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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויגש

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:11
16:27
16:27

17:26
17:27
17:30

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6451305

מעוניין למכור נכס?
מחפש נכס לקנייה?

דבר ראשון 
להתייעץ עם המומחים!

תיווך נדל"ן

052-6547797

פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

השאירו פרטים עכשיו:

השקעה בטוחה במערכת סולארית 
הכנסה פסיבית יציבה בתשואה גבוהה

הגג שלך
יכול להרויח כסף!

תשואה גבוהה למשך 25 שנים   חיסכון עצום 
בחשבון החשמל   ללא השקעה וללא הון עצמי 

)תקף לגגות עסקיים(   תהליך מהיר ויעיל « 
שמירה על הסביבה   צוות התקנה פנימי מנוסה 

ומקצועי   טיפול מלא - מרישוי ועד תחזוקה

מרכיבים רשימות

אחרי ששר המשפטים אבי ניסנקורן דאג שהכנסת תפוזר אתמול הוא הודיע ליו"ר כחול לבן כי הוא מתכוון לעבור לרשימה של חולדאי 
• בתגובה, גנץ הודיע על פיטוריו של שר המשפטים, מהלך שאם היה מתרחש שבוע קודם לכן, ייתכן ומערכת הבחירות הרביעית הייתה 
נחסכת מאזרחי ישראל • גם הח"כים אסף זמיר, מיקי חיימוביץ ומיכל קוטלר-וונש הודיעו על פרישתם מכחול לבן • היום צפוי שר החוץ 
גבי אשכנזי להודיע על פסק זמן מהפוליטיקה • ובימין: המו"מ בין בנט לסמוטריץ' החל בדרישה של סמוטריץ ל-5 מקומות בעשירייה 

הראשונה • נתניהו צפוי לשריין כמה דמויות במקומם של אנשי מחנה סער שפרשו  | עמ' 12

שבוע פוליטי סוער: כחול לבן מתפרקת, מחנה המרכז-שמאל מקים מפלגות חדשות 

אבי גרינצייג

זאב? זאב!
הושגה  וה-23  ה-22  לכנסת  בבחירות 
הוקמה  ולא  מאחר  כי  מהירה  הסכמה 
לקלפי  ההליכה  את  להחשיב  אין  ממשלה 
על  המצב  נותר  ולפיכך  נוספת,  כקדנציה 
הזוגיים  במקומות  יושבת  דגל  לאמור,  כנו, 
ומחזיקה ביתרון בבחירת התפקידים. כעת, 
על אף שהכנסת לא מילאה את ימיה, טוען 
השנתיים  צירוף  כי  באגודה  שטוען  מי 
כבר  שקמה  העובדה  עם  יחד  שחלפו, 
וביצוע  ההסכם  קיום  את  מחייב  ממשלה, 

חילופין בין התנועות.
מי שדוחף את הדרישה הם בעיקר פרוש 
אלו  שהם  העובדה  בגלל  הן  ואייכלר, 
תפקיד  בקבלת  התמורה  את  שמשלמים 
הנורבגי,  התחייבויות  ובמילוי  ערך  פחות 

ולהציב  ליצמן  את  לכופף  רצון  מתוך  והן 
בקרב  דגל.  מול  התנגשות  בעמדת  אותו 
דעים  תמימות  קיימת  אגב,  האחרונה,  זו 
שלא לשעות לדרישה החסידית ולשמר את 
המצב על כנו. אף שיש מי שחושש, ובצדק, 
באופן  תרד  החסידים  בקרב  שההצבעה 
דרסטי ויתכן חלילה שהמפלגה כולה תצנח 

לשישה מנדטים בלבד.
יתפתח  אם  כי  הנמנע  מן  לא  זאת,  עם 
התורה  דגל  יו״ר  ייאלץ  ממש,  של  קרב 
כמובן  ישראל,  גדולי  עם  בהתייעצות   –
על  ולהכריז  הדרמטי  הצעד  את  לנקוט   –
ריצה ליטאית נפרדת, גם אם תהא זו הכרזה 

לצורכי מו״מ בלבד.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

השר אביטן תוקף בחריפות 
את היועמ"ש של המשרד

סערה באגודת ישראל: פרוש ואייכלר 
במכתב נגד התנהלות המפלגה

בעקבות ההחלטה החפוזה של היועמ"ש לפסול חלק ממינויי השר 
במועצות הדתיות, מגיב הרב אביטן במכתב חריף לארז קמניץ • 

"נחפזתם להטיל דופי ולדבר סרה בשר בישראל. החלטותיי התקבלו 
בסמכות מלאה ועל פי כל כללי המשפט המנהלי" | עמ' 6

במכתב משותף של סגן השר מאיר פרוש וח"כ ישראל אייכלר למזכ"ל אגודת ישראל 
חנוך זייברט, קובלים השניים על התנהלות הסיעה ומסרבים לשתף פעולה עם מטה 

הארגון לקראת הבחירות | עמ' 10

 הליכוד משך את הבקשה להכריז על ח"כ שאשא ביטון כפורשת | עמ' 18

מפלגה לקראת סיום. גנץ ואשכנזי במליאת הכנסת )צילום: דוברות הכנסת(

תלמיד מונה לתפקיד  
ב'ידידים' סניף בית שמש
יונתן קסדו, תלמיד כיתה י"ב בישיבת 

אמית נחשון מונה השבוע לתפקיד בארגון 
'ידידים' ⋅ ראש הישיבה: "אני גאה ביונתן 
שאת הכוחות והיכולות שלו הוא משקיע 

בנתינה לאחר. זו דרכה של הישיבה, לפתח 
אנשים גדולים שתמיד נותנים"  | עמ' 4
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הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

מתחם טיפוס ונינג'ה פינות פיקניק מסלולי אופנייםטרקטור רכבתחדרי אירוח

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

החופש הזה לעצמכם!

הזמינו לכם ערב באמצע השבוע ובמחיר מבצע 
ובואו להתפנק אצלינו



רכיב אחד
בלבד -
  חלב

יוגורט קרמי במגוון אחוזי שומן: 1.5%, 3%, 5%

יוגורט
חדש! מרקם עשיר וקרמי
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, יוסי גיטלר, 
חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי 

רובין, אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מירי בן חמו, 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

החל מבצע חיסוני הקורונה של מכבי 
שירותי בריאות בבית שמש

מאת: אלי כהן

מבצע  את  פתחה   בריאות  שירותי  מכבי 
לחסן  וערוכה  שמש  בבית  ההיסטורי  החיסונים 
ממוקם  החיסונים  מתחם  ביום.  מתחסנים  מאות 
ברח' יצחק רבין 15 במקום מרווח ונגיש. במקום 
כל  לאורך  יפעל  והוא  חיסון  עמדות   2 יוצבו 

השבוע, בשישי ובמוצ"ש. 
להתחסן  הגיעו  כבר  לחיסונים  הראשון  ביום 

במקום מאות חברי מכבי וצוותים רפואיים. 
יחוסנו  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם 
וצוותי הרפואה ובמכבי  60 ומעלה  בתחילה בני 
כלל  את  לחסן  יהיה  ניתן  בקרוב  כי  מקווים 

האוכלוסייה מקדם ככל האפשר.
מתחם החיסון מופעל במקום ייעודי ונפרד, כך 
בריאים  אנשים  בין  מלאה  הפרדה  שמתאפשרת 
שמגיעים  חולים  למטופלים  להתחסן  שמגיעים 
לקבל טיפול רפואי במרפאות. בדרך זו גם נמנעת 
יעיל,  חיסון  הליך  ומתאפשר  אסורה  התקהלות 

בטוח ונגיש.
כדי להבטיח תהליך מהיר ונח, החיסונים יינתנו 
השנה  שבוצע  כפי  בלבד,  מראש  תור  בקביעת 
בחיסוני השפעת. לכל מטופל ייקבעו מראש שני 
תורים – למנה הראשונה ולמנה השנייה, שלשה 
שבועות לאחר מכן. רק מי שיקבל את שתי המנות 

ייחשב למחוסן מפני הנגיף.

ד"ר חגי פרנקל ראש מחוז ירושלים והשפלה, 
רגע  זהו  החיסונים.  מבצע  מתחילת  נרגש  "אני 
היסטורי עבור המדינה כולה וזוהי בהחלט זכות 
לעמוד בראש המבצע במחוז ירושלים והשפלה, 
להתחסן  החלטתי  חברים.   600,000 כ-  יש  בו 
שלנו  לחברים  דוגמא  לשמש  מנת  על  ראשון 
שהחיסון  ומשוכנע  מאמין  אני  כרופא  במחוז. 
ונחזור  הקורונה  את  ננצח  יחד  ובטוח.  יעיל 

לשיגרת החיים המבורכת".
מנהל המרחב אליק סטפנסקי: כארגון בריאות 
החלוצים  להיות  נרגשים  אנו  בארץ,  מוביל 
בפתיחת מתחם החיסונים בעיר, ואנו שמחים על 

ההיענות המבורכת של הציבור לבוא ולהתחסן.

