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אי אז, בימים החמימים של תחילת הקיץ, אחרי התלבטויות 
ורשימות ארוכות של בעד ונגד – החלטנו שהגיע הזמן לעבור 

דירה. 
השכורה  הדירה  זאת  לעומת  בעז"ה.  מתרחבת,  המשפחה 
לא, והגיע הזמן לעבור לדירה שתתאים לנו ותאכלס בנוחות 
אותנו ואת טפינו )ואת הפת שיורדת עם כל אחד מהם לעולם 

בדמות של בגדים, נעליים, ספרים ומשחקים(.

ולא  לישון  הולכת  הייתי  הקיץ  תחילת  של  לילות  באותם 
מצליחה להירדם מהתרגשות. 

אותה.  ולטפח  להשקיע  נוכל  סוף  סוף  שלנו,  דירה  סוף  סוף 
היא תהיה מושלמת!

הבית  את  פרטים  לפרטי  ומדמיינת  עיניים  עוצמת  הייתי 
התפוחות,  הכריות  את  חדר,  לכל  הריהוט  את  החדש, 
המנורות,  המרהיבות,  התמונות  הנשפכים,  הווילונות 
השטיחים, הסלסלות עם המגבות הרכות, העציצים הירוקים 

בכל אדן חלון.
וואו, איזו דירה מדהימה, היישר לקטלוג. 

חבל שהיא הייתה רק בדמיון שלי.

וצמד כנרים שיקבלו  "חסר בתיאורים שלך רק שטיח אדום 
את פניך ביום שתעברו", צחקה עלי בידידות חברה שעברה 
התיאורים  את  שמעה  אחרי  קודם,  חודשים  כמה  דירה 

המפורטים שלי.
"תקחי בחשבון שהכול לוקח זמן", היא אמרה. "אל תחלמי 
תצטרכי  את  שתעברו.  ביום  ומסודר  מאורגן  יהיה  שהכול 

הרבה אורך רוח עד שדברים יסתדרו", היא הזהירה אותי.
אמרה  דירה",  כשעוברים  ומיטות  מקרר  שיהיו  חשוב  "הכי 
לאט  לאט  חובה,  בגדר  לא  זה  השאר  "כל  חברה.  עוד  לי 

מאבזרים את הבית".
"גם רומא לא נבנתה ביום אחד", הזכירה לי החברה. "לוקח 

בערך שנה מהיום שעוברים עד שבית מקבל צורה".
"אין מצב", אמרתי להן, "אני עוברת רק כשהכול מוכן! נראה 

לכן שיש לי סבלנות לחכות שנה שלמה?"

על נאיביות שמעתן?
שטיח  לא  וגם  כנרים  לנו  חיכו  לא  לדירה  שעברנו  ביום  כי 
אבק  משטח  היה  פנינו  את  שקידם  היחיד  השטיח  אדום. 

שהשאירו הערבים מחברת ההובלה.
נראתה באופק. שום  דירת החלומות לא  גם אחרי שבועיים 
דבר לא היה נראה כמו שרציתי. הארונות שהזמנו עדיין לא 
הגיעו ובגלל זה חלק מהארגזים לא פונו. ארגזים של איקאה 
חיכו שמישהו ירכיב את תכולתם )ולמרות שזו תרפיה אהובה 

עלי, בחודש תשיעי התקשיתי לבצע אותה(. 

על  בכלל  מדבר  ומי 
התמונות, המראות, ווי התליה, 

שהיה  הדברים  ושאר  הווילונות 
הרבה  היו  ולהתקין?  לתלות  צריך 

בתקופה  לעשות  יותר  חשובים  דברים 
האחרונה שדחקו את המשימות הללו לקצה 

הרשימה.
מהר  בבקשה  אפשר  ואם  יזוזו,  שדברים  רציתי  אוף. 

יותר.
עברו הימים והבנתי שיש משהו אחד שבאמת צריכים לפני 
והוא  חנות,  בשום  אותו  לקנות  ניתן  ולא  דירה  שעוברים 

סבלנות.
כן, סבלנות. 

זו שאנחנו מלמדים את הילדים להתאזר בה והרבה פעמים 
לא משכילים בעצמנו להשתמש בה.

מחכים  )כשהבגדים  החדשים  הארונות  שיגיעו  עד  סבלנות 
בארגזים ולוקח שעה למצוא את מה שצריכים(.

באמבטיה  הנזילה  את  לתקן  מישהו  שיבוא  עד  סבלנות 
)ובינתיים מתקלחים בזרם איטי כדי שלא תהיה הצפה(.

ארונות  את  לתקן  זמן  ימצא  מלאכה  שבעל  עד  סבלנות 
המטבח )ובינתיים פותחים חלק מהארונות עם הרגל(.

סבלנות עד שנוכל לאפשר לעצמנו לקנות את כל הרשימה 
הארוכה שהכנתי… )והיא ארוכה, אוהו ארוכה(.

בשליטתי  שאינם  שדברים  ולחכות  עמוק  לנשום  למדתי 
יסתדרו לאט לאט.

התחלתי לתרגל סבלנות כמו שמתרגלים נשימות ופילאטיס. 
הכנסתי אותה לסדר היום שלי.

לא רק בהקשר של הדירה, באופן כללי בחיים.
רוח  בקוצר  חיכיתי  שלא  הראשונה  הפעם  שזו  כך  כדי  עד 
הקודמים  הילדים  שאצל  משהו   – תחייך  כבר  שהתינוקת 

הייתי חסרת סבלנות לגביו.
לילדים  אמרתי  לה",  שמתאים  בזמן  בעז"ה,  תחייך  "היא 
שגהרו מעליה בוקר, צהריים וערב וניסו ללא הצלחה לגרום 
מלאכותי,  פראי  צחוק  מוזרים,  פרצופים  בעזרת  לחייך  לה 
)שבמהלכו  אינדיאנים  ריקודים  ומופע  )מבוקרים(  דגדוגים 

היא נרדמה(.
"אבל מתי זה כבר יהיה?", הם שאלו באכזבה, "היא כבר בת 

חודש".
כבר  מתי  ולדבר?  וללכת  לזחול,  תתחיל  כבר  היא  "ומתי 
כבר  היא  ומתי  גמולה?  תהיה  היא  מתי  שיניים?  לה  יצמחו 

תתארס?", החזרתי להם, "תתאזרו בסבלנות".
רציני  ובמבט  גדולות  בעיניים  כולנו  את  סקרה  החודש  בת 
להחריד ורגע לפני שהאחים הגדולים שלה התייאשו ממנה 
זוויות  את  צמצמה  הפה,  את  פתחה  היא  סבלנות  ואיבדו 

העיניים וחייכה.

על קצה הכפית  |  דיתי וינשטיין
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דוא"ל נכנס  |   קוראות כותבות

רוצה לכתוב לנו? שלחי מייל לכתובת
office@hafsakatcaffe.co.il    

תגובה על מדור 'הולכת לעיבוד'
הייתי כ-5 שנים בשידוכים וכמו רווקות רבות עבדתי לפעמים מעל 12 שעות ביום.

יכולתי להיות שמחה ומאושרת מאוד, וגם ליהנות מחוסר העול בחיי הרווקות – אבל הקושי הוא אכן קושי אמיתי.
רוצה  הנפש  כי  ההרגשה,  להיות  יכולה  אכן  זו  תירוץ.  לא  היא  העבודה  למרות  משועממת"  "אני  של  ההרגשה 

משהו אחר ולא תעסוקה חיצונית.
בהחלט יש קושי בדיבור עם חברות נשואות שמרכז חייהן הוא במקום אחר.

ובהחלט – מצב רגשי קשה יכול להוביל לחולי פיזי, וישנן הוכחות רבות על כך ברפואה.
הקושי הוא אמיתי ולא תירוץ.

המתנה לבוא הבחור המושלם היא התמודדות קשה דיה מהרבה בחינות, ובבקשה אל תוסיפו קושי נוסף על 
הקושי של הרווקות בכך שתגידו להן שזה תירוץ.

אחרי  שבועות  ש-3  בשבילך  שמחה  דיתי,  שלום 
מאליו!  ברור  לא  זה  עיתון.  'להרים'  יכולת  לידה 

פשוט להודות ולהודות. 
אשתף אותך קצת במה שעברתי. המסר חשוב. 

ילדתי לפני 5 חודשים את בתי הרביעית, בלע"ה. 
הייתי  מחרידה.  הייתה  שלי  הראשונה  הלידה 
בסכנה אחריה ועברתי ניתוח, אבל כמו בסיפורים 
החלמתי,  קשה"...  תמיד  ראשונה  "לידה   –
נולדו  ו-הלאה.  בטראומה  טיפלתי  התאוששתי, 
והכול היה כרגיל. עכשיו,  ילדים, ב"ה,  לי עוד שני 
בלידה הרביעית, ברור שיהיה כרגיל, לא? מה עוד 
יכול להיות? אבל ה' רצה אחרת ושוב הייתה לידה 
קשה עם סכנה אחריה וניתוח וכאבים ואשפוז חוזר 

ו... 
והבית דורש את שלו, והעבודה )אני עצמאית(. 

השבוע  רק  )חזרתי  מושבתת  הייתי  לא!  אבל 
לשגרה, אחרי 5 חודשים(. 

יש לי שני מסרים שאני רוצה להעביר:
קודם כל – הכול בסדר, ב"ה? את זזה תוך שבוע? 
להודות  להודות,  להודות,  חודש?  אחרי  עובדת 

ולהודות!

דבר שני – לא אצל כולן זה כך. לא כולן מרגישות 
הזו  התקופה  לכולן  לא  הלידה.  אחרי  מיד  טוב 

זורמת כרגיל. 
תחסכי מנשים אחרות משפטים כמו, "כבר הרבה 
ייתכן?",  איך  לשגרה?  חזרת  לא  עוד  עבר,  זמן 
תגובות  מיני  כל  ועוד  הפעם"  התפנקת  "וואלה, 

כאלה. 
זה כואב! זה מחליש! 

