4146099 055-6730568

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעות קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 מציאה: תא הטלה 
לתוכים חדש רק ב- 27 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4143035 בערב

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
ב- 197 ש"ח 054-8542649 

_____________________________________________)17-18ח(בערב

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 חיקוי של מטבע 100 מיל 
1931 ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4174525

 למכירה: סט ספרים 
רפואות תימן ג' חלקים 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בירושלים 054-8562463

 קסדה שחורה לאופניים 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 70 ש"ח 055-6772789

 אורגן משוכלל חדש 
באריזה ב- 500 שקלים במקום 

כ- 700 בבני ברק
_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 burberry בושם 
london חדש באריזה!! 140 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בני ברק 054-8481582

 ערכת טיפול פנים 
לפצעים וכו' לבנים ובנות 360 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח + אחריות 058-3216830

 צופר אופנוע לאופניים 
חשמליות 90 שקל

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 קסדה אופנוע מצוין 
 LS2 לאופנים חשמליות של
_____________________________________________)17-18ח(רק 245 ש"ח 058-3216830

 מנעול חזק וענק 5 
מפתחות 85 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 חליפה 3 חלקים של 
פאביו ב- 175 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 קערה של ליל הסדר ב- 
60 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 חולצה טומי מכופתרת 
מידה XXL חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 שס תלמוד בבלי חדש 5 
כרכים גודל של חק לישראל 

_____________________________________________)17-18ח(250 שקל 058-3216830

 ערכת טיפול פנים לפצעי 
בגרות חורים קמטים בפנים 

ועוד ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף 380 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 נגן סאנדיסק חדש + 
אוזניות ומטען ב- 230 גמיש 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט 4 גיגה כולל 

אוזניות חדשות ומטען ב- 150 
_____________________________________________)17-18ח(053-5420807

 למכירה כרטיס ספר "אור 
החיים" בשווי 150 ש"ח במחיר 

_____________________________________________)17-18ח(130 ש"ח נייד: 050-6990740

 מיכל ריסוס כחדש 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח מקצועי 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 בתי תפילין 150 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 מזמרה 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כ- 35 ספרי ילדים לגילאי 
8-14 ב- 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 שטיח ורוד שערות עבות 
כ- 2 מטר כחדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 3 פאזלים 1,000 חלקים 
75 ש"ח או 30 כ"א

_____________________________________________)17-18ח(052-7675616

 גגון לרכב מאלומיניום 
1.50*1.20 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3169314

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש לגמרי 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 שעון מכאני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)17-18ח(לגבר 100 ש"ח 053-4111074

 2 תוכונים עם כלוב 
ומתקן לאוכל ושתיה 180 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-4111074

 מכשיר וויז ללא תשלום 
חופשי על ההגנה 480 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 מכשיר הקלטה חדש 
באריזה 32 גב' 90 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 140 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-4111074

 אורגנית "ימהה" + נרתיק 
לנשיאה כחדשה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8446026 03-5743016

 שמלה אלגנטית - שחור 
בורדו במידה 44 עכשווית 

וחדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-8446026

 למכירה אקווריום עם כל 
החלקים גדול מאוד 350 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(טל': 058-3208736

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)17-18ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בירושלים 054-8415306

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה + אבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(ב"ב 054-8412976

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה בהזדמנות 2 זוגות 
16 כמעט חדשות לגיל 5 כל 
_____________________________________________)17-18ח(אחד 200 ש"ח 054-2819921

 זוג 12 לגיל 3 עם גלגלי 
_____________________________________________)17-18ח(עזר 150 ש"ח 054-2819921

 זוג אופני ראלי פעלולים ב- 
_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 054-2819921

 בהזדמנות! מגוון משחקי 
קופסא איכותיים ומצויינים 20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח למשחק 052-7108328

 בהזדמנות! סט 3 כסאות 
קטנות לילדים פלסטיק איכותי 

_____________________________________________)17-18ח(25 ש"ח להכל 052-7108328

 משחק מקליקונים 25 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 שעון יד חדש באריזה 
חברת "קסיו" ב- 100 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מצלמה חדשה ורודה 
מחו"ל מתאימה לילדים 2 
סוללות נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7679123