 מכבי במחוז ירושלים והשפלה ערוכה לחסן אלפי מתחסנים ביום. בשלב הראשון יחוסנו בני ה- 60 ומעלה והצוותים הרפואיים
ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ייפתחו החיסונים לכל האוכלוסייה

מאת: אלי כהן

שלום לרנר חבר מועצת העיר בית שמש וסגן 
למנהל  מונה   , שמש  בבית  לשעבר  העיר  ראש 
הוועד להגנת הר הזיתים בישראל שפועל למען 

השמירה על הר הזיתים ולהגברת הביטחון בו. 
ישראל  נר  בישיבת  בעבר  למד  לרנר, 
בירושלים.  איתרי  ובישיבת  ארה"ב  בבולטימור 
הוא שימש בעבר כחבר מועצת העיר וסגן ראש 

העיר בית שמש . 
הוועד  מנהל  לתפקיד  שמונה  לרנר  לשלום 
הבינלאומי להגנת הר הזיתים בישראל יש קשר 
אישי עם הר הזיתים. סבו, הרב שלום לרנר זצ"ל 
שעל שמו הוא נקרא,היה בין הרבנים הבולטים 
באירופה לפני השואה, שימש כראש השוחטים 
ויו"ר חברה קדישא באנטוורפן שבבלגיה. שנה 
צדקת  כגיזבר  ושימש  לארץ  עלה  פטירתו  לפני 
רבי מאיר בעל הנס ונטמן בחלקת הנביאים  בהר 
הזיתים, גם הוריו  אלימלך ופרידה לרנר ז"ל עלו 

לארץ וקבורים בהר הזיתים.
במשך השנים פועל לרנר לחיזוק ההתיישבות 

היהודית ביהודה, שומרון וארץ ישראל.
שלום לרנר: "הגיע הזמן שהר הזיתים שמשם 
והטיפול  יקבל את היחס  תתחיל תחיית המתים 
המחויבות  את  מדגיש  שלי  המינוי  לו.  הראוי 

להשקיע  הבינלאומי  הועד  חברי  של  העמוקה 
ולשדרג את המאמצים למען הר הזיתים.  ביחד 
ומהעולם  מהארץ  וידידים  הכנסת  חברי  עם 
אנחנו מחויבים להעמיק ולהרחיב את הפעילות 

בתקופה הקרובה".
הר  להגנת  הוועד  למנהל  מינויו  במסגרת 
השדולה  יו"ר  עם  לרנר  שלום  נפגש  הזיתים, 
מיכאל  הרב  ח"כ  בכנסת  הזיתים  הר  להגנת 
קטי  ח"כ  שניים מחברי השדולה  ועם  מלכיאלי 
שטרית וח"כ שלמה קרעי ודן עימם על שיתופי 

פעולה אפשריים לטובת הר הזיתים.
הוקם  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד 
ומנחם  אברהם  האחים  בידי  האחרון  בעשור 
לאחר  בהר  ההפקרות  את  שגילו  לובינסקי 
שהוריהם ז"ל נטמנו שם. בשנים האחרונות פועל 
הוועד גם באמצעות לחץ בינלאומי על הגורמים 
פעילויות  תאשר  שזו  כדי  בישראל  השלטוניים 
של  וכבודו  ניקונו  על  ולשמירה  ההר  למיגון 

המקום שליבם של יהודים רבים עורג אליו.
הודות לפעילות דאגה הממשלה להתקין 173 
מצלמות מעקב,  תחנת משטרה חדשה, לשחזר 
חדש,  גידור  לבנות  שנהרסו,  קברים   20,000
מבית  אשפה  ופינוי  רגילה  לתברואה  ולדאוג 
הקברות. אחד מההישגים הייתה הקמת שדולה 

מיוחדת בכנסת למען הר הזיתים.

מאת: אלי כהן

בישיבת אמית  י"ב  כיתה  יונתן קסדו, תלמיד 
בית  סניף  מזכיר  לתפקיד  השבוע  מונה  נחשון 
שמש בארגון 'ידידים' המספק עזרה ראשונה לא 
בשלל  ובבתים  בדרכים  עלות,  כל  ללא  רפואית 
בהחלפת  סיוע  הרכב,  הנעת  בהם:  תחומים, 

גלגל, פתיחת רכב שננעל ועוד.
ורכב,  נהיגה  ברישיון  מחזיק  שאינו  אף  על 
ציוד  לוקח  מיד  הוא  שלו,  באזור  אירוע  כשיש 
באופניים.  או  ברגל  זה  אם  בין  לעזור,  ויוצא 
לכך  לדאוג  יוכל  הוא  החדש  התפקיד  במסגרת 
שכוננים חדשים יחוברו, כמו גם לתיקון בעיות 
וכן לבצע את הספירה  כוננים  באפליקציה אצל 
כל  יצא  קריאות  לכמה  רואים  שבה  השבועית 

מתנדב מידי שבוע.
לדברי יונתן, ההתנדבות משתלבת יד ביד עם 
לימודיו בישיבה. "לא חייבים להיות זמינים כל 
אם  לסייע  שיכולים  נוספים  יש מתנדבים  הזמן. 
הקריאה היא באמצע השיעור ואם אחרי השיעור 
מסביר.  הוא  מגיע",  אני  עזרה  צריכים  עדיין 

רק  זה  שיעור,  באמצע  שאצא  היחידה  "הסיבה 
קבוצת  יש  קורה  וכשזה  חירום,  אירוע  יש  אם 
היא  העבודה  רוב  מיוחד.  צלצול  עם  ווצאפ 
אז  בדרייב  שנמצאים  ובקבצים  בווצאפ  בעיקר 
בהפסקות או כשיש לי זמן פנוי אני יכול לעבוד".

ארגון  יכולות  לתפקיד  עמו  מביא  "יונתן 
מקצועית  ואחריות  רחבה  ראייה  מרשימות, 
לטובת ביצוע המשימות על הצד הטוב ביותר", 
בית שמש.  סניף  מנהל  אסטרייכר,  ירוחם  אומר 
רבות  יתרום  יונתן  כי  ובטוחים  סמוכים  "אנו 
לצמיחת הסניף ולתפעול שוטף, איכותי ויעיל".

מספר  הישיבה  ראש  קריגמן  נועם  הרב 
שהחסד בישיבה הוא תחום מאוד מרכזי וחשוב. 
אנשים  להיות  תלמידינו  את  מחנכים  "אנחנו 
את  ושואלים  מסביב  מסתכלים  שתמיד  גדולים 
עצמם איך אני יכול לתרום לחברה ומה אני יכול 
לעשות עם הכוחות שלי כדי להפוך את העולם 
להיות טוב יותר. אני גאה ביונתן שאת הכוחות 
זו  לאחר.  בנתינה  משקיע  הוא  שלו  והיכולות 
דרכה של הישיבה, לפתח אנשים גדולים שתמיד 

נותנים".

סגר"ע בית שמש לשעבר שלום לרנר מונה 
למנהל הוועד להגנת הר הזיתים בישראל

תלמיד 'אמית נחשון' מונה לתפקיד 
מזכיר סניף בית שמש ב'ידידים'

שלום לרנר: "הגיע הזמן שהר הזיתים שמשם תתחיל תחיית המתים 
יקבל את היחס והטיפול הראוי לו" ⋅ הוועד הבינלאומי להגנת הר 

הזיתים הוקם בעשור האחרון בידי האחים אברהם ומנחם לובינסקי

יונתן קסדו, תלמיד כיתה י"ב בישיבת אמית נחשון מונה השבוע 
לתפקיד מזכיר סניף בית שמש בארגון 'ידידים' ⋅ הרב נועם קריגמן 

ראש הישיבה: "אני גאה ביונתן שאת הכוחות והיכולות שלו הוא 
משקיע בנתינה לאחר. זו דרכה של הישיבה, לפתח אנשים גדולים 

שתמיד נותנים"

מתחם חיסוני הקורונה של מכבי בבית שמש

שני מימין: ירוחם אסטרייכר מנהל סניף ב"ש. שני 
משמאל: יונתן קסדו )צילום: בני אפל(



יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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השר אביטן תוקף בחריפות את יועמ"ש המשרד:

"חוסר התמצאות או 
התנהלות פוליטית"

מאת: אלי כהן

השבוע  ביום שלישי  תשובה ששיגר  במכתב 
למכתבו  אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר 
ליועמ"ש,  המשנה  קמיניץ,  ארז  עו"ד  של 
הודף השר אביטן את הטענות שהעלה קמיניץ 
להרכבי  השר  שהעניק  לאישורים  בנוגע 
פיזור  לפני  האחרון  ביום  הדתיות  המועצות 
כי מכתבו של קמיניץ  יובהר,  הכנסת הנוכחית. 
זה,  ביום  שנחתמו  הרכבים  לאותם  רק  מתייחס 
ולא לכלל ההרכבים עליהם חתם   ,22.12.2020
דתיות,  מועצות  כ-20  כהונתו,  במהלך  השר 