יודעת מה עובר על אותה אישה? כמה סבל?  את 
כמה קושי? 

על  'להתנצל'  צריכה  הייתי  נשים  עם  מפגש  בכל 
הלידה הקשה שעברתי ועל כך שלא חזרתי לשגרה 
נשים  אבל  בכלל,  ונעים  נוח  לי  היה  לא  זה  עדיין. 
פשוט לא הבינו איך ייתכן כך אחרי לידה רביעית? 

למי יש זמן להתאושש?
)במאמר מוסגר אני מוסיפה אותו דבר על ההנקה 
משולבים,  חודשים  מ-3  יותר  הולך  לא  אצלי   –
והמשפטים והשאלות... די לחפירות! תתחילו לדון 

לכף זכות או פשוט לא לשאול(
יהיה  ושתמיד  הזה  המיוחד  העיתון  על  תודה 

בשמחות ובקלות!!!
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|   מרים אפללו

להרחיב  טובו  ברוב  השם  אותנו  זיכה  שנים  כמה  לפני 
אוהלנו. עד אז היינו בדירת הקבלן של שלושה חדרים עם 
מטבח מינימלי )שלושים סנטימטר שיש מכל צד וארונות 
יותר  דומה  היה  היחיד  הילדים  חדר  מלמטה(,  מרקיבים 
הייתי  לעיתון  הכתבות  ואת  מיטות,  שורת  עם  לפנימייה 
סל  מאחורי  שירות  במרפסת  שהיה  במחשב  כותבת 
כביסה ולצד כל מיני אבטיחים וגלילי נייר טואלט שלא היה 
בטוחים  היינו  כמובן,  בהתחלה,  אותם.  לאחסן  מקום  לנו 
וקצת  ילדים  חדר  עוד  ונוסיף  במטבח  קיר  נשבור  שרק 
סלון. בתמימותנו חשבנו שאם מרחיבים את הסלון, אפשר 
פשוט להעביר את האלומיניום של החלונות ולחפש ריצוף 
הבנו  מאוד  מהר  אבל  בהוספה.  יבחינו  שלא  כך  דומה, 
שאין דבר כזה. זה הכול או כלום. מטבח הוא משהו שצריך 
כשהוא  מרצפות  משאיר  לא  ואיש  מהתחלה,  להתחיל 
שובר את הקיר שמעליהן... קדימה, אמרתי לעצמי קצת 

בייאוש, תתחילי להבין מה המשמעות של לשפץ.
קרמיקות  של  הסבך  בתוך  אבודה  עצמי  את  מצאתי 

וכיורים, מטבחים וצבעים של תריסים.
קצת  לעיין  התחלתי  באמת,  כלום  ידעתי  שלא  מכיוון 
בקטלוגים, להתייעץ עם מעצבות פנים, לשאול את עצמי 

איזה מטבח אני רוצה ומה פירוש המילה אינטרפוץ...
זה היה יום כזה שעברתי בו על תמונות של סלונים מתוך 
וילונות רכים  היו שם  לי.  קטלוג שמעצבת פנים השאירה 
עם תאורת גבס, ספות ארוכות וקיר מחופה אבנים קטנות, 
מראה יפהפה. משהו, החלק הנשי הזה שאוהב יופי וטעם, 
יפה  יהיה באמת  בי. פתאום רציתי שהסלון שלי  התעורר 
ושהמטבח שלי יהיה מעוצב עד הקצה. לא חלמתי על זה 
אף פעם, אבל פתאום זה היה קרוב כל כך, מרחק נגיעה 
ועוד  בזה,  קצת  עוד  נשקיע  שאולי  שחשבתי  עד  ממש. 

סלון  שיהיה  אז  כבר,  ואם  ההיא  לחנות  ונלך  בזה,  הרבה 
'וואו'. למה לא, בעצם?

אבל אז השפלתי מבט על השולחן שלצידו ישבתי. זה היה 
שולחן המטבח הישן שלנו, זה שקנינו בתור זוג צעיר ומלא 
אושר. כל החברות שלי קנו אז את הסט הכי פשוט בצבע 
כיסאות מטבח חורקים, אבל אנחנו החלטנו  דובדבן עם 
להשקיע. קנינו שולחן יקר, אפור-לבן, תואם למטבח קבלן 
אדמות.  עלי  היופי  פסגת  שהוא  בטוחים  והיינו  שקיבלנו, 
התקלפה  הפורמייקה  ומחורץ.  עייף  היה  כבר  הוא  עכשיו 
בעליל.  עדכניים  לא  היו  שלו  והצבעים  זוויות,  מיני  מכל 
כבר לא ראיתי בו לא חן ולא הדר ולא כלום. סתם שולחן 
ישן. אז לאן הלכה כל ההתלהבות ההיא? כמה זמן מחזיק 

הדבר הזה שקוראים לו יופי? 
ששכרנו  הזמנית  בדירה  היחיד  לחדר  נכנסתי  כך  אחר 
לנו עד תום תקופת השיפוצים והישמעאלים. על הרצפה 
מכל  מצעים  עם  פשוטים,  מזרונים  על  ילדי  כל  ישנו 
הצבעים. הייתה שם גם מיטת תינוק אחת באמצע, עשויה 
מהפלסטיק הכי פשוט. פתאום, כמו הארה אלוקית בתוך 
פה  לי  שיש  מה  של  שהעיצוב  לעצמי  חשבתי  החושך, 
מתוקים  ילדים  מהאופנה.  יצא  לא  לעולם  העיניים  מול 
עם שיער רך שגולש על הכריות, פנים מלאכיות עצומות 

עיניים ונשימות שקטות, רכות, מלאות ילדות. 
כל אלה מהקטלוגים עם הווילות המדהימות של הסלונים 
להם  אין   – השרון  וברמת  בקיסריה  ומעוצבים  יפים  הכי 
של  הזאת,  והבועה  יש!!!  ולי  בבית,  כזה  אמיתי  יופי 
מרשים,  וההכי  יפה  ההכי  אחרי  המרדף  עם  השיפוצים 
היא  עדיין  כי  לגמרי,  נעלמה  לא  היא  קצת.  לי  הצטמקה 
צריך  היה  ועדיין  בעולם  שלה  התפקיד  את  סיימה  לא 
האריחים,  של  בגוון  או  הכיורים  של  בצבע  ראש  להחזיק 

שיפוץ עם סולם 
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אבל בתוך כל זה הצלחתי לראות שיש לי חלון קטן לאמת 
הפשוטה והפנימית שלי. שיש בחיים שלי דברים חשובים 
ולא  נחמד  יצא  שלי  הסלון  שבסוף  לי  אכפת  ולא  באמת, 
נעים  הוא  גם  יצא  והמטבח  "וואו!"  עליו  שאומרים  משהו 
אני  ואני,  יצאו?  הם  איך  הילדים,  אבל  יותר...  הרבה  ולא 
בעצמי, איזו אישה אני אצא? אני לא משהו שעוד שלוש 
עשרה שנה חושבים שהוא מכוער ויוצא מהאופנה. אני לא 
גוף תאורה. אני, אני, האמת שבתוך כל זה. אני והילדים 
שלי והתורה שלהם ושל בעלי ובעלי בעצמו, והיכולת שלנו 
לעבוד את השם בבריאות ובשמחה ומתוך נחת רוח, וכל 

מה שנהיה וייעשה מאתנו...
החלום  ענין  כי  לומר,  אפשר  הפשט  דרך  על  "והנה 
אבינו  ליעקב  הוא  ברוך  הקדוש  שהראה  הוא  בסולם 
תעודת האדם וחובתו בעולמו, כי האדם הוא אדם ולא 
מלאך, ולעולם יהא אדם ירא שמים וכולי ולא מלאך. 
האדם חי בעולם הזה וצריך ליהנות מהעולם בתור בן 
אדם, ועתיד ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו 
היין"  מן  עצמו  שציער  חוטא  "ונקרא  ממנו  אכל  ולא 
הוא  שני  ומצד  אחד,  מצד  ארצה  מוצב  סולם  וזהו 
– הראש, המוח,  צריך להיות "ראשו מגיע השמימה" 
בענייני  תפוס  להיות  צריך  שבאדם  הנכבד  החלק 

שמים, וגם ענייניו הגשמיים עליו לעשות לכבוד השם, 
וכמו שאמרו חז"ל "רוחץ אדם פניו ידיו ורגלו בכל יום 

בשביל קונו, משום שנאמר: כל פעל השם למענהו".
כל  שהוא  חשבתי  שאז  כשהמטבח  שנה,  עשרים  ועוד 

העולם, בטח יהפוך להיות מיושן ועתיק...
מטבחים  עשו  אנשים  למה  "סבתא,  ישאלו:  והנכדים 

מוזרים כאלה?"
אז נישאר אנחנו. רק אנחנו. ונשאל את עצמנו האם זכרנו 
מה באמת הדבר הכי חשוב בתוך כל זה? האם השארנו 
ללב?  אותן  לקחנו  שאולי  או  הרצפה,  על  הקרמיקות  את 
האם הותרנו את הגבס על התקרה או שאולי חס וחלילה 
כמה  לנו?  היו  פרופורציות  וכמה  לראש?  לנו  נכנס  הוא 
לא  וחלילה  חס  והאם  נכונים,  הלא  במקומות  השקענו 

הגזמנו במעטפה כך שלא נשאר מקום לשום מכתב? 
זה עזר לי אז מאוד. אתם מוזמנים לבוא לראות את הבית 
שעשיתי בסוף. אני אוהבת בו הכול, ולא מצטערת על שום 
הופך  הוא  חודש  אחרי  יותר...  בו  להשקיע  שיכולתי  דבר 
ולהבריק,  לסדר  ולנקות,  לשטוף  שצריך  הבית  להיות 

ושוכחים איזו דוגמה יש לדלת... 
הדברים  את  שבתוכו.  מה  את  תמיד  זוכרת  רק  אני 

האמיתיים שנשארים לי תמיד. 