 מראה גדולה לתליה על 
הקיר 40 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 מאוורר למנגל עם פנס 
חדש באריזה 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 3 מחזורים 3 רגלים מעור 
ספרד 50 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה/השכרה שמלת 
ארוע 46 ציפי שכטר 450 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה חליפות ומכנסיים 
חדשים חברת בגיר אלגנטיים 

מחויטים לגברים 100 ש"ח נייד 
_____________________________________________)16-17ח(050-8425228

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

_____________________________________________)16-17ח(מצויינת טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש טל': 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 תיק למחשב נייד במצב 
חדש מחיר 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 משחק "רגע קסם" לזוגות 
במחיר מבצע 199 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7630089

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 180 ש"ח או תווי 

_____________________________________________)16-17ח(קניה 052-7157077

 אופניים BMX מצב טוב 
90 ש"ח ב"ב טל':

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופני ילדים שש הילוכים 
כחדשות מידה 20 350

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופניים 24 הילוכים 
מעולות 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 150 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)16-17ח(054-8412976

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

 מסיר שיער בראון היה 
בשימוש פעם אחת! 70 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3274671

 חולצת אואה חדשה 
באריזה מידה 15.5 40 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3299505

 רולר לבנות מידה 35 מצב 
טוב ב- 50 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 שעון יד חדש באריזה 
חברת "קסיו" ב- 100 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מצלמה חדשה ורודה 
מחו"ל מתאימה לילדים 2 
סוללות נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7679123

 מראה גדולה לתליה על 
הקיר 40 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 מאוורר למנגל עם פנס 
חדש באריזה 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 3 מחזורים 3 רגלים מעור 
ספרד 50 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה/השכרה שמלת 
ארוע 46 ציפי שכטר 450 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה חליפות ומכנסיים 
חדשים חברת בגיר אלגנטיים 

מחויטים לגברים 100 ש"ח נייד 
_____________________________________________)16-17ח(050-8425228

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671
 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
)16-17ח(054-4980062

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)16-17ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377



ט”ז באייר -י”ז באייר תשפ”א   628/04-29/04/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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

 ■

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)07-19ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 לרבקה זהבי ר"ג, תפירה 
במכונה + חוט ומחט, שעות 

_____________________________________________)12-18(גמישות 03-5797279

רוצה להתפרנס בכבוד?
בוא ללמוד מקצוע מתגמל תוך זמן קצר ולהתחיל להרוויח!
לימודי מנעולנות מבית דקל כהן, זוכה תוכנית "יצאת צדיק",

מותאם לציבור שומרי מצוות.

ועכשיו חדש!
קורס דיגיטלי אצלך בבית + תרגול מעשי!

לפרטים ויעוץ חינם: 054-6719-622

www.dekelcohen.net
086612407

 באזור ב"ב, דרוש קצב 
וקופאי לאיטליז הדר 

בשר, במיידי!
052-3391017
_____________________________________________)15-18ש(052-6391018

 לחברת מיזוג אויר 
מובילה במרכז, דרוש טכנאי 

מנוסה עם ניסיון לעבודות 
מיזוג אויר, שכר גבוה, רכב 

למתאימים, 5 ימים בשבוע מ- 
_____________________________________________)15-18ל(07:00-17:00 054-5517130

 דרוש/ה, מוכר/ת, לחנות 
אופנה עילית לגברים, יתרון 
לבעלי ניסיון. עבודה לטווח 
ארוך וקידום, תנאים ושכר 

מעולים, בבני ברק.
050-6964424)15-18(_____________________________________________

 בבני ברק, עובד חרוץ 
לניהול מחסן ונקיון, הכולל 
חנות ביגוד, מחסן ומשרד. 