עליהם אין עוררין כלל.
בפתח מכתבו קובל השר אביטן כי ההאשמות 
בדיקה:  וללא  בחיפזון  נאמרו  כנגדו  החמורות 
"לצערי הרב, מכתבך נכתב מבלי שטרחת לברר 
עמי את העובדות לאשורן, מכתבך מכיל ברובו 
בהרכבי  לכאורה  פגמים  על  כלליות  טענות 
לפרט  אפילו  טרחתם  לא  הדתיות,  המועצות 
לגופו,  מינוי  כתב  בכל  הבעיות  את  לשיטתכם 
נחפזתם להטיל דופי ולדבר סרה בשר בישראל 
)מינויים של בעלי עבר פלילי במועצות הדתיות 
וכו'.( ואף טרח בעל ענין להביא את מכתבתכם 
בלבד  משפט  גורמי  מלבדי  מכותבים  היו  אליו 
פעולותיו  על  דגש  מתן  תוך  התקשורת  כלי  אל 

הפסולות כביכול של השר לשירותי דת".
השר אביטן דוחה מכל וכל את הטענות כאילו 
פליליות:  בעבירות  שהורשעו  אנשים  מינה 
שכוננו  מההרכבים  מי  לפרט  יכול  אתה  "האם 
על ידי כולל אנשים "שחלקם הורשעו בעבירות 
בימים  מתנהלים  חלקם  ונגד  חמורות  פליליות 
דופי  הטלת  בדבריך  פליליים"??  הליכים  אלה 
מהמעלה  זכויות  ובעלי  דרך  ישרי  באנשים 
הראשונה. מי שנחשף לפרסומים בכלי התקשורת 
שמכתבך מצא את דרכו אליהם, בדרך פלא, לא 
גם  מופנים  הם  האם  דבריך,  מכוונים  למי  יודע 
כלפי מועצות דתיות שהסתיימו זה מכבר ומבין 
שכל מי שמונה נגוע בסימן שאלה פלילי, אמירה 

חמורה, כוללנית וחסרת אחריות, בכל הכבוד".
כי  מבהיר  אביטן  השר  לנטען,  בניגוד 
העוברו  האמור  ביום  חתם  עליהם  ההרכבים 
"אילו  לאישור:  המשפטית  המחלקה  לאישור 
אמנם  כי  לדעת,  היית  נוכח  עמי,  לברר  טרחת 
אף  ועל  הנ"ל,  הרשויות  בכל  הרכבים  נחתמו 
המרכבה  במעשה  פגם  נפל  לא  כי  סבור  שאני 
שלהם, סברתי כי יש להעביר את כלל ההרכבים 
הלשכה  לעיון  הכלל  מן  יוצא  ללא  החתומים 
המשפטית לאישור סופי ולא נעשה בהם בשלב 
זה כל שימוש וזאת מתוך כבוד לסיכום עמך כי 

חתימות ייעשו בשיתוף הלשכה המשפטית".
המכשולים  מסכת  את  מגולל  אביטן  השר 
המחלקה  של  מצידה  המכוונת  וההתעמרות 
מקלות  שתקע  דבר  במשרדו,  המשפטית 

הדתיות,  המועצות  הרכבי  נושא  בכל  בגלגלים 
"מזה  פי סמכותו:  על  לפעול  אותו  מה שהביא 
הלשכה  התנהלות  את  בפניך  הצגתי  רב,  זמן 
המשפטית במשרדי בכל הקשור לטיפול בכינון 
לה  שאין  התנהלות  הדתיות,  המועצות  הרכבי 
הנובעת במקרה  באף משרד ממשלתי,  ורע  אח 
בהליכי  התמצאות  וחוסר  הבנה  מחוסר  הטוב 
כינון מועצות דתיות ובמקרה הפחות טוב שאני 
נזהר מלקבוע בו מסמרות, מהתנהלות פוליטית 
של לשכה משפטית הפועלת כמשרד אינטרסים 
קובעי  הם   - האם  מחללית  המנותק  עצמאי 

המדיניות, נבחרי הציבור להם היא כפופה".
"חריצות גורמי המשפט במשרדי ובכלל, באה 
לידי ביטוי אך ורק בשעה בה 'מעז' השר חלילה 
לקדם הרכב כזה או אחר לטובת הציבור, או אז, 
ונמצא  המשפטית  בלשכה  העומסים  מתאיינים 
הזמן לטרפד את מדיניות השר, כח האדם מגוייס 
יש מאין וכבר משוגר מידע אל משרד המשפטים 
שבתורו מנפיק ללא כל בירור מעיקרא את חוות 

דעתו על בטלות מעיקרא".
במהלך מכתבו מפרט השר אביטן עיר אחרי 
עיר, את ההרכבים המופיעים במכתב, ש"ברובם 
חודשים  לפני  כבר  לאישור  משרדי  אל  הוגשו 
הבדיקות  השלמת  על  שקדה  לשכתי  רבים, 
פילוח  מועמדים,  כשירות  כגון:  הנדרשות, 
לעדות  הולם  ייצוג  לנשים,  הולם  ייצוג  סיעתי, 
השונות בעיר, והכל תוך תיאום וקשר רציף עם 
הלשכה המשפטית אשר בחרה מסיבותיה שלה 
ההליכים  את  למתוח  בגלגלים  מקלות  לתקוע 
מועצות  הרכבי  הקמת  למעשה  הלכה  ולמנוע 

דתיות".
בסיום מכתבו כותב השר אביטן: "לנוכח כל 
האמור, אני דוחה מכל וכל את האמור והנטען 
במכתבך וכפועל יוצא, להמשיך בהליכים בהם 
אני  זאת,  עם  יחד  לסיומם.  להביא  כדי  חתמתי 
היועץ  אצל  בהשתתפותי  דיון  יתקיים  כי  דורש 
והפעם  הדברים  יוכרעו  בו  לממשלה  המשפטי 
והחלטה  החלטה  לכל  פרטנית  התייחסות  תוך 
לגופה,  ברי לי כי החלטותיי התקבלו בסמכות 

מלאה ועל פי כל כללי המשפט המנהלי".
נקטתם  בו  החפזון  על  שוב  מיצר  "אני 
אחת  מטרה  נעשים  פעולותיי  כל  במכתבכם, 
והצבתם  בישראל  הדת  שירותי  הנגשת  והיא 
בראש סדר העדיפויות, זוהי תפיסת עולמי, לשם 
כך נשלחתי לתפקיד, לא אתן לבירוקרטיה לנצח 
דת  לשירותי  זכאים  ישראל  אזרחי  העם,  את 

מלאים והם יקבלו אותם במלואם.
הנני  בו  הרבנות  מעולם  זמן  פסק  "לקחתי 
מתוך  ציבורית  עשייה  לטובת  שנה   30 מכהן 
מטרה לתרום לשיפור שרותי הדת. לא באתי הנה 
שהיה  מה  את  שתמשיך  ממערכת  חלק  להיות 

נהוג עד כה. באתי לשנות ואני אשנה!"

בעקבות ההחלטה החפוזה של היועמ"ש לפסול חלק ממינויי השר במועצות הדתיות, מגיב 
בישראל  בשר  סרה  ולדבר  דופי  להטיל  "נחפזתם   • קמניץ  לארז  חריף  במכתב  אביטן  הרב 
ובאנשים ישרי דרך ובעלי זכויות. החלטותיי התקבלו בסמכות מלאה ועל פי כל כללי המשפט 

המנהלי. באתי לשנות ואני אשנה!"

מכתבו של השר אביטן את היועמ"ש של המשרדשר הדתות יעקב אביטן

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה,
נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. 