לתוכן המדורים
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פיננשים פיננסים, נשים ומה שבינהם 
|  אודליה יזרלביץ  - יועצת משכנתאות ופיננסים 

לשאלות ותגובות שלחו לי מייל 
אודליה יזרלביץ  0543-966992

Odelia.izra@gmail.com

בבנק,  משכנתאות  פקידת  בעודי  שנים,  כ-9  לפני 
לדירה  למשכנתא  עקרוני  אישור  לקבלת  זוג  אליי  הגיעו 

להשקעה. 
זה  בערך  וכך  אינפורמטיביות,  שאלות  אותם  שאלתי 

נשמע:
"במה אתם עוסקים?"   -

"אני מזכירה ובעלי אברך".   -
"מה הכנסתכם?"  -

"9,000 ₪, במשותף".   -
"האם יש ילדים?"   -

"כן. ארבעה, ב"ה וכן ירבו".   -
"יש לכם דירה בבעלותכם?"   -

"כן. אה... ויש עליה משכנתא".   -
"יש לכם רכב? קרנות השתלמות? קופות    -

גמל?"   
"לא לא לא".  -

"אז מאיפה יהיה לכם כסף לקנות דירה? לשלם למתווך? 
בבקשה  אפשר,  ואם  קטן?  קוסמטי  לשיפוץ  דין?  לעורך 
לי למה?! למה אתם עושים את זה? למה אתם  תסבירו 

צריכים את ההרפתקה הזו? ומאיפה האומץ?" 
כך יריתי את כל השאלות. 

ו.. רגע, שניה! 
מספר  שוכרים  יהיו  לא  ואם  בצנרת?  פיצוץ  יהיה  "ואם 

חודשים? ואם תהיה נזילה בניאגרה?" 
אבל  הגבוה,  מעץ  אותם  להוריד  ניסיתי  באמת  ניסיתי, 

הם – בשלהם.
הם  להשקעה",  דירה  לנו  תהיה   – בלעדיך  או  "איתך 

השיבו בחזרה.
"תראי, הגדולה שלנו כבר לא קטנה )בת 6, אני לא אשכח 
את זה...!( היא בת וב"ה יש לה עוד אחים אחריה וכן ירבו, 
אז אם לא נקנה עכשיו דירה להשקעה, מתי נעשה זאת? 

גדולה  משפחה  נהיה  כשכבר  שלה?  בת-המצווה  אחרי 
יותר, בעז"ה? עם הוצאות גבוהות יותר? ולכי תדעי, אולי 
המחירים יקפצו וערך הדירה יעלה? )והוא אכן עלה, ועוד 

איך עלה!( 
והצליחו  זה  את  עשו  שלנו  מכרים  מעט  שלא  וחוצמזה 
הדירה,  את  ראינו  האפשרויות,  את  בדקנו  מאוד.  יפה 
לילה  אפילו  ב"ה,  בה,  לישון  צריכים  לא  אנחנו   – ובינינו 
אחד. הרי היא תושכר ודמי השכירות ישלמו את תשלומי 

המשכנתא, אז אנחנו הולכים על זה, את מצטרפת?"
אני זוכרת שגם קפצה לי המחשבה "איזה חוסר אחריות 
לעשות מהלך שכזה", אבל אז הבעל הוסיף את המשפט, 

"זו חובת ההשתדלות שלנו".
ומפה, זה כבר היסטוריה. 

בשתי  שמדובר  מאחר  מעט  מאתגר  היה  התהליך  נכון, 
הקיימת  הדירה  על  משכנתא  לקחו  הם   – משכנתאות 
שלהם כדי שיהיה להם הון ראשוני לשלם למוכר, ולאחר 

מכן לקחו משכנתא על הדירה להשקעה שרכשו.
לאחרונה נפגשנו באירוע חברתי ושאלתי אותה, "ספרי, 

ספרי מה שלום הדירה להשקעה, חייבת לשמוע!"
אותנו  להניא  שרצית  זוכרת  בזה?  האמנת  שלא  "זוכרת 
לנו  והיו  עצמו  את  הכפיל  שלה  שהערך  תדעי  אז  מזה? 
בסה"כ שלושה חודשים במהלך כל השנים שהדירה לא 
הושכרה – וגם את התקופה הזו עברנו בשלום, כפי שאת 
רואה", היא חייכה. "אה.. והכי חשוב, הבת השנייה שלנו 
חגגה השנה בת- מצווה, ואת יודעת מה קנינו לה מתנה? 

דירה נוספת להשקעה".
מה צריך לקחת בחשבון לפני שרוכשים דירה 

להשקעה?
איך והיכן מגייסים את הכסף לרכישת הדירה?

למי פונים?
כל זאת ועוד, בגיליון הבא... 

חלק א'דירה להשכיר 
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מחדשים את הבית 
הבית הוא תחנת המוצא שלנו בכל בוקר ותחנת היעד בכל צהריים/ערב, ולכן חשוב שהבית יהיה 
מקום שנעים לגור בו וכיף תמיד לחזור אליו. גם אם אין לכם כרגע תקציב לשיפוץ הבית, תוכלו 

להפוך אותו למזמין וביתי ברכישת פריטי עיצוב ואווירה.
והפעם: משדרגים את הסלון.

רוצה לקבל כסף בחזרה?
קונה ברשת? לחצי כאן  

אגרטל 
קרמיקה

נקסט  
₪ 28

מנורה עומדת 
איקאה
₪ 195

שולחן קפה 
גולף אנד קו 

 ₪ 125

תמונות אווירה 
במבחר גדלים

עלי אקספרס
₪ 7

כרית משובצת 
מבד ארוג

נקסט
₪ 35

טפט מרשים לקיר
אמזון 

73 ש"ח
מנורת לד 

לתקרה עם 
מסגרת עץ

עלי אקספרס
 ₪ 52

שטיח
פוקס הום

 ₪ 489

בלי לצאת מהבית

http://bit.ly/33VOMlR
http://bit.ly/2rJyu1d
http://bit.ly/2COhadN
http://bit.ly/2CRNaxO
http://bit.ly/2KuZWX5
http://bit.ly/379foSu
http://bit.ly/357NUuD
https://amzn.to/33QYiXv
http://bit.ly/32WfCZQ
http://bit.ly/379foSu


"אז מה את מחפשת?" )שאלה נפוצה בקרב 
כשפוגשות  ומעלה   50 מגיל  טובות  נשמות 

רווקה, לא משנה בת כמה היא...(
את  שונאת  אני  אבל  איתכן,  מה  יודעת  לא 

השאלה הזאת שנאה קשה ולוהטת. 
לוהטת באש חיה ממש.

מה אני מחפשת?
על  אותי  )שירכיב  לבן  סוס  על  אביר  מושלם, 

הסוס ויצעד לפני, כן?(
שמים,  ירא  מתמיד,  צדיק,  מוכשר,  חכם, 
בריא,  ראש  בחברה,  אהוב  טובות,  מידות 

משפחה טובה, ייחוס, כסף ו... מה עוד?
חודש-חודשיים-שנה-שנתיים  כל  איך  מצחיק 
'מה-אני-מחפשת'  של  הרשימה  )אבאל'ה!( 

משתנה. 
)בלונדג'ינג'י  מסוימים  מנתונים  ההתפכחות 
עם עיניים ירוקות חומות, לא גבוה ולא נמוך, 

לא שמן ולא רזה(.
מחייך  )כשהוא  מסוימים  בנתונים  החידוד 

וגומה  לבנות  שיניים  שלוש  רק  לו  שיראו 
וידע  בצד ימין, ושיהיה לו קול עמוק כזה, 

לנגן בחליל(.
כשזה  כנראה  ובכלל, 

ובעצמו,  בכבודו  הוא 

הרשימה נשכחת בבית איפשהו.
וכדאי  צריך  העניין  בשביל  אבל 
טוב  זה  כזו.  רשימה  להכין 
שלך,  האישית  להתקדמות 

חשוב  שהיה  מה  אם  לראות 
חשוב  עדיין  שנה,  לפני  לך 

היום...
עם  היתקלותי  תחילת 
התחקיר "בוא נשמע מי 
היא ונראה מי מתאים" 
של  באירוסין  הייתה 
 )!( כששתי  חברה, 
וחקרו  עמדו  שדכניות 
עד  רגל  מכף  אותי 

יובש בגרון.

לכן  נחסוך 

הולכת לעיבוד  |  אלישבע שטרן

מה אני 
מחפשת?
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את הגמגומים שלי, נדלג ישר לשאלות:
אז את רוצה אחד שישב וילמד?

כמה שעות ביום?
חולצה בפנים או בחוץ?

משפחה סוערת או שקטה?
מה את רוצה שהאבא יעשה?

את רוצה בכור?
מאיזה ישיבה את רוצה?

מה הכי חשוב לך?
את חכמה?

לא יודעת מה איתכן, לי הייתה תחושה שהן 
עובדות איפשהו במפעל שמייצר בחורים – 

הזן תכונות רצויות וקבל מיד.
ואני המסכנה שלא מבינה מה רוצים ממנה 
למה  ודי!  שלי  החתן  את  רציתי  רק  בכלל, 

לסבך?

יותר  חשוב  אבל  חשוב,  זה  רשימה  לערוך 
לדעת איזו רשימה, ופה הבעיה.

שלך?  השאיפות  מה  שואלים  לא  למה 
לראות  רוצה  את  איך 
שלך?  הבית  את 
האווירה  מה 
לך  שחשובה 
אילו  בבית? 
את  אנשים 
מה  מעריכה? 
אותך?  משמח 
חשוב  הכי  במה 

לך להשקיע?
אנשים  למה 
התאמות  עושים 
בסיס  על  רק 
חיצוניים  נתונים 
על  אומרים  שלא 
כמעט  האישיות 
והתאמות  כלום, 
על בסיס אישיות, 
ת  ו פ י א ש
לא  )אמיתיות, 
 ) ת ו י ת ר ב ח

מדברים  ולא  שומעים  לא   – חיים  והשקפת 
)כמעט(?

פספוס.
גם בצד שלנו, אלה שכותבות את הרשימה.