לניקיון עסק הכולל חנות ביגוד, 
מחסן ומשרד. עבודה קבועה 

050-6964424)15-18(_____________________________________________

 הזדמנות לנשים! 
לפתיחת עסק יציב, ללא 

סיכון, הדרכה וליווי
_____________________________________________)15-18ל(054-8449274

 לרשת גנים בקרבת 
ב"ב דרושות מיידית *סייעת 

צהרון לגילאי 3-4 *גננת מ"מ 
לגילאי 2-3 054-8405618 

_____________________________________________)15-18ש(052-7140588

 ליוסי מעליות במרכז, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)15-18ש(03-6160186

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

052-7119894
054-4842065)15-18(_____________________________________________

 למעונות בצפון 
ת"א, דרושות מטפלות 

איכותיות, משרות 
מגוונות חגית

_____________________________________________)16-19ש(054-7708715

 לאיחוד הצלה בב"ב, 
דרושות עובדות למשמרת 
בוקר, 35 ש"ח + בונוסים 

למתאימות, לפרטים 
03-6001411)16-19(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל בפ"ת, 

3 שעות אחר הצהריים 
 054-4697827

ilanaktz22@gmail.com)16-19(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-19ש(052-7560455

 למוסד תורני דרושה 
מנהלת אתר עם ידע בניהול 

וורד וורדפס, כתיבה איכותית 
והעלאת תוכן, קידום אתרים, 

הבנה גרפית, ניהול ניוזלטר וכו' 
- 10 ש"ש עם אופציה לקידום, 

50 ש"ח לשעה, העבודה לא 
_____________________________________________)17-18(מהבית פקס 1533-577-9521

 למעון בגבעתיים, 
סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה, כולל חגים 

_____________________________________________)17-20ש(וארוחות 052-3838484

 דרוש עובד מב"ב, לחנות 
חליפות, שעות 15:00-22:00 

_____________________________________________)17-20ל(053-3391691

 למאוחדת סניף בני 
ברק, נציגות טלפוניות 
תותחיות 9:00-3:00, 

אווירה טובה, יחס אישי 
_____________________________________________)17-18ש(050-6725441

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. גננת לגילאי 2-3 2. 
סייעת בין השעות 8:30-13:30, 
_____________________________________________)17-18ל(תנאים מצוינים 052-7177524

 דרוש עובד רווק צעיר 
מאזור בני ברק בלבד בשעות 
 03-6744061 14:30-21:00

050-4119440)17-18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, דרוש 
עובד נקיון חרוץ ואחראי, 6 

שעות ביום 8:30-15:30, 38 
ש"ח לשעה, מגורים בב"ב 

_____________________________________________)17-18(יתרון 073-2757421

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

לחברת תקשורת

דרוש
סוכן מכירות שטח

למגזר החרדי
חצי משרה. רישיון ב'–חובה.

053-7184417

טלפון ליצירת קשר:
052-7118997

דרוש/ה מטפל/ת 
מסור/ה ואוהב/ת

 ילדים למעון באזור שיכון ו'
עבודה באווירה משפחתית ונעימה

קו עיתונות דתית / 8296729 / 

*** משרת אם חמה ***
מנהל/ת משרד בוטיק בר"ג

לחצי משרה בתחום הביטוח
שעות: מ- 9:00 עד 13:00 בימים 

א'-ה' בלבד. 40 ש"ח לשעה. 
יתרון לבעלי ניסיון בתחום הביטוח 

עם אופציה לקידום עתידי.
bella@harins.co.il

 למעון בשיכון ה', טלפון: 052-8658085 בלה
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים, תנאים מצוינים, 
עבודה מיידית
052-6796087)15-18(_____________________________________________

 לת"ת במרכז, 
מחנך לכיתות הגבוהות 
לשנה"ל תשפ"ב. קו"ח: 

meil:6307420@gmail.com)15-18(_____________________________________________

 דרושות משווקות לעבודה 
מהבית, יחסי אנוש טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(רווחים מעולים 058-3223220

 -לרציניות בלבד- הזדמנות 
לנשים, לעבודה משתלמת 

ומספקת מהבית, ליווי צמוד! 
_____________________________________________)18-21ל(058-6108018 רות