לתיאום תור לחיסון נגד נגיף הקורונה
צרו קשר עם קופות החולים. 
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ביהמ"ש חייב את את הפרקליטות להעביר לפרקליטי 
ראה"מ את אישורי היועמ"ש לפתיחת החקירות

מאת: יחיאל חן

המשפט  בית  בביהמ"ש:  דרמטית  החלטה 
של  בקשתם  את  קיבל  שבירושלים  המחוזי 
פרקליטי נתניהו – עורכי הדין עמית חדד ובועז 
בן צור לקבל לידיהם חומרי חקירה מהפרקליטות 
ובכלל זתא את האישורים לפתיחת חקירה שניתנו 
על ידי היועמ"ש לממשלה. "לאחר עיון בטיעוני 
עמדת  את  מקבלים  איננו  הצדדים,  כוח  באי 
ו-4000",   2000  ,1000 תיקי  בעניין  המאשימה 

קבעו השופטים.
חומרי  אינם  אלו  כי  בדיון  טענה  הפרקליטות 
השופטים  אולם  למוסרם,  הכרח  שאין  חקירה 
כתבו בהכרעתם: "אנו סבורים, כי עומדת לנאשם 
האישורים...  לקבלת  הדיונית  הזכות  )נתניהו(   1
בהיותם מסמכים רלוונטיים החוסים תחת 'חומרי 
למאשימה  מורים  אנו  לחוק.  בהתאם  חקירה', 
למסור להגנה את האישורים, בפורמט הקיים לגבי 
כל אחד מהם, בתוך שבעה ימים. מנגד, מקובלת 
עלינו עמדת המאשימה לפיה אין הצדקה למסור 
לידי הנאשם 1 את אישור הפתיחה בחקירה בתיק 
1000 הישן, ואת חומרי החקירה בנוגע לתיק זה, 

מטעמיה ומחמת היעדר רלוונטיות".
לביהמ"ש  הגישו  נתניהו  פרקליטי  כזכור, 
ולא  נגדו מאחר  האישום  כתב  את  לבטל  בקשה 
מנדלבליט  היועמ"ש  של  אישור  מראש  התקבל 

לפתיחת חקירה בענייניו. 
הנימוק של סנגורי נתניהו לביטול כתב האישום 
היועמ"ש  אישור  ללא  החקירה  שפתיחת  היה 
"הואיל  הממשלה.  יסוד:  לחוק  בניגוד  עומדת 

בראשות  הצוות,  כדין".  אישורים  ניתנו  ולא 
עורכי הדין עמית חדד ובעז בן צור, ביקשו מבית 
המשפט לקיים דיון מוקדם ולהורות לפרקליטות 
לממשלה  המשפטי  היועץ  אישורי  את  "להציג 
לביצוע בדיקות ופעולות חקירה ביחס לכל אחד 

מהאישומים נושא כתב האישום".
פרקליטי  לטענת  בתיקים,  מהראיות  חלק 
רה"מ, הושגו טרם ניתן אישור היועמ"ש לחקירה 
בהם.  להשתמש  ניתן  שלא  היא  והמשמעות   -
לפתוח  האישור  כי  נטען  למשל,   ,2000 בתיק 
החלו  שכבר  לאחר  לשנה  קרוב  ניתן  בחקירה 
"פעולות חקירה מהותיות", לרבות "חקירת עדים 
)נתניהו(,  המבקש  של  ביותר  הקרובה  מסביבתו 
חיפוש  צווי  הוצאת  מדינה,  עדי  לגייס  ניסיון 
לאפשר  שנועדו  חדירה  צווי  לרבות   - וחדירה 
)נתניהו(,  עצמו  המבקש  שקיים  לשיחות  האזנה 

בעודו מכהן כראש ממשלת ישראל".
4000 למעלה  "בתיק  נתניהו  לטענת פרקליטי 
נאספו  האישום,  לליבת  הנוגעות  ראיות,  מ-250 
קודם שניתן אישורו הנטען של היועץ המשפטי 
חודשים  בחקירה". כשלושה  לפתיחה  לממשלה 
לפני מתן האישור מצד היועץ המשפטי לממשלה 
אביחי מנדלבליט בנובמבר 2017, נערכה למשל 
חדירה לתיבת דוא"ל של שאול אלוביץ' לצורך 
חיפוש הודעות שעניינן פניות ראש הממשלה או 
רעייתו לסיקור תקשורתי באתר "וואלה". לדברי 
שנעשה  רק  לא  זה  "חיפוש  נתניהו,  פרקליטי 
אלא  לממשלה,  המשפטי  היועץ  אישור  ללא 
לטענתם,  מתאים".  חיפוש  צו  ללא  בוצע  שהוא 

צו החיפוש הראשון שהוצא בתיק 4000 התבקש 
לאחר החדירה  חודשיים  – כמעט  דצמבר  בסוף 

למייל של אלוביץ'.
בבקשה נטען כי גם אם המחשב של אלוביץ' 
נפרדת  חקירה  במסגרת  המשטרה,  בידי  היה 
)בזק-יס(, נאסר היה עליה לערוך בו חיפוש לגבי 
תיק 4000, "אלא רק בהתאם לצו ספציפי וביחס 
אכן  שהמשטרה  כפי   – ספציפיים"  לחשדות 
בתיק  הרו  ארי  של  הנייד  לטלפון  בנוגע  עשתה 

 .2000
הפרקליטות  כי  רמזו  גם  נתניהו  פרקליטי 
כשטענה  המשפט,  לבית  נכונה  לא  גרסה  מסרה 
לשעבר,  וואלה  מנכ"ל  כי  האחרון  מאי  בחודש 
אילן ישועה, נחקר לראשונה בנוגע לחשדות נגד 
החקירה  פעולות  בפועל  בעוד   – פילבר  שלמה 
נגעו לראש הממשלה במסגרת תיק 4000, בטרם 

ניתן האישור.
לא  נחקר  "ישועה  רה"ה:  של  סנגוריו  לטענת 
בטרם   –  4000 תיק  בענייני  פעמים  משש  פחות 
בחקירה.  רשמית  לפתוח  מנדלבליט  אישר 
מתן  לפני  כחודש  למשל,   ,2017 דצמבר  בסוף 
כי  מצוין  בו  מזכר  משטרה  חוקר  כתב  האישור, 
של  האלקטרוני  לדואר  חדירה  פעולת  במסגרת 
ישועה  בין  להתכתבויות  חיפוש  נעשה  ישועה, 
"יועצים  ביניהם  נוספים  ואנשים  לאלוביצ'ים 
מציין  כן,  כמו  הממשלה".  ראש  של  נוספים 
האימייל של  בתיבת  חיפוש  "ביצעתי  כי  החוקר 
אילן ישועה למילים: מסוכן, הגדול, שרה, ביבי, 

בזק". 

חומרי  להגשת  בנוגע  השופטים  החלטת  לצד 
בקשת  נדחתה  המדוברים,  לתיקים  החקירה 
צוות פרקליטי נתניהו לקבל חומרים בתיק 1000 
הישן, ובכלל זה מזכרים שונים מחקירתו של עד 
חוזר  לעיון  הבקשה  "נוכח  הרו.  הארי  המדינה 
לאחר  וקובעים,  חוזרים  אנו  החקירה,  בחומרי 
בחינה נוספת, כי לא שוכנענו בקיומה של עילה 
חלקם,  או  כולם  מסירתם,  על  להורות  מספקת 
לנאשמים, בשל היותם מסמכים פנימיים, חלקם 
הצהרת  ולאור  פנימיות,  התכתבויות  סודיים, 
החקירה,  ותוצרי  הגלם  חומרי  כי  המאשימה 
לחלק  ביחס  השופטים  כתבו  להגנה",  הועברו 

מהמשפטים.
יחד עם זאת דחו השופטים שורה של בקשות 
חוזרים  "אנו  החקירה.  לחומרי  בנוגע  נוספות 
שוכנענו  לא  כי  נוספת,  בחינה  לאחר  וקובעים, 
מסירתם,  על  להורות  עילה מספקת  בקיומה של 
כולם או חלקם, לנאשמים, בשל היותם מסמכים 
פנימיות,  התכתבויות  סודיים,  חלקם  פנימיים, 
ולאור הצהרת המאשימה כי חומרי הגלם ותוצרי 
השופטים,  כתבו  להגנה",  הועברו  החקירה, 

והדגישו כי הדיון בענייני חומרי החקירה מוצה.
בבית  הבהירה  "התביעה  מסרו:  בפרקליטות 
לממשלה  המשפטי  היועץ  אישורי  כי  המשפט 
שאר  כל  כי  יודגש  כדין.  ניתנו  רה"מ  לחקירות 
 - נוספים  חקירה  חומרי  לקבלת  ההגנה  בקשות 

נדחו בידי בית המשפט".

פרקליטי ראה"מ הגישו בקשה לביטול כתב האישום נגדו מאחר והחקירה החלה ללא אישור היועמ"ש מנדלבליט. ביום שלישי השבוע הורה ביהמ"ש 
לפרקליטות להעביר את חומרי החקירה לידיהם כולל האישורים בתוך שבעה ימים

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

מתקני נינג'ה

 « ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
 « מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות     

     לפיזיוטרפיסטים | לתרפיסטים | ועוד...
« מגיל קטנטנים ועד לגילאי 10

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, ויעבדו על כוחות הנינג'ה שלהם...

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים

סטפר לנינג'ה

מסלולים למוסדות ולגני ילדים

ארגז קפיצות לטף

נדנדה סוסון רב תכליתית 

גלילי שיווי משקל

נדנדות



בימים האחרונים חלה התפרצות מדאיגה של נגיף הקורונה בציבור החרדי 
הבאה לידי ביטוי בעליה חדה בתחלואה, כולל חולים קשים רח"ל!

עד להשלמת מבצע החיסונים ויצירת מעטפת ההגנה עוד יחלוף זמן. 
וחברינו  משפחותינו  בני  הורינו,  למען  בריאותנו,  שמירת  למען  לכן, 

בקבוצות הסיכון – קיימת חובה להקפיד על כל ההנחיות. 

הדרך לעצירת ההדבקות היא באמצעות 
בדיקות לאיתור חולים ללא סימפטומים. 

עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים



ט"ז טבת תשפ"א 101031/12/20 בבית שמש

סערה באגודת ישראל: פרוש ואייכלר 
נגד התנהלות המפלגה

מאת: חיים רייך

על  גם  פוסחות  לא  הפוליטיות  הסערות 
ששלחו  משותף  במכתב  ישראל.  אגודת 
אייכלר  ישראל  וח"כ  פרוש  מאיר  השר  סגן 
זייברט קובלים  למזכ"ל אגודת ישראל חנוך 
השניים על התנהלות הסיעה ומסרבים לשתף 

פעולה עם מטה הארגון לקראת הבחירות.
המכתב נשלח בעקבות פנייתו של זייברט 
ישיבה  לזמן  ובעלזא  אמונים  שלומי  לנציגי 
משותפת של מטה הארגון הכולל את הסיעות 
־המרכיבות את אגודת ישראל, לקראת הבחי

רות הקרובות.
זה  "אין  כי  ואייכלר  פרוש  כתבו  בתגובה 
נעשה  אשר  את  ויודע  שמצוי  מי  וכל  סוד 
־בקרב ההנהגה של תנועת אגודת ישראל בת

שיש  הגדול  לזלזול  מודע  האחרונה,  קופה 
יש אגודת  שבצמרת  מאחדים  הח"מ  ־כלפי 

ראל.
נבחרי הצי הזו כלפי  ־"ההתנהגות הבוטה 
־בור, מייצגי הקהילות, פורשת לה כנפים, ול
־צערנו, זה גם נהפך לשיח בין העסקנים הבכי

רים שבתוכנו, ומלבד העובדה שיש באגודת 
בכל  שמונעים  מעמד  בעלי  אישים  ישראל 
בשקיפות  שתפקח  ועדה  הקמת  שהיא,  דרך 
שאין  מלמד  התנועה,  שבקופת  הכספים  על 
לכבד  בתנועה,  אישים  אותם  מצד  כוונה  כל 
שנבחרו  הבכירים  והנציגים  הקהילות  את 

לייצגם, במוסדות התנועה, ומטעמה".
בנוסף כתבו פרוש ואייכלר: "הזלזול הזה 
בעת  כאשר  ביטוי,  לידי  שוב  בא  בקהילות 

לכנסת,  המועמדים  רשימת  את  שמסדרים 
של  שמות  ושוב  שוב  מוסרים  הסיעות  נציגי 
משכילים  ואינם  קהילתם  מתוך  מועמדים 
לשלב ברשימת המועמדים לכנסת, שמות של 

אישים מקהילות גדולות נוספות.
־"ברור הדבר, שאין חסידות אחת, וגם הג

מאגר  שלה  בקהילה  לה  שיש  ביותר,  דולה 
כדי  בזה  שמספיק  בחירה,  זכות  בעלי  של 
בלי העזרה מקו כנסת,  ־לבחור לעצמה חבר 

כל  אין  כן,  ועל  הנוספות,  לות של הקהילות 
מוצג  מטעמה  איש  אשר  שחסידות  הצדקה 
שמטעם  ברשימה  הראשונים  המקומות  ב-4 
התנועה, תוכל שוב לשבץ ברשימה, שם נוסף 

מקהילתה.
ההתחש חוסר  את  ציינו  השלישי  ־בסעיף 

בות בחסידות בעלזא הגדולה יותר מויזניץ: 
כפי   - שמשמעותם  הנ"ל,  המקרים  "לשני 
בקהילות  זלזול  כאמור,   - כיום  שמתנהל 
והמזלזל,  השלישי  המקרה  מתווסף  הרבות, 
בקהילה גדולה כאשר מזה מספר שנים שאנו 
בעלזא,  בחסידות  הקשה  הפגיעה  את  חווים 
כאשר למרות גודלה המשמעותי, ושאף עולה 
־על מספר החסידים וראשי בתי אב שיש בח

סידות ויזניץ, וכל זאת, לעת חלוקת המקומות 
־והתפקידים בכנסת נעשה עוול לחסידות בע

לזא שהוצבה, אחרי חסידות ויזניץ.
רוצים לצאת עם בשורה לציבור  אנו  "אם 
הבחירות  לקראת  הרבות,  ולקהילות  הרחב 
אנחנו  חודשים,  כשלושה  בעוד  שיתקיימו 
באגודת ישראל חייבים לתקן את עצמנו כעת, 
את  השניים  מסיימים  הנקודות",  בשלושת 

מכתבם.

במכתב משותף של סגן השר מאיר פרוש וח"כ ישראל אייכלר למזכ"ל אגודת ישראל חנוך זייברט, קובלים השניים על התנהלות הסיעה ומסרבים 
לשתף פעולה עם מטה הארגון לקראת הבחירות

חבר הכנסת ישראל אייכלר )צילום: לע"מ( סגן השר מאיר פרוש

מראשות העיר אילת לרשימה 
של גדעון סער

מלוכדים: סיעת ש"ס 
פתחה את מטה הבחירות

מאת: יוסף טולידנו

גדעון סער בונה בהדרגה את רשימתו לכנסת. אחרי שהעביר 
את השר לשעבר זאב אלקין מהליכוד לרשימתו, השבוע הודיע 
דמות נוספת מהליכוד על חבירה לסער. אמנם לא מדובר בח"כ 
הלוי, מהדמויות  יצחק  אילת מאיר  העיר  ראש  אולם  מהליכוד, 

הבולטות בליכוד, הודיע על עזיבת הליכוד וחבירה לסער. 
ולתקווה חדשה.  להנהגה חדשה  זקוקה  "ישראל  אמר:  הלוי 
החלטתי לעזוב את תנועת הליכוד בה הייתי חבר שנים ארוכות, 
משום שהתנועה ומנהיגה, בנימין נתניהו, שינו את פניהם ואכזבו 
יותר מכל לאח זקוקים  דווקא היום, בשעה שאנו  ־את הציבור. 

דות, הליכוד בהנהגת נתניהו מוביל שיח מפלג, משסה, מתלהם, 
ונוקט בתרבות של הכפשה".

בעשירייה  הנראה  ככל  לכנסת  ברשימה  להשתלב  צפוי  הלוי 
הראשונה ויהפוך לחבר כנסת הראשון תושב העיר אילת.

"את  ואמר:  הצטרפותו  על  אילת  ר"ע  את  בירך  סער  גדעון 
חברי, מאיר יצחק הלוי אני מכיר כבר קרוב לעשרים שנה. הוא 
אדם בעל ניסיון עצום ורקורד עשיר של עשייה, הקדיש את חייו 
למען העיר אילת שהוא עומד בראשה למעלה מ-17 שנים. הוא 
הזניק את מערכת החינוך שלה, הפך את העיר לבירת התיירות 
של ישראל, הפיח בה תנופת פיתוח גדולה וביסס את חזון העיר 

כשער הכניסה הדרומי של ישראל".
לדברי סער, "ראיתי מעט מאוד ראשי ערים שנאבקו מכל הלב 

־למען עירם ותושביהם כפי שראיתי את מאיר עושה לאורך הש
נים. מאיר הוא שותף אמיתי לדרך, ואנו חולקים חזון משותף של 
העצמת הרשויות המקומיות, חיזוק הפריפריה, מחויבות לחינוך 

ולהזנקתו, ממלכתיות, סובלנות ואחדות".
יצחק הלוי אמר: "דווקא כשאנחנו זקוקים יותר מכל לשיקול 
דעת, להחלטות מושכלות, אנו עדים לחוסר ניהול במקרה הטוב, 
אליו  נכנסים  שאנו  השלישי  והסגר  הרע,  במקרה  גרוע  וניהול 
הנוכחית  מאוכזב מהממשלה  הציבור  לכך.  ההוכחה  הוא  היום 

ומהעומד בראשה וזקוק לתקווה חדשה.
"גדעון סער הוא מנהיג אמיץ, ויש לו את היכולת להוציא את 
ישראל מהמשבר. לאורך שנים הוא פעל רבות למען הפריפריה 
־בכלל והעיר אילת בפרט. יחד הצעדנו את העיר למצוינות בחי

נוך, נאבקנו בתופעת המסתננים, פיתחנו את העיר וחיזקנו אותה 
מבחינה כלכלית. גדעון סער הוא האיש שבזכותו חזרו הטבות 
שאותה  הפריפריה  פיתוח  ממדיניות  כחלק  אילת,  לעיר  המס 

הוביל בכל תפקידיו השונים".
העשירייה  מרבית  כי  נראה  המצטרפים,  ברשימת  בהתחשב 
הראשונה ברשימתו של סער כבר ידועה והיא כוללת מלבד סער 
עצמו גם את שאשא ביטון, זאב אלקין, יועז הנדל, צביקה האוזר, 
מאיר יצחק הלוי, שרן השכל ומיכל שיר. כעת מצפים במפלגה 
ומאמינים שאם  אייזנקוט  גדי  לשעבר  הרמטכ"ל  להכרעתו של 
בצמרת  מובטח  מקומו  הפוליטית,  למערכת  להצטרף  יחליט 

רשימתו החדשה של גדעון סער.