פרטים  על  משקיעה  אני  סעיפים  כמה 
להם  תהיה  שלא  שמסתבר  חיצוניים 
משמעות רבה אחר כך, וכמה אני משקיעה 
האישיותיים  הנתונים  לי  חשובים  כמה  ועד 

האמיתיים?
רווק  התואר  את  נושא  שאחיה  חברה  לי  יש 
כבר שנים, ועדיין מחפש יפה עם כסף. ככה, 

בהצהרה רשמית.
לי  נראה  לא  כסף,  עם  יפה  הייתי  אם  גם 

שהייתי רוצה אותו, רק בגלל זה...
יותר מזה,  לו שאשתו תהיה הרבה  מאחלת 

לו רק יסכים לשמוע עליה!
יש דברים חשובים, נכון, אבל הם חייבים כל 
הזמן עדכון נתונים. האם זה עדיין חשוב לי? 
האם באמת מפריע לי צבע השיער שלו, שם 

הישיבה או עיר המגורים?
לפי  ישפטו  אותי  שגם  רוצה  אני  האם 
או  המגורים  שכונת  העור/  צבע  הסמינר/ 

הגובה בס"מ?
האם אני מרגישה שנתונים כמו צבע העור, 
הספר  בית  או  הסמינר  שם  השיער,  צבע 

נותנים עלי מידע?
אני תמיד מרגישה שכשמכניסים אותי תחת 
כותרת מקטלגת – מצמצמים אותי מבנאדם 
שהוא עולם מלא, לחתיכה על פס ייצור רחב 

עם מאה פריטים לפני ומאה אחרי...
אם יש משמעות לפרטים האלה, היא שולית 
בתחילת  אותה  להניח  כדי  לא  ודאי  מאוד. 

הרשימה...
שלי  הראיה  כמה  בחיים.  כללי  באופן  וכן 
מצומצמת, כמה אני מוכנה להשקיע ולפתח 
קשרים גם עם חברות ששונות ממני מאוד, 
כמה אני מצליחה לכבד את מי ששונה ממני 

בדעות, בהשקפות או במעשים?
נבין  יותר,  קצת  הזה  הנושא  על  נחשוב  אם 
שיש פה כבוד בסיסי לבפנוכו של הבנאדם, 
אחד  לכל  לתת  שנצליח  ומתפללת  ומקווה 

באשר הוא את הכבוד הראוי לו,
אפילו אם הוא לא לומד בישיבה הכי הכי...
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מחלה
של שמחות

|   ליבי שוהם - טור אישי

- 5 -

למקם   – הזה  האווילי  הרעיון  על  שחשב  הוא  מי  יודעת  לא 
התאוששתי  לא  עוד  לאולם.  הכניסה  דלת  מול  המטבח  את 
מהסיבובים של האוטובוס, וריח שמנוני עולה באפי כשאני הודפת 
לגבי  מתבלבלת  מערבולת,  חשה  אני  לרגע  האולם.  דלת  את 
ובגבורה אני נכנסת. אם כבר עברתי את המפתן,  הצעד הבא, 
עדיף לחצות את המפגע פעם אחת ולא לעבור את הסבל פעם 

נוספת.
הריח של הבורקס מלווה אותי גם כשאני קורסת על כיסא בקצה 
האולם. בורקס. מי המציא את המוצר הדוחה הזה, ואיך אנשים 
לא  ציפור  שום  שלהם?  לפה  הזו  הזוועה  את  להכניס  מסוגלים 
מזכירה לי שלפני שבוע גם אני נשנשתי את המוצר הזה בששון 
רב. רק להיזכר במראה שלו מעלי בי תחושת קבס. המערבולת 
חוגגת בתוכי. אני חייבת להרגיע אותה. מבטי נודד לכיוון הבר. 
ויטרינה  עוגות  ניצבות שם בפאר.  דוחה  עוגות עטורות בקצפת 
קשה  משהו  קרקר.  או  בייגלה  צריכה  אני  הקאה.  עד  מתוקות 

לכרסם, להעביר את הבחילות. 
"הגעת", שולמית גיסתי קובעת בטפיחה הגונה על השכם. "ולא 
בואי  לך?  מתבודדת  את  מה  טוב.  ומזל  שלום  לומר  לך  נאה 
הגיאוגרפית  הקרבה  על  מלמדת  שלה  האצבע  שלנו",  לשולחן 

למטבח עם הריח הנורא. 
"כבר", אני מסננת. לא יכולה לראות עכשיו אף אחד כאן לידי. גם 
לא את עצמי. שסתום לבחילות, שתביא לי. עיני מתמגנטות אל 
השולחן הצמוד. קרקרים. יבורכו בעלי הקייטרינג שדאגו למוצר 
שלהם  שהבורקס  הריח  על  גם  להם  לסלוח  מוכנה  אני  שכזה. 

מפיץ. 
אוספות  וידי  משולמית,  לחלוטין  מתעלמות  מתיישרות,  רגליי 
ערמת דיקטים קטנים. אישוניה של שולמית מחוררים את גבי. אין 
לי כוח להתייחס. מברכת בשקט ונועצת שיניים בקרקר הגואל. 
עוד רגע יגיע סבב הדודות והאחיות. עכשיו תנו לי רגע להרגיש 
את עצמי. הקרקר השישי עושה לי את זה. המיקסר נרגע, ואני 
להתקרב  להעז  ואפילו  הנכבדות  הדודות  כל  את  לחפש  יכולה 

לשולחן המשפחתי.

"ירדת אל העם", דודה רחל חוקרת אותי. "מה את רוצה לאכול?", 
בטחינה  מתמלאת  הצלחת  אבל  שכלום,  לענות  רוצה  אני 
רחלי  למלצרית",  קוראת  כבר  "אני  מזוהות.  לא  ובפשטידות 

מודיעה. "לא צריך", אני מנסה לסרב, לא בדיוק מצליחה. 
כזה  דודתי;  לרחל  יש  גדול  קול  בבקשה?",  אפשר  "מלצרית, 
שמוחץ את הסירוב הקטן שלי ומביא את מקור הריח לכיווני. אני 
נמלטת לכיוון כיור נטילת הידיים. בלינצ'ס, אני מספיקה לזרוק 
שתהיה  לפחות  מנה,  לקבל  עלי  נגזר  אם  רוטב.  ובלי  לחלל, 

ריחנית פחות.
מקווה  מהמקום.  המתרחק  המגש  לכיוון  בגניבה  פוזלות  עיני 
ידיים?",  נטלת  "לא  לשולחן.  וחוזרת  להתפוגג,  הספיק  שהריח 

דודה רחל מאוכזבת. "הלחמניות טעימות כל כך".
לכל  ומודה  מנומס  חיוך  להנפיק  מתאמצות  שלי  השפתיים 
הדואגות והטורחות. שום דבר לא מגרה מכל הבליל שבצלחת. 
ערימת  חסה.  סלט  עליה  ומעמיסה  ריקה  צלחת  לוקחת  אני 
רחל  דודה  תפל",  נורא  "זה  מסודרת.  ואני  לצידה,  קרקרים 
עסיסי  לך  שיהיה  משהו  חצילים.  או  טחינה  לך  "שימי  פוסקת. 

יותר".
"אני לא בגן", אני מוצאת קול יציב יותר בתוכי. "תני לי להתארגן 
מלאימה  אני  השקט  בחסות  בבקשה".  לבד,  שלי  הצלחת  עם 
ובחמוציות  בחסה  ומתמקדת  למדי,  יציבה  שנראית  עוגייה 

שמנקדות לי את הצלחת. 
זו"צית  לך,  גם  "הבאתי  מוס.  כוסיות  עם  מתקרבת  שולמית 
מפונקת", היא חורצת לשון בשובבות. אני משיבה בניד ראש. אין 
לי כוח להסביר שמבחיל אותי לחשוב שהמוס הזה אמור לעבור 
בוושט. הכול מבחיל אותי, בעצם. לא רק המוס. אני מתעקשת 
להשאיר עיניים פקוחות. הגל מטפס בי שוב. רק הבוקר התוודענו 

לבשורה החדשה וכבר מרגישים?
"תגידי, הכול טוב אצלם?", אני שומעת לחשוש צורם. דודה רחל, 
כמובן. "אני מקווה שאין בעיות אצלם בבית. היא לא נראית טוב, 

ליבי".
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כסף גדול דורש היערכות גדולה!
רוב בני האדם הגונים בטבעם ואינם מנסים לגנוב ולהונות 
בתחומי  ההונאות  במספר  העלייה  זאת,  עם  יחד  אחרים. 
והיערכות  התייחסות  ומחייבת  מדאיגה  בישראל  הנדל"ן 
הולמת. אחרי הכול, הפסד של אלף שקלים ואפילו עשרת 
אלפים שקלים, אינו הפסד של מאות אלפי שקלים, המהווים 
רוב  של  ביותר  הגדולה  הממונית  ההתחייבות  את  למעשה 
משקי הבית בישראל. במילים אחרות – כשמדובר בעסקה 
המשמעותית ביותר בחייכם, הכרות עמוקה עם התחום, על 
המציאות,  מחויבת  היא  בחובו,  טומן  שהוא  הסיכונים  שלל 
כשכל התייחסות שהיא פחות מכך היא חובבנות לשמה וסוג 

של הימור שעלול לעלות ביוקר.

סכנה – מתחזים פה!
אדם  הוא  כשהמוכר  היא  נפוצות  היותר  ההונאות  אחת 
אתם  להיות?  יכול  איך  שלו!  שאינו  נכס  לבעל  המתחזה 

תוהים, ובכן, שמעו שיטה פנטסטית ותצלינה אוזניכם:

'לעשות  החליטו  בדויים(  )שמות  והארי  ג'ימי  בשם  נוכלים 
קופה', לברוח מהארץ ולבלות את שארית חייהם על שפת 
2' וחיפשו  הים באיים הקריביים. פתחו ג'ימי והארי את 'יד 
באזור  ומרווחת,  יפה  דירה  בירושלים.  להשכרה  דירה 
מבוקש ועם כל הפינוקים. שכרו את הדירה בלי להתמקח, 
מבוגר  אדם  הוא  הדירה  שבעל  מראש  מוודאים  כשהם 

המתגורר הרחק בדרום. 