 למעון ילדים בבני ברק 
*מטפלת, מ"מ, לחודש + 
אופציה להארכה *מטפלת 

לחצי משרה *מטפלת 
למשמרת צהרים

052-7641817)18-19(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל, 
25 +, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)18-21ש(054-8450745

 ליבואן סלולר דרוש 
סוכן מכירות לחנויות, 
בחצי משרה, בסיס + 
_____________________________________________)18-21ש(בונוסים 054-6501241

 לקבוצת בוגרות במעון 
קטן דרושה מטפלת 

מסורה, אווירה ביתית, 
_____________________________________________)18-21ש(שכר גבוה 054-5841018

 לפיצה דומינו בבני 
ברק )מהדרין(, דרוש עובד 

רציני ואחראי למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)18-21ש(054-4596777

 תופרת מיומנת לכל סוגי 
_____________________________________________)17-18ח(התיקונים 052-7634263

 התפנה עורך ספרים תורני 
_____________________________________________)17-18ח(לכל התחומים 054-8590879

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)18-19ח(050-6651365

 בן 39 מעוניין להיות עם 
זקנים בשעות הלילה

_____________________________________________)18-19ח(052-7396092

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות לחצי משרה/שעות 

_____________________________________________)18-19ח(054-7938941

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)18-19ח(052-3595314

 מזכירה עם ניסיון לעבודה 
משרדית ידע בגרפיקה והקלדה 

_____________________________________________)18-19ח(עיורת 054-8432248

 מנהלת חשבונות מנוסה 
מחפשת עבודה ליומיים 

_____________________________________________)18-19ח(בשבוע 052-7177588

 התפנה טבח ישיבתי עם 
ניסיון יר"ש לפרטים

_____________________________________________)18-19ח(050-4165749

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)18-23ל(או בבתים 055-5527391

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)16-19(_____________________________________________

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)15-16ח(הערב 055-6600157

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-5385013

 אקווריום כולל פלטר 
חמצן חצץ עציצי פלסטיק 

ותא לידה וחימום וטיפה אוכל 
הכל ב- 320 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ס"מ ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה צעצועים ובגדים 
לילדים + אופנים + בימבה 

+ קורקינט + עגלת שוק 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
קידמי בלבד במידות 26 ו- 20 

_____________________________________________)15-16ח()ראלי( ב- 25 050-4168143

 נגן בוס מסך גדול חסום 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8474176

 למכירה מכשיר ריצה 
מצוין דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב חדש 180 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
למבוגרים )מידה 26( במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 כורסא מעור צבע קרם לא 
נפתח רחבה יחיד 350 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 053-3155415

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-7289931

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
חדש באריזה ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 נעלי עקב שחור לבן 38 
אלגנטיות מקסימות 180 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(כחדשות 050-4118891

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ב"ב 052-7600336

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל במצב מצויין מידות 

_____________________________________________)13-14ח(31*51 30 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מחו"ל! חתולה 
על שלט הולכת ומייללת 

במצב חדש 30 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה! 
משחק "מכונת מזל" מעוצבת 
_____________________________________________)13-14ח(לילדים 40 ש"ח 052-7108328

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי boss חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)15-16ח(הערב 055-6600157

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-5385013

 אקווריום כולל פלטר 
חמצן חצץ עציצי פלסטיק 

ותא לידה וחימום וטיפה אוכל 
הכל ב- 320 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ס"מ ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה צעצועים ובגדים 
לילדים + אופנים + בימבה 

+ קורקינט + עגלת שוק 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
קידמי בלבד במידות 26 ו- 20 

_____________________________________________)15-16ח()ראלי( ב- 25 050-4168143

 נגן בוס מסך גדול חסום 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8474176

 למכירה מכשיר ריצה 
מצוין דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב חדש 180 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
למבוגרים )מידה 26( במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי boss חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 460 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(ב"ב 054-8412976

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה 480 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(054-8412976