מאת: יוסף טולידנו

אחד הפרשנים הפוליטיים כתב השבוע כי אם לפני חמש שנים 
בפוליטיקה  ביותר  היציבה  המפלגה  היא  שש"ס  לכם  אומרים  היו 
הישראלית, רבים היו מגחכים. נוכח התמורות הפוליטיות והסערות 
העוברות הן על מפלגות הימין והן על מפלגות המרכז-שמאל, ש"ס 

היא אכן המפלגה היציבה ביותר במערכת הפוליטית.
הבחירות של  מטות  את  הראשונה שפתחה  היא  בכדי, ש"ס  לא 
ביום  שהתקיימה  ש"ס  של  הסיעה  בישיבת  השבוע.  כבר  המפלגה 
יו"ר התנועה השר אריה דרעי את השרים, סגני השרים  שני חילק 
וחברי הכנסת, וחילק תפקידים ותחומי אחריות לכל אחד מהנציגים.

בישיבה אף הבהיר שר הפנים ויו"ר התנועה, אריה דרעי, כי ש"ס 
תומכת אך ורק בנתניהו לראשות הממשלה.

ומיכאל  אזולאי  ינון  הכנסת  - חברי  במסגרת חלוקת התפקידים 
מלכיאלי יהיו מנהלי מטה רבני קהילות, חבר הכנסת יוסי טייב מונה 
ליו"ר מטה הצרפתים בש"ס, חבר הכנסת משה ארבל מונה ליו"ר 
ליו"ר מטה  מונה  סיידה  דני  והאקדמאים,  העובדים  החרדים  מטה 
־התיישבות, ח"כ יעקב מרגי יעמוד בראשות מטה חב"ד. חבר הכנ

סת משה אבוטבול יעמוד בראש מטה עדות וקהילות, וחבר הכנסת 
אוריאל בוסו יכהן כיו"ר מטה צעירים. בש"ס מקימים גם מטה נשים 

מיוחד שבהמשך יוחלט מי יעמוד בראשו.

רשמית: יהדות התורה התפצלה 
לשתי סיעות

גינזבורג  איתן  ח"כ  בראשות  הכנסת  ועדת 
לשתי  התורה  יהדות  סיעת  פיצול  על  החליטה 

סיעות. סיעת אגודת ישראל וסיעת דגל התורה. 
למעשה, מדובר בריטואל קבוע ולפיו בכל ערב 
בחירות, שתי הסיעות המרכיבות את יהדות התורה 
להתפצל.  כוונתם  על  הכנסת  לוועדת  מודיעות 
בלבד  בחירות  מימון  לצרכי  היא  הפיצול  מטרת 

ואין חשש שהמפלגות תתמודדנה כל אחת בנפרד.
למליאת  להמליץ  החליטה  הוועדה  כך,  בתוך 
סגן  לתפקיד  אייכלר  ישראל  בח"כ  לבחור  הכנסת 

יו"ר הכנסת במקומו של ח"כ אליהו ברוכי.
יו"ר הוועדה הסיר מסדר היום את נושא המלצה 
לבחירת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, וכן את נושא 

מועדי פגרת הבחירות ופעילות הכנסת בפגרה.

ראש העיר אילת מאיר יצחק הלוי הודיע על פרישה מהליכוד וחבירה לגדעון סער • הלוי צפוי 
להתברג בעשירייה הראשונה במפלגת "תקווה חדשה" ויהפוך לח"כ הראשון תושב העיר אילת

ושר הפנים,  יו"ר התנועה  בישיבת הסיעה חילק 
אריה דרעי, את התפקידים בין חברי הכנסת של 
הישיבה  במהלך   • הקרובה  לתקופה  המפלגה 
בנתניהו  ורק  אך  תומכת  ש"ס  דרעי:  הבהיר 

לראשות הממשלה
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החיים

  מה הסיכוי להידבק לאחר קבלת החיסון?
ניסויים קליניים שבוצעו בחיסון בחו"ל לפני השימוש בישראל הוכיחו שהחיסון 
המחוסנים  בקרב  מחלה  ומניעת  הנגיף  נגד  נוגדנים  יצירת  מבחינת  יעיל 
למרות  לחלות  אפשרות  קיימת  חיסון  בכל  חוסנו.  שלא  לאנשים  בהשוואה 
ידוע משך  זו נמוכה משמעותית מהסיכון ללא החיסון. עדיין לא  החיסון, אך 

החסינות ואנו עוקבים אחר ממצאים בנושא מהעולם.

  האם החיסון מכיל ג'לטין או חומר לא כשר אחר?
סוכנות הידיעות AP דיווחה כי דוברי חברות התרופות שייצרו החיסון לקורונה, 
אינם מכילים  כי החיסונים החדשים  ומודרנה, אישרו  פייזר, אסטרזנקה  בהן 
רכיבי 'דבר אחר' וכי הם כשרים לשימוש. יצויין כי התשובה היא מבחינה טכנית, 

עוד מבלי להיכנס לדיון האם מותר להשתמש ברכיבים אלו לצורך רפואה.

  האם החיסון מיועד גם לנשים המצפות לילד?
הנושא נבחן במשרד הבריאות ובהתייעצויות עם המומחים המובילים בתחום. 
אין מניעה לחסן גם נשים טרום לידה, בייחוד אם קיימים גורמי סיכון לחשיפה 

לנגיף או לתחלואה קשה אחרת. 

  מי הם הזקוקים לחיסון במהירות הגבוהה ביותר?
הסיכון.  קבוצות  חברי  את  כל  קודם  לחסן  היא  הבריאות  משרד  מדיניות 
גיל  מעל  בריאים  אנשים  נמצאים  קורונה  סיבוכי  לפתח  הסיכון  בקבוצות 
)רשימה חלקית של  חולים באחת מהמחלות הבאות  גם  כמו  ומעשנים,   60
המחלות הנפוצות יותר(: מחלות לב, כולל אי-ספיקת לב, מחלת לב איסכמית 
כולל  כרונית,  ריאות  מחלת  קשה  מסתמית  ומחלה  לבבי  צינתור  לאחר  או 
אסתמה בינונית קשה, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלת כליות כרונית, מחלות לב, 

מחלות גידוליות וטיפולים אונקולוגיים.

  למה להתחסן ולא להסתפק בשמירה על מרחק ומסכה?
האמצעים הקיימים כפי שנוכחו לדעת לא מספיקים לשם מניעת התפרצות 
כאשר מבקשים להחזיר את החיים לשגרה מלאה. בלימת הפנדמיה מחייבת 
שימוש בכל האמצעים הקיימים. חיסון מכין את מערכת החיסון להתמודד עם 
הנגיף אם הגוף ייחשף אליו. אמצעים אחרים כגון ריחוק פיזי ועטית מסכות 

מסייעים להוריד את הסיכון להיחשף לנגיף ולהדביק אחרים.

  מה הוא דרכון ירוק ומי זכאי לקבלו?
דרכון ירוק הינו תעודת מחלים מקורונה או מחוסן נגד הנגיף. בשלב זה טרם 

פורסמו ההקלות שינתנו למחזיקי "הדרכון הירוק".

  מה עלות הנפקת הדרכון הירוק?
למתחסנים נגד קורונה, הדרכון ניתן ללא עלות.

הפוגעות  חמורות,  לוואי  תופעות  על  השמועות  האם    
בדור העתיד, הינן נכונות?

בניגוד לשמועות הכזב, אין לחיסון כל אפשרות להשפיע על הדנ"א )המטען 
ופגיעה בדור  לוואי הגורמות לבעיות פוריות  כן, אין תופעות  התורשתי(. כמו 

היות  החיסון,  במנגנון  אפשרית  אינה  כזו  פגיעה  ביולוגית  מבחינה  העתיד. 
והחיסון כאמור אינו משפיע על המטען הגנטי וחומרי החיסון מתפרקים תוך 

ימים ספורים.
חשוב לציין כי כמו בכל חיסון, גם בחיסון זה קיימות תופעות לוואי אך בעיקר 
תופעות מקומיות )כמו כאב, אודם ונפיחות באזור ההזרקה( או תופעות לוואי 
יותר מיום- ועייפות(. תופעות אלו נמשכות בדרך כלל לא  )כמו חום  כלליות 
יומיים. תגובות אלרגיות קשות הן נדירות ביותר ותועדו עד כה במקרים בודדים.

  אינני בקבוצת סיכון ולכן איני זכאי לחיסון כעת, מה עליי 
לעשות בהמתנה לחיסון?

חשוב לעטות מסכת פה ואף בכל יציאה מהבית, לשמור על מרחק 2 מטרים 
תכופות.  לעתים  ידיים  ולרחוץ  מהתקהלות,  להימנע  האנשים,  בין  לפחות 

הנחיות אלו תקפות בשלב זה גם לאחר קבלת החיסון.

  מדוע יש צורך להתחסן? האם לא עדיף לנהוג ב'שב ואל 
תעשה' עד שהחיסונים יוכחו כיעילים?