ופרסמו  מושכת  מודעה  הכינו  הם  קצרה  תקופה  לאחר 
הרוכשים  בפני  אותה  הציג  ג'ימי  למכירה.  הדירה  את 
הפוטנציאליים, וכאשר זיהה שמולו זוג תמים במיוחד – רכש 
את אמונם, סיפר להם שהוא חייב למכור מהר כי הוא יורד 

מהארץ ו... הארי הציג את עצמו כעורך דין, גבה מהם דמי 
מקדמה משמעותיים בתמורה לרישום העברת בעלות על 

הנכס באמצעות מסמכים מזויפים!!!
עם קבלת הכסף, ג'ימי והארי עלו חיש על טיסה והתנדפו 

מהארץ, והרוכשים התמימים? נושלו מרוב כספם...

איך לאתר מתחזים ולהימנע מהונאה?
היות שלצערנו הסיפור ההזוי הזה מתרחש לעיתים קרובות 
של  רשימה  בעבורכם  ערכנו  לכם,  לעזור  וכדי  במציאות 
סיכונים,  להפחית  כדי  לנקוט  תוכלו  שבהם  צעדים  מספר 

כמו גם התנהלויות שצריכות להדליק לכם אור אדום.

צעד ראשון – ידע הוא כוח! 
– למדו את השוק  לחיפוש פעיל  נכנסים  לכן, בטרם אתם 
על בוריו, קראו מאמרים, התייעצו עם מכרים שכבר רכשו 
דירה ולמדו מניסיונם, וכך תקבלו מושג על רמת המחירים 
המקובלים בעבור דירה בסגנון ובתמהיל שאתם מחפשים.

צעד שני – הפעילו את 'חוש הריח' שלכם! 
לשיחות  המודעות,  לתוכן  לב  שימו  החיפושים,  במהלך 
האישית  ולהתרשמות  הנכס  בעל  עם  המתנהלות  הטלפון 
בפגישה הפיזית. הפעילו לשם כך את כל החושים שלכם, 
להעיד  שעשוי  מה  ולכל  לעצבנות  הגוף,  לשפת  לב  שימו 
על בעיה כלשהי. זכרו שאינטואיציה היא דבר חשוב מאוד 
וגם כשהכול נראה על פניו חוקי והגון, לעולם אל תתעלמו 

מתחושת בטן.

צעד שלישי – היזהרו ממחירי 'מציאה' מפתים!
"הנחת  רצפה!",  "מחיר  להימכר!",  "חייבת  "מציאה!", 
מזומן מטורפת!" – כולן הכרזות שצריכות להדליק לכם אור 

איך להישמר 
מעקיצות נדל"ן?

הכסף הגדול 
שמתגלגל בשוק 

הנדל"ן, משמש מקור לא 
אכזב לנוכלות ולהונאות, והן 

הפכו לעניין שבשגרה. אם אתם 
מחפשים דירה ללא מתווך מוסמך 
ומנוסה, חובה עליכם לכל הפחות 
לדעת ממה להישמר וכיצד לזהות 

התנהגות מחשידה המאותתת 
לכם על 'עקיצה' אפשרית.
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מדובר  אם  'מציאה'.  שהיא  דירה  אין  לכולנו,  כידוע  אדום. 
בנכס ראוי וחוקי, המחיר יהיה בהתאם. כמובן, ישנם גורמים 
אם  דרסטית.  בצורה  לא  אבל  מערכו,  להפחית  שעשויים 
הסכימו  אם  מערכו,  פחות  הרבה  ודרשו  נכס  לכם  הראו 
 – במזומן  לתשלום  בתמורה  לרצפה  המחיר  את  להוריד 

היזהרו ובדקו בשבע עיניים אם זה לא ניסיון להונאה.

צעד רביעי – אל תיכנעו ללחץ!
אם בעל הנכס לוחץ עליכם שתענו בחיוב כי יש מתעניינים 
נוספים שרוצים את הנכס, אם הוא לא נותן לכם זמן לשקול 
ואם בכלל כל ההתנהלות שלו משדרת חוסר סבלנות ולחץ, 
אם  זכרו,  הדעת.  ביישוב  ובדקו  אחורה  צעד  קחו  היזהרו! 
נועדה לכם משמים, היא תהיה שלכם, גם אם  הדירה הזו 
יהיו עוד עשרים קופצים. לכן אל תניחו לבעל הנכס להשפיע 

עליכם והחזירו לעצמכם את המושכות.

צעד חמישי – הפיקו נסח טאבו באופן מידי!
אם מצאתם דירה לטעמכם, דאגו מידית להפיק נסח טאבו 

והקפידו שיהיה מעודכן לחודש האחרון!
באמצעותו  לנכס,  זהות'  כ'תעודת  משמש  הטאבו  נסח 
תוכלו לגלות האם הנכס המוצג זהה למה שנרשם בטאבו, 
הערת  רשומה  והאם  חוקיות  לא  בניה  חריגות  ישנן  האם 

אזהרה על הנכס.

צעד שישי – בדקו שהנכס אכן מיועד למגורים!
ממולח  סוחר  עלול  במיוחד,  ומבוקשים  נחשקים  באזורים 
כמבנה  למשל,  כמחסן  בטאבו  שנרשם  מבנה  להציג 
בהרבה  גבוהים  מיסים  לשלם  לכם  שיגרום  דבר   – מגורים 
מהערך האמיתי של הנכס. את סוג ההונאה הזה קל לגלות 
נועד  למה  במדויק  רשום  שם  הטאבו,  נסח  באמצעות 

המבנה מלכתחילה.

צעד שביעי – ודאו שוב את זהותו של המוכר
צעד זה טוב שתעשו עם עורך הדין שלכם, אבל גם בכוחות 

עצמכם תוכלו לדובב את השכנים ולשמוע האם בעל הנכס 
מוכר להם או לא, והאם הוחלף לאחרונה השלט על הדלת. 
בעל  של  הדין  עורך  של  זהותו  את  לאמת  תוכלו  במקביל 

הדירה ברשם עורכי הדין, ולדרוש לפגוש אותו בלשכתו.

ללכת  אפשר  אם  סיכונים  לקחת  למה 
על בטוח?

צר לנו מאוד על הזוג התמים שאיבד את כספו, אבל צר לנו 
יותר על מי שנכנס לתהליך של חיפוש דירה באופן חובבני 
וכיצד  מדובר  סיכונים  באילו  כלל  מבין  כשאינו  להחריד, 

לבטח את עצמו.

האם נשמע לכם הגיוני שכשמדובר, למשל, ברכישת שואב 
בהמלצות,  בבירורים,  שעות  משקיעים  אתם  חדש,  אבק 
ועוד,  ועוד  המתחרים  את  השוק,  את  לומדים  בהשוואות, 
המשמעותית  הממונית  בעסקה  כשמדובר  זאת  ולעומת 
ילוו אתכם עשרות שנות  ביותר בחייכם, שההשלכות שלה 
לא  וחלילה'  ש'חס  כדי  ה-כ-ו-ל  עושים  אתם   – משכנתא 

תצטרכו לשלם עמלה למתווך?

מתווך – כן או לא?
איתור  הליך  כמה  עד  מבינים  יותר  קצת  כשאתם   כעת, 
להעריך  עליכם  יקל  בכך,  מה  של  דבר  אינו  הולמת  דירה 
מלימוד  החל  בתהליך:  המתווך  של  חלקו המשמעותי  את 
ההחזר  יכולת  הייחודיות,  העדפותיו  הלקוח,  של  הצרכים 
וכדומה, המשך בבדיקה בפועל של נכסים אופציונליים תוך 
ווידוא  נכסים  בעלי  עם  וראיונות  פגישות  התרוצצות,  כדי 
נסח  והוצאת  לרשויות  פניה  שמם,  על  רשום  אכן  שהנכס 
טאבו. המשך בעשרות טלפונים, בירורים מול השכנים, מול 
למוסדות  באשר  גם  כמו  והדוור,  השכונתית  המכולת  בעל 
חינוך ושירותים באזור, וכלה בתיאום עם הלו"ז שלכם ושל 
את  כשברקע מפעילים  להצגתו,  פגישה  וקיום  הנכס  בעלי 
ולזיהוי  'דירת החלומות' מחד  והניסיון לאיתור  כל החושים 

'עקיצות' אפשריות מאידך.

לקבלת 'הסודות לקניית דירה ששום מתווך לא יגלה לך!', לחצו כאן
או שלחו מייל ל:ysrvlndln@gmail.com ונצרף אתכם ידנית.

חסי יודלביץ' – ישר ולנדל"ן – הבית לעסקאות הוגנות!
מייסדת פרויקט מאגר הדירות הבדוקות של ישראל

ysrvlndln@gmail.com :נייד: 058-674-4707, אימייל
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המטבח הוא אחד מהחדרים המרכזיים בבית, והיקר שבהם. 
יש בו נקודות מים, שקעי חשמל רבים, עבודות נגרות, שיש 
יום בונים מטבח חדש, וכשאנו בונים אנו  וקרמיקה. לא כל 
ביותר.  הטוב  את  לקבל  כדי  משאבנו  מרב  את  משקיעים 
האיכותי  השיש  את  ביותר,  הטוב  הפרזול  את  מחפשים 
את  לפתור  "איך  הנצחית  בשאלה  ומתלבטים  ומתחבטים 

הפינה?"
אנו  זה  בהיבט  גם  האם  ההלכתי?  ההיבט  עם  מה  השאלה 
שואפים ומקבלים את הטוב ביותר? מהו באמת הטוב ביותר 

מבחינה הלכתית?
הבשרי  האזור  בין  ההפרדה  לסוגיית  נתייחס  זה  במאמר 
והחלבי במטבח, נסקור את הפתרונות התכנוניים הקיימים 

ונבחן את רמת כשרותם.
הפתרון הקלאסי: מחיצה

הפתרון הקלאסי הוא מחיצת שיש בגובה כ-15 ס"מ או יותר 
בעבר  מקובל  שהיה  טוב  פתרון  והבשרי.  החלבי  השיש  בין 
ועד היום. אמנם כיום חלק מהמעצבים לא מתלהבים ממנו 

מבחינה אסתטית.