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 למכירה שעון ממותג 
גוסיפ חדש באריזה צבע זהב 

רצועה שחורה )יפה מאד( 
במחיר מציאה בטל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7612589

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
2-5 ש"ח ירושלים שעות הערב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6600157

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

רק 400 ש"ח למנצח לבד 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר אפור כהה 
מידה 50 נלבשה פעם אחת 

_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח 054-8430025

 ישירות מהסופר פיטום 
הקטורת על קלף )ספרדי( + 

למנצח בצורת מנורה + נרתיק 
מהודר 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 לקראת ספירת העומר: 
למנצח בצורת מנורה 80 ש"ח 

כתב נאה במיוחד!
_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-5385013

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-5385013

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 שקל 

בלבד וכן נגן 100 שקל בלבד 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 050-4183200

 מס' הוברבורד שטח + 
מטען ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4168143

 מזוודה חדשה בצבע אפור 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 צמיגים וג'נט לאופניים 
מידה 26 20 ראלי קדמי בלבד! 

_____________________________________________)13-14ח(ב- 25 ש"ח 050-4168143

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 

כחדשות 450 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 שתי שטרות עם הכיתוב 
60 שנה למדינה 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4174525

 אופני BMX מעולות 
מידה 18 130 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 פאה של "נחמי בן דב" 
צבע חום שטני מתולתלת 

500 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)12-13ח(054-8457681

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)12-13ח(45 ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סירה 
לק מידה 30 30 ש"ח חדש 

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 40 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 גיטרה חדשה 300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קוקסבוי 100 ש"ח לילדים 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קורקינט 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מזמרה 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857



אי 
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

ת *
אי

טונ
סי

ה 
כיר

 מ
אין

 * 
ות

חיד
3 י

 ל-
בל

מוג
 * 

ד 
לב

 ב
שה

מח
לה

ת 
ונו

תמ
 ה

* .
ל.ח

ט.
דון.

מוע
 ה

צעי
מב

על 
ם 

חלי
א 

ה ל
קני

 ה
תווי

 * 
עת

כל 
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
ת ל

אי
רש

ד 
חס

 ה
תיב

  נ
שת

* ר

ף 
וק

ת
ם:

עי
בצ

מ
ה

שי
שי

ון-
ש

רא
25

-3
0.

4.
21

יר
אי

 ב
"ח

ג-י
י"

ני
ש

ח 
פס

ל 
רג

ל
ג 

ק"
 2

ה 
ור

שמ
ה 

מצ
29

 9
0 -

 ב
רין

לפ
ה

ג 
ק"

 2
.5 

שון
רא

ת 
צו

מ
19

 9
0 -

ב

|
 1

5
ד 

פל
נוי

ח’ 
ר

 |
 

ג 
צו

הר
ת 

ריי
ק

 2
3

קי 
בס

חו
גני

ח’ 
ר

 |
 1

5
ם 

ב’’
ש

ר
ח’ 

ר
 |

 1
51

מן 
הנ

כ
ח’ 

ר
 |

הו 
מי

יר
ת 

פינ
 3

4
א 

יב
עק

ר’ 
ח’ 

ר
 |

 1
8

ר 
טל

קו
ח’ 

ר
ק: 

בר
ני 

ב
 

ם 
פי

ני
ס

ד 
חס

ה
ב 

תי
נ

| 
8

ס 
קנו

ור
ה

ח’ 
ר

ד: 
דו

ש
א

 |
 1

ף 
רי

ה
ח’ 

ר
ד: 

לע
א

 |
 1

7
 

ר 
ש

לי
ק

ח’ 
ר

 |
 1

 
ם 

חיי
ת 

ור
ת

ח’ 
ר

 |
 2

5
 

ק 
קו

חב
ח’ 

ר
 |

 2
דו 

פר
ח’ 

ר
 

 |
 2

4
ר 

לצ
מ

ב 
הר

ח’ 
ר

 |
 1

1
ק 

קו
ב 

הר
ח’ 