נגיף הקורונה גבה לא מעט נפשות וברבים אחרים הותיר נזקים שילוו אותם עוד 
שנים רבות והחיסון הוא בגדר השתדלות של 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. 

לשמוע  לי  מאוד חשוב  אבל  להתחסן  רוצה  מאוד  אני    
'דעת תורה' בעניין. מה דעת גדולי ישראל בנושא?

עדויות  והחוגים, שמעו  מכל העדות  ישראל  גדולי  בימים האחרונים התכנסו 
והחליטו לצאת בקריאת קודש להתחסן בחיסון נגד הקורונה. בין החותמים 
אדלשטיין,  הגר"ג  כהן,  הגר"ש  קנייבסקי,  הגר"ח  ורבנן  מרנן  את  למצוא  ניתן 
וייס ורבנים נוספים. יצויין כי כ"ק  כ"ק האדמו"ר מבעלזא, הגר"י יוסף, הגר"א 

האדמו"ר מגור והגר"ג אדלשטיין הגיעו בעצמם להתחסן.

  האם נכונה העובדה שפוליטיקאים בכירים וראשי הממשל 
קיבלו מנת חיסון דמה )פלצבו(?

מנת פלצבו, כלומר חיסון דמה או תרופת דמה שאין בה חומר פעיל, ניתנת אך 
ורק במחקרים. מתן חיסון פלצבו מחוץ למחקר הוא עבירה פלילית שאסורה 
למעט  קיימת,  אינה  זו  אפשרות  ולכן  מערבית  מדינה  ובכל  ישראל  במדינת 

בתורת הקונספירציות.

  האם יש סיכון בכך שהמחסנים אינם עוטים כפפות על 
ידיהם בשעת החיסון?

בניגוד לשמועות, על פי כללי משרד הבריאות, אין כל הנחיה לחסן את חיסון 
הקורונה עם כפפות. מותר למי שמעוניין בכך לעטות כפפות בעת החיסון אך 

הדבר אינו פוטר מהצורך לחטא ידיים לפני ואחרי החיסון.

  האם יורד דם בשעת החיסון?
אופן מתן החיסון נגד קורונה אינו גורם לדימום, ואינו חושף לא את המחוסן ולא 
את איש הצוות המחסן – לסכנה כלשהי. החיסון עצמו נעשה בזווית של 90

מעלות ומוזרק לשריר ולא לכלי דם וממילא בחיסון עצמו לא אמור לרדת דם. 
יתכן דימום קל כתוצאה מחדירת המחט.

משרד הבריאות עונהמשרד הבריאות עונה
פרק ב'פרק ב'והפעם: חיסוני הקורונה | פרק ב'
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רשימות

שבוע פוליטי סוער: כחול לבן מתפרקת, מחנה המרכז-שמאל מקים מפלגות חדשות 

מאת: חיים רייך

אבי  המשפטים  שר  מתפרקת:  לבן  כחול 
מבני  דרש  הליכוד  שבוע  לפני  שרק  ניסנקורן, 
גנץ לפטרו על מנת שלא לפזר את הכנסת וללכת 
תרגיל  שלישי,  יום  אתמול,  עשה  לבחירות, 

ליו"ר המפלגה שלו השר בני גנץ. 
כחול  את  לעזוב  שבכוונתו  הודיע  ניסנקורן 
העיר  ראש  ולחבור למפלגתו החדשה של  לבן 
ת"א רון חולדאי. בתגובה, גנץ הודיע על כוונתו 

לפטר את ניסנקורן ממשרד המשפטים.
כחול  את  שעוזב  הראשון  אינו  ניסנקורן 
זמיר  ואסף  חיימוביץ  מיקי  ח"כ  לו  קדמו  לבן. 
שהשבוע לאחר פגישתם עם יו"ר המפלגה בני 
ח"כ  גם  מהמפלגה.  פרישתם  על  הודיעו  גנץ 
בכוונתה  אין  כי  הודיעה  קוטלר-וונש  מיכל 
להתמודד לכנסת מטעם כחול לבן. פרישתם של 
השלושה מצטרפת למעברם של שני חברי סיעת 
יועז הנדל וצביקה  'דרך ארץ' בגוש כחול לבן 

האוזר שחברו לרשימתו של גדעון סער. 
הדעה  רווחת  האחרונים  בימים  לכך,  נוסף 
במערכת הפוליטית שגם שר החוץ גבי אשכנזי 
שקל לפרוש מכחול לבן, אלא אם גנץ יפנה את 
הרשימה.  בראשות  יעמוד  עצמו  והוא  מקומו 
לעמוד  להמשיך  גנץ  של  שבכוונתו  כיוון 
יודיע  היא שהיום  בראשות המפלגה, ההערכה 
זמן  פסק  לקיחת  על  גבי אשכנזי  החוץ  גם שר 
מהחיים הפוליטיים. ממפלגה שרק לפני פחות 
המותג  מנדטים,  מ-30  למעלה  קיבלה  משנה 
והפיכתו  במצולות  שקיעה  לקראת  לבן  כחול 

לפרק בהיסטוריה הפוליטית של ישראל.
היא  האחרונים  בימים  המרכזית  התהייה 
רשימת  עם  להתמודד  גנץ  בני  ממשיך  מדוע 
כחול לבן אם ממילא הסקרים מצפים לו מאבק 
איתנים כדי לשרוד את אחוז החסימה. התשובה 
היחידה היא שבמידה ונתניהו לא יצליח להקים 
בחירות  למערכת  תיגרר  וישראל  ממשלה 
 2021 בנובמבר  הרוטציה  מועד  יגיע  חמישית, 
ממשלה.  כראש  יכהן  הוא  הנוכחי  החוק  וע"פ 
אולם כדי שתהיה לכך היתכנות תיאורטית, גנץ 
ממשלה  שראש  כיוון  כנסת,  חבר  להיות  חייב 

חייב להיות אחד מ-120 חברי כנסת.

מת"א לגבעת רם
שנבנית:  למפלגה  שמתפרקת  וממפלגה 
למפלגתו של חולדאי עליה הכריז ביום שלישי 
כמה  להצטרף  צפויים  עיתונאים,  במסיבת 
המרכז-שמאל.  במחנה  הפוליטיים  מהכוחות 

ניסנקורן, צפויים לחבור אל חולדאי גם  מלבד 
חדשה.  רשימה  הקמת  על  שהודיע  שלח  עופר 
ימצאו  שמולי  ואיציק  פרץ  עמיר  וגם  ייתכן 
עצמם ברשימתו החדשה של חולדאי. למעשה, 
בונה  כשהוא  רשימה  בראשות  עומד  חולדאי 
ומפלגת  לבן  כחול  מצביעי  של  קולותיהם  על 
פוליטי מובהק.  בית  אין להם  העבודה, שכיום 
חלקם חנו תקופה אצל בנט. הם עברו לאחר מכן 
המשתייכים  אלו  בעיקר  חלקם,  סער.  לגדעון 
את  להעביר  צפויים  הפוליטית,  המפה  למרכז 

תמיכתם למפלגתו של רון חולדאי. 
בקרב אנשיו של חולדאי מאמינים שעם הקמת 
כחול  לרשימה,  המועמדים  ורשימת  הרשימה 
לבן תמצא עצמה מתחת לאחוז החסימה והדבר 
או  הפוליטיים,  מהחיים  לפרוש  גנץ  את  ייאלץ 
למצוא פלטפורמה פוליטית לחבור אליה. אלא 
שספק רב אם יש מפלגה שחפצה לצרף את גנץ 
אליה. הנכס היחיד שהוא מביא איתו זהו תקציב 
מיליון  ב-20  הנאמד  מפלגות  מימון  של  עתק 
עבור מפלגה חדשה  מבוטל  לא  סכום  שקלים. 

שזקוקה נואשות להון נזיל לקמפיין בחירות.
במידה וכחול לבן תתמודד ברשימה עצמאית 
החדשות,  מהמפלגות  אחת  לאף  תחבור  ולא 
אחוז  סף  על  עצמה  למצוא  צפויה  המפלגה 
מעניקים  הסקרים  מרבית  שכן  החסימה, 
לא  והמפלגה  במידה  מנדטים.   4-5 למפלגה 
בעיקר  ישרת  הדבר  החסימה,  אחוז  את  תצלח 

את נתניהו וגוש הימין.

בימין מחפשים כוכבים
גם בימין לא שקט: אחרי שגדעון סער צירף 
השבוע  אלקין,  זאב  לשעבר  השר  את  אליו 
הבולטות  מהדמויות  אילת,  ר"ע  גם  הצטרף 
ידיעה  )ראו  חדשה"  "תקווה  למפלגת  בליכוד, 
בניית  את  משלים  למעשה  סער  נפרדת(. 
העשירייה הראשונה במפלגתו, ובמידה ויצורפו 
חלק  אייזנקוט,  גדי  כדוגמת  חדשים  כוכבים 
מאלו שבונים על קדמת הרשימה, יצטרכו לזוז 

מקום אחד לאחור.
בליכוד, ע"פ התכנון כעת, יבוטלו הפריימריז 
רשימת  לקביעת  והן  הרשימה  לראשות  הן 
הרשימה  את  לצלם  היא  כשהמטרה  הח"כים 
אישור  את  לעבור  צריכה  ההחלטה  הקיימת. 