תמונה 1: מטבח עם מחיצת הפרדה משיש. 

הפתרון הפופולרי: הפרדה באמצעות הכיריים
למקם  למעצבים  אפשרה  'בילד-אין'  כיריים  של  הופעתם 
התנור  מעל  )ולא  עצמו  העבודה  במשטח  הכיריים  את 
כהפרדה  גם  לשמש  יכולות  הן  כי  מצאו  ומשכך,  הנפרד(, 
בין משטח העבודה הבשרי לחלבי. יש לזה גם יתרון פרקטי: 
'לסחוב'  צורך  ואין  לחלבי,  והן  לבשרי  הן  קרובות  הכיריים 

סירים מלאים עד לקצה המטבח. 

תמונה 2: במטבח זה הכיריים מפרידות בין משטח העבודה 
הבשרי לחלבי. ביצוע: מטבחי סמל

מתכון  הוא  שכזה  עיצוב  ובכן,  כשרות?  מבחינת  ומה 
לבעיות... למשל: סיר בשרי שגולש היישר אל השיש החלבי 
השיש  אל  שניצלים  טיגון  בעת  שניתז  שמן  או  לו,  הסמוך 
החלבי או על כלים המונחים עליו, גורמים לבעיה ולשאלת 
מכסה  את  מרימים  אנחנו  לעיתים  והכלים.  השיש  על  רב 
מחזיקים  אנו  משים  ומבלי  המאכל,  את  לתבל  כדי  הסיר 
אותו מעל השיש החלבי, תוך כדי שהוא מטפטף... ייתכן גם 
להפך: מכינים, למשל, דייסה לתינוק, מנערים את הבקבוק 
וניתז חלב על הסיר הבשרי הרותח; הרי שהטרפנו את הסיר.

בונים מטבח חדש? המאמר הזה הוא בשבילכם!

איך נתכנן מטבח שיהיה לא רק יפה, איכותי ושימושי, אלא גם 
בסטנדרט הלכתי גבוה?

מאת: שלומי מצנר, הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

תכנון מטבח כשר
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תמונה 3: הסיר הבשרי הרותח עומד על האש סמוך למשטח 
העבודה החלבי

אלו כמה דוגמאות הממחישות את הבעייתיות בשכנות כה 
קרובה של בשר לחלב, בוודאי באזור הכיריים הרותחות.

פתרון אפשרי: חלוקת הלהבות.
יש מו"צים שמציעים במקרה כזה לחלק את מיקום הלהבות 
לחלבי,   – החלבי  לשיש  הסמוכות  הלהבות  המינים:  לשני 

והסמוכות לבשרי – שייכות לבשרי. 
במצב כזה מומלץ לתכנן את סדר הלהבות בהתאמה לאופי 
מתאימה  הגדולה  הטורבו  להבת  למשל,  הצפוי.  השימוש 
תכנון  אי  לחלבי.  הקטנה  הלהבה  ואילו  הבשרי,  לצד  יותר 
את  לחלק  ניתן  לא  שבדיעבד  למצב  לגרום  יכול  מראש 
בצד  נמצאת  הנחוצה  הלהבה  כי  ולשמאל,  לימין  הכיריים 

השני דווקא. 
אמנם יש להעיר כי פתרון זה אינו טוב כל כך, כי במציאות 
קשה להתמיד בחלוקה זו. הסיבה היא מאחר שבדרך כלל 
ימי שישי, משתמשים בשביל הסירים  בימים העמוסים כמו 
הבשריים בכל הלהבות, וכך החלוקה מיטשטשת ומתבטלת 
ונדרש  זו  חלוקה  מבצע  זאת  שבכל  שמי  )יצוין  הזמן.  עם 
או  בשרי  לסיר  החלבי  של  בלהבות  להשתמש  חריג  באופן 
להיפך, יכול להיוועץ ברב מורה הוראה שיסביר לו איך מותר 

לעשות זאת(.
התקנת שתי כיריים: יחד עם זאת כדאי לכל מתכנן מטבח 
הבשריות  הכיריים  בין  מוחלטת  הפרדה  לשקול  חדש 
לחלביות, דהיינו התקנת שתי מערכות כיריים נפרדות. זהו 
הדבר הנכון ביותר מבחינה הלכתית, כי כך אין שכנות כלל 
בין כלים ממין אחד למין השני, אלא כל כיריים מוקפות רק 

בשיש המתאים להן בלבד. 
שימוש בשתי מערכות כיריים מונע למעשה את רוב הבעיות 
בתחום הבשר והחלב במטבח, שרובן נוצרות עקב השימוש 
המשותף בכיריים. לכן ראוי לכל רוכש מטבח חדש לשאוף 
כיריים  ניתן להתקין  למצב כזה. בימינו  הדבר לא מסובך. 
מרכזיות עם 4 להבות בצד הבשרי, ועוד כיריים קטנות בנות 
בשביל  החלבי,  בשיש  אחת,  להבה  אפילו  או  להבות  שתי 

החביתה של הערב...
ניתן במקרים חריגים להשתמש בבשריות לחלבי,  )גם כאן 

ויש להיוועץ ברב מורה הוראה כיצד לעשות זאת(.
כיריים קרמיות: יש להעיר כי המשתמשים בכיריים קרמיות 
צריכים, לדעת הרבה פוסקים, כיריים נפרדות מעיקר הדין, 

ויש לשאול שאלת רב.

החלבי  העבודה  משטחי  זה  נפלא  במטבח   :4 תמונה 
הבשרי  השיש  קצה  נראה  מימין  לחלוטין!  נפרדים  והבשרי 
השיש  נראה  משמאל  הבשריות.  הגדולות  הכיריים  עם 
החלבי.  לשימוש  קטנות  אינדוקציה  כיריים  ובקצהו  החלבי, 
שני משטחים נפרדים ושתי כיריים נפרדות! עיצוב: ציפורה 

זילברצן, אדריכלות ועיצוב פנים.

פתרונות חילופיים
הדרך המהודרת יותר להפריד בין משטחי העבודה הבשרי 
והחלבי היא לתכנן אותם מתחילה באגפים נפרדים, למשל 

בשני צדדי המטבח )כמו בתמונה 3(. 
במצב שבו משטח השיש הוא ברצף אחד, אם המטבח הוא 
בצורת 'ר' )מטבח עם פינה( – אפשר לייחד כל צלע במטבח 
או  גבוה  ארון  למקם  ניתן  ובפינה  חלבי/בשרי,  אחד,  למין 

אלמנט אחר שיפריד בין המשטחים. )ראה תמונה 4(

ובו מיקרוגל  גבוה  ארון  ע"י  בין האזורים  5: הפרדה  תמונה 
ומתחתיו ארון מיקסר ועוד )עיצוב: ציפורה זילברצן(
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במקרה שהשיש במטבח תוכנן להיות ברצף אחד ארוך, יכול 
המעצב להציע פתרונות יצירתיים כדי להפריד בין המשטח 
החלבי לבשרי, בלי להזדקק להפרדה באמצעות הכיריים. 
לשם המחשה מוצעות כאן שתי אופציות. הרעיונות, התכנון 
ומתפרסמות  זילברצן  ציפורה  גב'  ע"י  נעשו  וההדמיה 

באדיבותה. 

תמונות 6,7: הפרדה במרכז המשטח ע"י תנורים, או הנמכה 
עם אדנית מובנית בשיש

שליט"א,  רוזנר  מאיר  הרה"ג  של  מאמרו  בסיס  על  נערך 
בשר  בין  'הפרדה  בירושלים,  תורה'  'עזרת  בשכונת  מו"צ 
המטבח'  'כשרות  הספר  )מתוך  הביתי'  במטבח  לחלב 

בהוצאת 'והגית'(, והיה למראה עיניו. 
על  פנים,  ועיצוב  אדריכלות   – זילברצן  לציפורה  תודה 

עזרתה המקצועית בהכנת המאמר.
__________________________
© כל הזכויות שמורות לשלומי מצנר 

shlomimatzner@okmail.co.il
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ס פרת עד שלוש

את  תחבתי  לדעת.  רמה  רצתה  כבר?",  לדבר  "אפשר 
האוזניות והלכתי לבדוק מה עם אמא.

ערה  עדיין  שלי  אמא  "אבל  לה.  דיווחתי  הלך",  "בעלי 
בחדר".

של  החברה  לי  הזכירה  את",  לא  לדבר,  צריכה  אני  "רק 
אמא.

זה היה נכון, אבל בעוד שהידיים שלי היו פנויות להדיח כלים 
ולהכניס כביסה למכונה, רמה דפדפה בדפים באצבעותיה 
ושיחקה במילים כאוות נפשה. היא לא הייתה אישה עסוקה 

פעם? איך פתאום יש לה זמן אלי כל ערב?
ידעתי במה בדיוק עוסקת רמה. זאת הייתה  אף פעם לא 
לי  היה  אבל  הזאת.  האישה  של  החיים  רוב  כמו  תעלומה, 

ברור שהיא עובדת במשרה מלאה.
אי  זקנה.  כבר  שלי  אמא  להיות...  יכול  האם  ייתכן...  האם 
אפשר להכחיש את זה. אבל רמה מטופחת וזקופה, וקרמים 
ואיפור והתעמלות שומרים על הגוף שלה צעיר ורענן. האם 
יכול להיות שגם הערבים שלה שקטים ושוממים? מי הבטיח 

לי, בכלל, שבבקרים היא עובדת?

הכוס  את  שטף  צונן  מים  וכשזרם  הכיור,  ליד  נעמדתי 
הראשונה, הנחתי לקול הרך של רמה לשטוף גם את אוזניי.