ר
 |

ג 
צו

הר
ת 

ריי
ק

 1
2

ון 
אל

ל 
גא

 י
ח’

ר
| 

54
ר 

דו
פל

ומ
טר

ח’ 
ר

 |
 1

6
ל 

כא
מי

ח’ 
ר

 |
 9

ל 
כא

מי
ח’ 

ר
ה: 

יפ
ח

 |
 1

ר 
ופ

ס
ם 

חת
ח’ 

ר
ל: 

וא
מנ

ע
  

| 
40

ט 
שפ

המ
ת 

בו
תי

נ
ח’ 

ר
ר: 

ספ
ת 

רי
ק

 |
 3

5
בי 

ש
ר

ח’ 
ר

ד: 
פל

רכ
ב

 |
 1

5
בי 

ש
ר

ח’ 
ר

 |
 8

ל 
הל

ח’ 
ר

 |
 2

2
ס 

קנו
ור

ה
ח’ 

ר
מך

יס
אח

 1
8

  
אל

שר
 י

טי 
שב

ח’ 
ר

ד: 
לו

 |
 2

5
ם 

או
נב

יס
נ

ח’ 
ר

ם: 
 י

בת
 |

 2
0

’י 
ר’

הא
ח’ 

ר
 |

 1
3

ם 
לו

נב
לי

לי
ח’ 

ר
 |

 2
9

ם 
וה

ש
ח’ 

ר
ה: 

ני
נת

 |
 5

2
ם 

רי
בו

הגי
ח’ 

ר
ה: 

דר
ח

 |
 1

1
ק 

ור
ש

ל 
נח

ח’ 
ר

 |
 1

6
ה 

יא
נב

ה
ם 

רי
מ

ח’ 
ר

ש: 
שמ

ת 
בי

וב
זה

ע 
פו"

ת
ס/

אג

790 "ג
לק

בן
 ל

וב
כר

וז/
אר

ר 
גז

29
0

"ג
לק

עי
בי

-ר
שי

לי
ש

 2
7-

28
.4

.2
1

יר
אי

 ב
"ז

ט
"ו-

ט

ס
טק

ול
ה 

בק
 א

לא
ל

ח'
1 י

00
ה'

ול
מע

'

ת
פו

כפ

19
90

ת
 זי

מן
ש

"ל
מ

 7
50 יה
מ

19
90

שי
שי

ון-
ש

רא
25

-3
0.

4.
21

יר
אי

 ב
"ח

ג-י
י"

ים
כי

יר
וף

 ע
ט

לא
ג

29
90

"ג
לק

יל
ונ

ג 
ינ

וד
פ

"ג
 ק

1
ם

ס
א

19
90

"ג
 ק

1.
75

ה'
ול

מע
'

יל
ונ

קו/
שו

ר 
יב

ת
פ

19
90

ף 1
רי

 ה
ד:

לע
 א

| 1
ד 5

פל
נוי

 | 
ו 2

רד
 פ

ב:
ב"

 | 
ר 1

ופ
 ס

תם
 ח

אל:
מנו

 ע
| 1

ק 1
ור

ש
ל 

נח
ש: 

שמ
ת 

בי
 | 

16
ל 

כא
מי

ה: 
יפ

 ח
ם:

פי
סני

 ב
ים

צע
מב

ה

ום
מק

קו
לה

בי
 ט

עון
 ט

נו
אי

ון 
סב

ת 
עו

בו
ח 

קד
א

טר
יס

בל
 ב

ר |
או

ק 
לי

מד
דה

בו
 ע

לי
 כ

חן
ול

ש
ים

לק
 ח

24
נם

מצ
לה

בי
 ט

עון
 ט

נו
אי

נק
 ע

ים
יר

אב
ה/

יכ
נס

ל 
וה

א
בד

א 
ש

מנ
ב

39
 90

39
 90

11
 90

79
 90

54
 90

ה'
ול

מע
'