על  התיישבה  היא  הבית,  עבודות  את  סיימה  "כשמלאני 
שלה.  הזמן  היה  עכשיו  עיניים.  ועצמה  הנקייה  הרצפה 
מתנפחת  ורודה,  שמלה  על  לחלום  יכלה  היא  עכשיו 
ומתנפנפת, על ארמון יפהפה ששייך רק לה, על כרי דשא 

שאפשר להשתרע עליהם ועל מזרקות קצף עם דגי זהב.

את  ששלחו  והמלכה,  המלך  שלה,  ואמא  אבא  ועל 
המשרתים להגיש לה את כל הממתקים שהיא מבקשת.

אותה  שראתה  מריטה  הזדעזעה  חולמת?",  שוב  "את 
יושבת כך, בעיניים עצומות ובלי לזוז. "כמה זה מאה כפול 

עשרים, את יודעת?"
מריטה בעצמה לא ידעה, אבל המספרים האלה היו נראים 

לה מרשימים מספיק".

נכון?",  שלך,  תוספת  הוא  האחרון  "המשפט  חיוך.  כבשתי 
לא התאפקתי.

"גם המשפט האחרון", הודתה רמה, "אבל חשבתי שדי עם 
זה. כבר סיכמנו שזה לא העתק מדויק של היומן של אמא 
את  שמשלב  תרגום  עם  ספר  קוראת  שאת  כמו  זה  שלך. 

הפרשנות של המתרגמת. כל כך נורא בעינייך?"
לא, זה לא היה נורא, אם כי רציתי לשמוע לשם שינוי את 
רמה  אבל  שלי.  אמא  של  קצת  והעילג  הילדותי  הסגנון 

עשתה לי טובה, ולא יכולתי לקבוע לה איך לעשות אותה.
היא  אחת  בבת  חלושות.  מלאני  ענתה  יודעת",  לא  "אני 
הדגים  ניחוח  עם  הקטנה  הבקתה  אל  הדשא  מכר  נזרקה 
החזק, ושוב לא היו שם משרתים מלוכסני עיניים עם מגשי 
הכועסות  העיניים  עם  שלה,  אמא  רק  מגרים.  ממתקים 

והלא מרוצות.
"שבע כפול שלוש", הטיחה בה מריטה.

"עשרים ואחת".
"ארבע כפול שלוש?"

מלאני נאנחה. "שתים עשרה".

בלי לחשוב

44
 | מירי סגל
סיפור בהמשכים

ארמון החלומות

תקציר: לאחר שאביה של פרי נפטר, היא מזמינה את אמה לגור אצלה. אמה היא אישה קשה ולא גמישה, והמעבר מערער 
את היסודות הבטוחים של ביתה. רמה, חברת ילדות של האם, מספרת לפרי סיפור שכתבה אמה בילדותה, והיא שיפצה 

אותו קצת, כך שדרך הסיפור פרי תוכל להבין את אמא שלה. בסיפור מסופר על ילדה בשם מלאני, בת דייגים, שאמה 
מתייחסת אליה בנוקשות רבה.
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תעבדי  חשבון,  תרגילי  לעצמך  תעשי  ככה.  תמשיכי  "יופי. 
קצת, תפעילי את הראש. מה יצא ממך אם תשבי ותחלמי 

כל הזמן? מה יגידו עלייך? מה תעשי עם עצמך בחיים?"
אדישה  שם,  לשבת  פשוט  המשיכה  כשמלאני  כך,  אחר 
למה שיגידו עליה, מריטה תפסה בחוזקה בשתי זרועותיה 
בפניה.  צעקה  היא  משהו!",  "תעשי  בכוח.  אותה  והקימה 
פעם  לכי  לכי,  גולם?  כמו  היום  כל  יושבת  ילדה  מין  "איזו 
הן  עופות,  מנקות  הן  שם.  עושות  ילדות  מה  תראי  לשוק, 
ילדה  שום  שקים!  סוחבות  הן  מדגים,  העור  את  פושטות 

שראיתי לא יושבת כל היום בעיניים עצומות!"
סחרחורת  לה  הייתה  מלאני.  לחשה  אכלתי...",  לא  "עוד 

והיא רצתה שוב לשבת, אבל לא העזה. 
גררה  היא  כך",  אחר  "תאכלי  שפתיה.  את  הידקה  מריטה 
את הילדה אל פינת המטבח. "עכשיו תלמדי איך פושטים 
את העור. אם את לא חכמה, לפחות תעשי משהו בחיים. מי 
יפרנס אותך כשתגדלי, אה? את חושבת שכל החיים אבא 

יביא לך אוכל?"
וזרם  עצומות,  היו  שלי  העיניים  חכמה",  הייתה  כן  "היא 
המים הדקיק טפטף על גב ידי. "היה לה דמיון עשיר. ברור 

שהיא הייתה חכמה!"
דיברה  כשהיא  דעתה.  את  רמה  חיוותה  מספיק",  "לא 
שמץ  בו  היה  לא  כמעט.  לעוקצני  הפך  שלה  הטון  איתי, 
מהעדינות החולמנית של הסיפור. "בעולם של מריטה, רק 
ילדות שלמדו היטב הצליחו בחיים. היא עצמה לא הייתה 
כזו, אבל היא התחתנה עם דייג די מצליח, היה להם ממה 
להתפרנס. מה חיכה לילדה החולמנית שלה, שלא דמתה 

לשום ילדה אחרת שהיא הכירה?"
"אז את אומרת שמריטה בעצם...?"

"אני לא אומרת כלום", התנגדה רמה. "זה הסיפור של אמא 
שבסיפור  חושבת  אני  קצת.  אותו  משפצת  רק  ואני  שלך, 
הזה, היא תיארה את מריטה דרך העיניים של מלאני. ודרך 
העיניים האלה, היא הייתה באמת כמו שאת חושבת; קשה 

וקשוחה ולא מתפשרת. אבל אולי היה בה יותר מזה".
לא יכולתי לראות בה יותר מזה. גם לא רציתי. רציתי לחבק 
הדשא  על  לשכב  לה  ולהניח  והחלומות,  החול  ילדת  את 

בפארק ולשקוע בדמיונות עד שתשקע השמש.
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הבמה שלך  |   המדור שלכן

תוך כדי תהליך אנחנו צוברים ידע וניסיון שיכולים לעזור לאחרים במצבים דומים.
שתפי אותנו בטיפים, בעצות ובתובנות על מעבר דירה ושיפוצים.

ניתן לשלוח טיפים עד לתאריך   ל' בחשוון.

הפרס: קישוט מיוחד ואישי לבית – שובר להדפסת תמונה על עץ מבית 'פיקצ'ר 
פרפקט' בשווי 200 ש"ח

עברתם דירה? 
שיפצתם את הבית?
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אייס קפה | מלכי וולף
היום

ת 
 א

לך
ענן 

קריקטורה שתר

אדריכלית? 
מעצבת פנים? 

יש לך הזדמנות לפרסום
במחיר מצחיק

  100ש"ח בלבד לפרסום כרטיס הביקור שלך
 hafsakatcaffe1@gmail  |  02-6361060 לפרטים צרי קשר
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מצרכים:

2 כוסות קמח מלא או קמח כוסמין מלא 80%, או 
קמח שקדים או קמח קוקוס

1/3 כוס שמן או חמאת קוקוס
כפית אבקת אפייה

ביצה
1/2 כוס סוכר קוקוס או סירופ מייפל טבעי

11/2 כוסות שוקולד צ'יפס או שוקולד מריר קצוץ גס
1/2 כוס אגוזי פקאן קצוצים גס

 
תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה.

דרגת קושי: קלה   
זמן אפייה: 12-15 דקות   

15-20 עוגיות

אופן ההכנה:

1. מחממים תנור לחום של 180 מעלות. מערבבים 
יחד את כל החומרים לקבלת בצק אחיד.

 3-4 בקוטר  שמנמנות  עוגיות  מהבצק  יוצרים   .2
ס"מ ומניחים אותן בתבנית.

וחלקן  12-15 דקות, עד שקצות העוגיות  3. אופים 
התחתון זהוב. מוציאים ומצננים.

עוגיות שוקולד צ'יפס

העוגיות האהובות אצלי 
בבית, ואנחנו מכינים אותן 

בכל ערב שבת. אפשר 
להכין אותן גם ללא 
קמח, על בסיס קמח 
שקדים או קמח קוקוס.
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מצרכים:

2 כפות קמח כוסמין או מלא 80%
כפית אבקת אפייה

4 כפות קמח שקדים
1/2 כפית קינמון

11/2 כוסות שיבולת שועל
1/2 כוס שמן קוקוס

ביצה
2/3 כוס סוכר קוקוס

לציפוי:
150 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות

כף חמאת קקאו או שמן קוקוס או 
שמן רגיל

 
תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה.

דרגת קושי: קלה   
זמן אפייה: 8-10 דקות  

כ-30 עוגיות

אופן ההכנה:

מערבבים  מעלות.   180 של  לחום  תנור  מחממים   .1
השקדים  קמח  האפייה,  אבקת  הקמח,  את  בקערה 

והקינמון.
ושמן  השועל  שיבולת  את  מערבבים  קטנה  בקערה   .2
ומערבבים היטב.  והסוכר  הקוקוס. מוסיפים את הביצה 
היבשים  החומרים  של  לקערה  התערובת  את  מוסיפים 

ומערבבים לתערובת אחידה.
עם  כפית,  בגודל  עגולות  עוגיות  בתבנית  משטחים   .3

באפייה.  מאוד  מתפשטות  הן  כי   – העוגיות  בין  רווח 
מצננים  מזהיבים.  שהשוליים  עד  דקות,   8-10 אופים 
בתבנית וממשיכים לאפות באותה צורה את כל הכמות. 

מצננים את העוגיות.
4. לציפוי: שמים בסיר קטן את השוקולד וחמאת הקקאו 
טובלים  להמסה.  עד  קטנה  אש  על  ומבשלים  השמן  או 
מניחים  המומס.  בשוקולד  התחתון  בחלקה  עוגייה  כל 
עד  מעלה,  כלפי  כשהשוקולד  העוגיות  את  רשת  על 

שהשוקולד מתקשה.