ת
פיו

מ

13
90

ב-
 3

ב-
 2

ת 
לו

דו
 ג

ת
חו

צל
ב-

 3
ת 

נו
ט

 ק
ת

חו
צל

ב-
 3

ת 
קיו

מר
ב-

 4
ת 

ניו
ת

לפ
ני

עו
צב

פ 
ח"

ה'
ול

מע
'

11
90

שה
שו

מ
ל/

גו
ע

ה'
ול

מע
'

צף
ל 

תי
פ

ב-10
 5

ום
מי

רי
 פ

לי
טו

טי

10
0

ב-
 4

ך/
רכ

מ
פו/

מ
ש

צה
רח

ב 
לי

תח
"ל

מ
 7

00
אי

הוו

ב-25
 3

פ/
ח"

ל 
נג

מ
"ג

 ק
ם 2

מי
פח

ב-25
 2

אק
יל

מ
סי

ר'
 ג

90
0

69
90

דון
יק

פ
ל 

ול
כ

"ל
מ

 3
30

לה
קו

ה 
וק

 ק
ת

חי
פ

ב-10
 4

ר'
 ג

40
0

רה
ט

ע

וף
 ע

ת
קיו

ני
נק

ב-20
 3

וף
 ע

ים
פי

כנ
ת

לו
הי

/ק
רה

ט
ע

11
90

"ג
לק

טה
ס

פ
ר'

 ג
50

0
ם

ס
א

ב-20
 5

ת
קי

ש
 ב

ים
ינ

בל
ת

בן/
/ל

ור
שח

ל 
פ

פל
א 

לל
ם

שו
גי 

סו
ן ו

ור
פ

צי
ה'

ול
מע

'

ב-10
 4

"ג
 ק

2
גן

טו

וא
קפ

ס 
יפ

צ'

19
90

ר 
ט

לי
 1
ם 

בי
ענ

ץ 
מי

יט
לי

ה/
רי

מו
ין 

/י '
לה

עו
מ

'
זה

אר
ל 

מ"
 7

50
דון

יק
פ

ל 
ול

כ

10

טר
לי

 1
.5

ה/
נד

רי
מ

סי/
פפ

מפ
'א

/ג
אפ

בן 
ס

ב-20
 5

צל
/ב

בי
לר

קו

39
0

"ג
לק

ם
דו

 א
פל

פל
ון/

מ
לי

59
0

"ג
לק

יל
חצ

א/
שו

קי

49
0

"ג
לק

₪
 3

3-
 ב

3 
צע

מב
 ב

ים
תפ

ת
ש

מ
 ה

ים
צר

מו
 ה

וון
מג

ין 
 ב

בב
ער

 ל
תן

ני

בן
/ל

80
%

"ג
 ק

1
ה'

ול
מע

'

מין
ס

כו
ח 

מ
ק

ח'
1 י

8
ת

מי
כר

ש
 ק

ם
 ע

ת
פיו

רו
ט

"ג
 ק

1.
25

ה 
ס

בי
 כ

ת
בק

א
מה

סי
מק

ר'
 ג

12
5

ת
לי

ע

ס
טנ

ינ
 א

פה
ק

טר
לי

 1

ה 
ס

בי
 כ

כך
מר

מה
סי

מק

טר
לי

 1
.5

*6
דן

 ע
מי

ת 
שיי

שי
טר

לי
 1

.8
או

רי

ריו
ט

ת 
יד

גל

טר
לי

 1
ה'

ול
מע

'

ור
מא

 ל
מן

ש

75
*9

0
ח'

2 י
5

ה'
ול

מע
'

ח 
טו

ש
ון 

ת
פ

ש
א

"ג
 ק

1
ה'

ול
מע

'

   
   

   
ת 

לו
דו

 ג
ת

חו
צל

ר'
 ג

60
0-

70
0

ם
פי

או
 ה

ת
ש

לו
ש

א/
פו"