עוגיות שיבולת שועל 
בציפוי שוקולד 

עוגיות פריכות, דקיקות, בציפוי מפנק 
של שוקולד. חשוב להכין אותן משיבולת 
שועל אמיתית ולא מקוואקר, אך אפשר 
להכין אותן גם משאריות של גרנולה 

שאף אחד כבר לא רוצה לאכול.
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מצרכים:

2 כוסות קמח מלא
כוס אבקת שקדים
100 גרם נוטרינה 

)מרגרינה משמן קוקוס(
כוס סוכר

מעט תמצית וניל או סוכר 
וניל

כוס טחינה גולמית
שקדים מולבנים לקישוט

אופן ההכנה:

1. מערבבים את כל החומרים במעבד מזון או ביד לקבלת בצק רך. 
תבנית  על  ומסדרים  ס"מ  וחצי   2 בקוטר  אחידים  כדורים  מגלגלים   .2

מכוסה בנייר אפייה.
3. נועצים שקד במרכז כל עוגייה.

4. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, כ-15 דקות עד שהעוגיות 
מתייצבות אך נשארות בהירות.

5. אפשר לפזר אבקת סוכר.

עוגיות חלבה מושלמות

עוגיות בריאות מופלאות בטעם של עוד, 
עשירות בסידן, אשלגן וויטמינים.

קציפה
ציפי כהן

צילום וסטיילינג: שושי סירקיס
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מיד ליד | יד שנייה

לצורך פרסום במדור שלחו מייל לכתובת:
 yad2@hafsakatcaffe.co.il 

ניתן לשלוח לפרסום במדור זה תמונה אחת בלבד

למכירה 
צנועה  לרנר  מירי  של  יפה  פאה 
בהכשר  גוונים  עם  ואיכותית 
מועט. בשימוש  היתה  גרוס  הרב 
לפרטים  גמיש.  ב2500  נמכרת 

0527611749

למכירה 
ייבוש  חום,  צבע  חדשה.  פאה 
משי.  שיער  אחיד.  אורך  טבעי 
נקנתה  ש"ח    3,500 מחיר 
לפרטים  מהיצרנית.  ישירות 
פאות  )ברשותי   0548443397

חדשות נוספות

למכירה 
  2 חליפות בנים מעלי אקספרס. 
 2-3 בגיל  לילד  מתאימה  אחת 
אחת מתאימה לילד בערך בגיל 8

Rh.levy11@gmail.com 

למכירה 
קצרה  בלונדינית  קאסטם  פאת 
עם גוונים במצב חדש! במחיר של 

2000 ש"ח 0527615937

למכירה 
לא  חדשה  חדשה  קאסטם  פאת 
כהה  חום  בצבע  כלל,  נלבשה 
ש"ח.  ב3000  פחוס  כתף  אורך 

0527615937

למכירה 
עגלה של חברת JANE היוקרתית
מזרן,  טיולון,  אמבטיה,  כוללת: 
מתקפלת  לגשם  כיסוי  תיק, 
במחיר  מעולה  במצב  בקלות, 
לפרטים:  גמיש!  ש"ח   1200
במייל  או   0527177610

eti7177610@gmail.com

למכירה
נעליים אלגנטיות לגבר של חברת 
רוקפורט, מידה 46 )11.5( נלבשו 
עקב  נמכרות  בלבד,  אחת  פעם 
חוסר התאמה במידה מחיר: 300

לפרטים: 0527155254

למכירה
אופני כושר מעולות, כחדשות 600 

ש"ח    לפרטים: 0527155254

למכירה
שבי  היצרנית  של  פוני  עם  פאה 
לפרטים:  ש"ח    3,000 פלס, 

0527155254

למכירה
 nisha נישה  מדבקות  שלישיית 
ספוטים,  ציורי  עם  יוקרתיות 
70₪)בחנות  באריזה  חדשות 
אפשרי  עילית,  במודיעין   .)150₪
 /  0504177226 לירושלים. 

ester48566773@gmail.com

להשכרה/למכירה
מדהימה  שמלה   38-40 במידה 
יש  גבוה.  מאוד  ברמה  נתפרה 
לתיקונים.  צריך  אם  בדים  עוד 

לפרטים 0527674941

להשכרה/למכירה
תפירה  כחול  בצבע  שמלות  סט 
נלבש  מאד!  יקר  בד  איכותית, 
 2,8,10 מידות:  בלבד  אחת  פעם 
מידה  לאישה  תואם  בגד  וכן 
בלבד  ש"ח   250 במחיר:   42
בלבד  ש"ח   400 להשכרה,  
נוספים:   לפרטים  למכירה 
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למכירה בושם ליידי מיליון היה בשימוש 
לפרטים  ש"ח  ב-130  בודדות  פעמים 

0527635368
שמלות   6 של  סט  לשכור  מחפשות 
במחיר  כהה,  לגוון  עדיפות  עם  לנשים, 
למייל  תמונות  לקבל  נשמח  נח 
בטלפון  או   henirozen@gmail.com

0527699849

 ,3310 החדש  נוקיה  פלאפון  למכירה 
ונמכר  כשבועיים  בשימוש  היה  חדש, 

במחיר מציאה 0504119094
דרוש לי גגון של עגלה - מחברת מאמס 
לא  העגלה  של  לחלק  פאפס  אנד 
סימלי  בתשלום  או  למסירה  האמבטיה 

0527112411
למכירה שתי פחיות של סימילאק שלב 

בירושלים  ש"ח    130 הבד"ץ  בהכשר   1
0527112411

להעברה וילון בצבע שמנת אורך 3 מטר 
רוחב 1.5 מטר 0527173868

לפאה\מטפחת,  קטיפה  סרט  למכירה 
נקנה  ממש  בודדות  פעמים  נלבש 
ברק  בבני  ש"ח  ב25  נמכר  ש"ח  ב40 

0548499050

למכירה 
 NINE WEST שחורות  נעלים 
ס"מ   6 עקב  גובה   5.5 מידה 

חדשות ממש! נלבשו פעם אחת!
מחיר: 200 ש"ח 

חני 054-84-20-600

למכירה 
D644 דגם Juki אוברלוק בייתי
במצב מעולה כמו חדש באריזה

1200 שח 0548414041

למכירה 
בצבע  לאירוע  מהממות  שמלות 
ב-150  כסף  אפליקציה  עם  כחול 
ניתן   38-46 מידות   לשמלה, 

להצר ולהרחיב, 0527655917

למכירה 
חברת  של  פירות  מייבש 
באריזה  חדש  קונסטרוקטה 
  0527193588 ש"ח   800 במחיר 

sz0527193588@gmail.com

להשכרה/למכירה
במידה   2  , יפהפיות  שמלות   4
40 ,אחת 38, ואחת 36 , גמישים 

במחיר , טל : 052-7110241
תל אביב -בני ברק 

להשכרה/למכירה
במיוחד  ומהממת  חגיגית  שמלה 
ש'   100 ב  כשנה,  בת  לילדה 
אביזרים  כולל  )גמיש(.  בלבד!! 
אופציה  לבדוק  )ניתן  משלימים! 
האמא(  של  תואמת  לשמלה 

0583206789

למכירה
אמבטיה   xt2 ארמדילו  עגלת 
בשימוש  מהמם  סגול  בצבע 
בצבע  וטיולון  חודשים    3.5
שתיהם  שנה,  בשימוש  אפור 
,סל  גשם  מגן  יש  הכוונים,  לשני 
ביד  קפול  לטיולון,  פגוז'  גדול, 
1500שח  רק  וצרה  ,קלה  אחת 

0538333880
למכירה

)סיטי  ג'וגר  בייבי  תאומים  עגלת 
פגוש  כולל  מעולה   במצב  מיני(  
+ מזרון לתינוק + ניילון לגשם ב- 

980 ₪ בלבד 0548444957

להשכרה
ב200  להשכרה  מהממת  שמלה 

שקל לפרטים 0548400348

להשכרה
להשכרה  מהממת  ערב  שמלת 

ב300 שקל 0548400348
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למכירה 
 100% ברזילאי  שיער  פאת 
וברמה  עיבוד,  שום  ללא  מעולה, 
גבוהה. נלבשה רק באירועים ולא 
נמכרת  מצויין.  במצב  שבת.  כל 
מחיר:  למטפחת.  מעבר  עקב 
מזה(.  יותר  הרבה  )שווה   1,200

באזור ירושלים.  053-3105749

למכירה 
גובה  ומעולה  מהמם  לעגלה  תיק 
הגיע  בעליאקספרס   35 רוחב   28
מצוין נראה איכותי מאד נמכר כיון 
בשבילי.  גדול  מידי  וזה  שטעיתי 
120 ש"ח. לפרטים:0527625159

elishevak10@gmail.com

למכירה 
למכירה נוקיה 216 חדש מהאריזה

גירסה אנגלית ב 250 ש"ח 
טל 0542313239  0548425101

להשכרה 
סמלי.  במחיר   36 מידה  שמלה 

0548481848

למכירה 
 ,one of a kind שמלה לאירוע של
נקנתה ב1,400 ₪ נמכרת ב-600 
פעם  נלבשה  ומחמיאה,  יפה   .₪

אחת! 052-7133602

להשכרה 
מידות  חציל  סגול  בצבע  שמלות 
קצר   10/8 ארוך   -  42,18,18,16
נלבשו פעם אחת.   054-8420600 

 yad2@hafsakatcaffe.co.il 

להשכרה
שלוש שמלות מידות 38,40,42 כל 
יבש  ניקוי  פלוס  ש"ח   250 שמלה 
מודיעין עילית, בית שמש, כרמיאל 
   0527119661 אפרת  לפרטים 
elish.3084@gmail. אלישבע 

com
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נותנת שירות  
בתחום האדריכלות, עיצוב בית או 

הום סטיילינג?

הכניסי את פרטייך 
בלחיצה כאן 

ואנו נפרסם אותם, בעז"ה.
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לתוכן המדורים

http://bit.ly/2QAFGHo