ת
לו 

פי
ס 

רק
בו

ת 
עו

צב
/א

ים
ת

/זי
נה

בי
ג

ת/
רי

לג
בו

ה/
בינ

ג
נה

בי
 ג

ת
לו

מק

שו 
טי

ת 
שיי

מי
ח

לי
לי

ר'
 ג

15
0*

8
בה

נו
ת

לו 
קר

ני 
מי

ת 
גד

מא
יו 

 ב
לה

פ
/יו

ר'
 ג

10
0*

8
עי

טב
ט 

ור
וג

ן/י
לב

ר'
 ג

10
0

טו
נ

שן
עו

מ
ון 

מ
סל

מן
בר

ה/
ני

מ
לח

 ה
ת

בי

ת/
תו

פי
זי 

אר
מ

ת
ניו

מ
לח

89
0

רז
מא

ל

רה
ט

וו 
מ

ני 
מי

ת 
גד

מא
ר'

 ג
70

*8
ת 

צפ
ק

89
0

בר
ה 

ונ
דנ

ר'
 ג

17
5

11
90

ב-
 3

רה
ט

ה 
וב

צה
ה 

ינ
גב

ר'
 ג

50
ת 0

רד
גו

מ

21
90

ר'
 ג

40
0

לה
אח

ת/
קו

יר
טי 

סל
ת

פו
ס

תו
ס 

מו
חו

16
90

ב-
 2

ון 
לג

ש
גל

לי 
ג

או
רי

ה/
ופ

מצ
ון 

לג
ש

או
רי
רי 

פ

ב-10
 6 ב-10
 4

ר'
 ג

40
ה'

ול
מע

'

ים
טנ

בו

ב-
 4 10

פה
נו

מ
בן 

 ל
מח

ק
"ג

 ק
1

ה'
ול

מע
'

ב-
 2 10

ר'
 ג

55
-6

5
ת

לי
ע

וס
יט

צ'
ש/

שו
ס/

טו
רי

דו

ב-10
 5

לו
יג

א
ח'

6 י
0

ת
מי

כר

99
0

ר'
 ג

30
0

מן
ת 

גיו
עו

10
90

ב-
 2

ר'/
 ג

15
*1

0/
ר'

 ג
60

*4
ה 

מב
ב

ר'/
 ג

20
*1

0/
ר'

 ג
55

*4
לי 

ס
בי

ר'/
 ג

25
*5

ר'/
 ג

50
*3

פו 
רו

פ
א

ר'/
 ג

15
*1

0 
קה

תו
מ

ה 
מב

ב
ר'/

 ג
20

*5
ם 

ני
בו

דו
ר'

 ג
20

*8
קו 

פ
פו

סם
 א

פי
טי

 ח
רזי

מא

17
90

ב-
 2

סד
הח

ב 
תי

ת נ
ש

 ר
פי

סני
 ב

ים
ול

יט
/ט

יס
אג

 ה
לי

תו
חי

ל 
ש

ה 
על

ומ
ם 

זי
אר

 מ
3 

ים
קונ

קו
שו

ת 
קיו

ש
ת 

ניי
מי

ש
"ל

מ
 2

25
*8

תה
טב

י

15
90

רד
קו

ונ
/ק

נו
 וי

יין
דון

יק
פ

ל 
ול

כ
"ל

מ
 7

50
מל

כר

ב-
 2 30

R
C

ת 
שיי

שי
טר

לי
 1

.5
*6

19
90

ים
ט

הי
 ל

סף
או

מר
עו

 ב
"ג

לל
10

ב- 

שי
שי

מי 
בי

ץ(
קי

ון 
שע

(
עד

ח 
תו

פ
15

:0
0

ת 
נו

לק
תן 

ני
ל 

ש
ס 

טי
כר

ב
ים

פנ
 ה

רד
ש

מ


	Kvbb1p001
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008new
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032
	Kvbb1p033
	Kvbb1p034
	Kvbb1p035
	Kvbb1p036
	Kvbb1p037
	Kvbb1p038
	Kvbb1p039
	Kvbb1p040
	Kvbb1p041
	Kvbb1p042
	Kvbb1p043
	Kvbb1p044
	Kvbb1p045
	Kvbb1p046
	Kvbb1p047
	Kvbb1p048