מרכז הליכוד שצפוי לאשר את ההצעה. 
לו כמה  נתניהו מבקש לאפשר  זאת  יחד עם 
שיר,  מיכל  סער,  גדעון  של  במקומם  שריונים 
את  גם  שפרשו.  ביטון  ושאשא  השכל  שרן 
השבוע  כי  אם  לאשר,  הליכוד  מרכז  אמור  זה 
כששמעו  המרכז  חברי  בקרב  תסיסה  נרשמה 

אורלי-לוי  את השרה  לשריין  נתניהו  כוונת  על 
למהלך  ילך  נתניהו  הליכוד.  ברשימת  אבקסיס 
זוכה  זה רק לאחר שידע בוודאות שהוא  מסוג 

לתמיכה רחבה בתוך הליכוד.
מלבד אורלי לוי-אבקסיס, עלו שמות נוספים 
השגריר  הליכוד:  ברשימת  לשריון  כמועמדים 
חיים  מודיעין  העיר  ראש  דרמר,  רון  לשעבר 

ביבס, גל הירש ומועמדים נוספים.
יותר מורכבת. המו"מ  בימינה התמונה מעט 
צד  כל  אולם  נפתח  טרם  לסמוטריץ  בנט  בין 
באשר  התקשורת  כלי  את  לתדרך  טורח  כבר 
מקומות  חמישה  דורש  סמוטריץ  לדרישותיו. 
בבניית  מלאה  ושותפות  הראשונה  בעשירייה 
התקשורתי  ההסברה  ומערך  המפלגה  מצע 
החלק  את  להצניע  מעדיף  בנט  בבחירות. 
לסמוטריץ'  ומציע  במפלגתו  החרד"לי 
הראשונה,  בעשירייה  מקומות  שלושה  רק 
את  מעריך  שבנט  לעדכן  טורחים  כשאנשיו 
הכוח האלקטורלי של סמוטריץ' בפחות משני 

מנדטים.
סמוך  עד  כנראה  יימשך  השניים  בין  המו"מ 
ימינה  יו"ר  ובמקביל  הרשימות,  סגירת  למועד 
שתוצב  משפיעה  ציבורית  דמות  לגייס  ינסה 

בקדמת הרשימה. 
ל'איחוד  'ימינה'  בין  ההסכם  עם  גם  אולם 
הלאומי' יושלם, לבנט ממתין כאב ראש נוסף: 
הקרובים  בשבועיים  היהודי.  הבית  רשימת 
בפריימריז  המפלגה  יו"ר  של  זהותו  תוכרע 
הבית  יו"ר  המפלגה.  שמקיימת  הפנימיים 
מול  מתמודד  פרץ  רפי  השר  הנוכחי  היהודי 
גם מועמדותו של  אורבך.  ניר  מנכ"ל המפלגה 
אלי בן דהן ושל ח"כ לשעבר מוטי יוגב נמצאת 
הנבחר, תקבע את  היו"ר  זהותו של  על הפרק. 
לימינה. במידה  בין הבית היהודי  גורל המו"מ 
והמו"מ לא יצלח, בבית היהודי יצטרכו לחפש 
חיבורים פוליטיים אחרים שיסייעו להם לצלוח 

את משוכת אחוז החסימה. 

הערכות במפלגות החרדיות
הרכב  לגבי  ההחלטות  החרדיות,  במפלגות 
למועד  סמוך  כלל  בדרך  מתקבלות  הרשימה 
סגירת הקלפיות. ההערכה היא שגם בש"ס וגם 
ביהדות התורה הרכב הרשימה לא ישתנה והוא 
גדולי  מועצות  של  אישורם  את  לעבור  צפוי 

וחכמי התורה.
הבחירות  ומטה  לדרך  השבוע  יצאו  בש"ס 
כשיו"ר  לפעול,  החל  כבר  המפלגה  של 
את  חילק  דרעי  אריה  הפנים  שר  התנועה 
לחברי  האחריות,  ותחומי  המטות  תפקידי 

הכנסת ונציגי המפלגה. למעשה, ש"ס הוכיחה 
הפוליטיקה  במחוזות  נדירה  פוליטית  יציבות 
הזעזועים  אחרי  האחרונות.  בשנים  הישראלית 
הנוכחית,  בכנסת  המפלגות  כל  כמעט  שעברו 
ש"ס בהחלט יכולה להיות גאה בליכוד השורות 

הפנימי במפלגה.
ביהדות התורה קצת פחות שקט. השבוע סערו 
של  מכתבם  בעקבות  ישראל  באגודת  הרוחות 
סגן השר מאיר פרוש וח"כ ישראל אייכלר )ראו 
מעלים  השניים  אגו"י.  למרכז  נפרדת(,  ידיעה 
המפלגה  התנהלות  כלפי  טענות  של  שורה 
וחושפים את מה שמתרחש מתחת לפני השטח. 
לציר  כתגובה  קם  במפלגה  פרוש-אייכלר  ציר 
ליצמן-טסלר. הוויכוח איזו חסידות גדולה יותר 
– ויז'ניץ או בעלזא – לא יוכרע עד לקיומן של 
התקיימה  שבהן  )האחרונה  פנימיות  בחירות 
בין  המחלוקת  ביסוד  עומד  והוא  בתשל"ז( 
הצדדים מדוע נציג ויז'ניץ קודם ברשימה לנציג 
בעלזא. מה גם שהעובדה שלחסידות גור יש 2 
נציגים ברשימה, גרמה לפרוש ואייכלר לתהות 
קהילות  נציגי  של  מקומם  נגרע  מדוע  בקול: 
מקבלים  שאינם  וכדו',  צאנז  כדוגמת  אחרות 

ייצוג.
את  שתרצה  הנוסחה  שתימצא  להניח  סביר 
מרחפת  לא  ישראל  אגודת  ועל  הצדדים  כל 
שום סכנת פילוג, אולם עד שייושורו ההדורים, 
לגיוס  השטח  מפעילות  שיגרע  יקר  זמן  יחלוף 

מצביעים.
בדגל התורה, העניינים רגועים יותר, לפחות 
מעל פני השטח. יו"ר המפלגה ח"כ משה גפני, 
שנשמע השבוע אומר שאם לא יכהן כיו"ר ועדת 
כבר  הבאה,  בכנסת  שיכהן  בטוח  לא  הכספים, 
שוקל מזה זמן רב לפרוש מהחיים הפוליטיים. 
מספר  מגפני  נשמעו  זה  מסוג  ואמירות  מאחר 
ימשיך  שהוא  שהיא  ההערכה  בעבר,  פעמים 
לעמוד בראשות התנועה. מה גם שע"פ ההסכם 
של  תורו  הפעם  המפלגות,  שתי  בין  שנחתם 
גפני לעמוד בראש הרשימה המשותפת וליצמן 
הזכות  תינתן  לליצמן  כאשר  השני,  במקום 

לבחור ראשון את התפקיד.
עוד למעלה משמונים יום יתקיימו הבחירות. 
התזוזות הפוליטיות שהתרחשו השבוע, הן רק 
הצרמוניה  לעומת  נמוך,  בווליום  רקע  רעשי 
יתקרב  הבחירות  שמועד  ככל  לנו  שצפויה 
והקמפיינרים של כל המפלגות ייצאו להרעשה 

ארטילרית מחרישת אוזניים.

אחרי ששר המשפטים אבי ניסנקורן דאג שהכנסת תפוזר אתמול הוא הודיע ליו"ר כחול לבן כי הוא מתכוון לעבור לרשימה של חולדאי • בתגובה, 
גנץ הודיע על פיטוריו של שר המשפטים, מהלך שאם היה מתרחש שבוע קודם לכן, ייתכן ומערכת הבחירות הרביעית הייתה נחסכת מאזרחי 
ישראל • גם הח"כים אסף זמיר, מיקי חיימוביץ ומיכל קוטלר-וונש הודיעו על פרישתם מכחול לבן • היום צפוי שר החוץ גבי אשכנזי להודיע על 
פסק זמן מהפוליטיקה • ובימין: המו"מ בין בנט לסמוטריץ' החל בדרישה של סמוטריץ ל-5 מקומות בעשירייה הראשונה • נתניהו צפוי לשריין 

כמה דמויות במקומם של אנשי מחנה סער שפרשו

מפלגה לקראת סיום. גנץ ואשכנזי במליאת הכנסת )צילום: דוברות הכנסת(
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אין רגע דל במערכת הפוליטית, ברגע אחד מודיע 
רשימה  והקמת  עתיד  מיש  פרישתו  על  שלח  עפר 
הידוע  את  חולדאי  רון  מעדכן  ובמשנהו  עצמאית, 
עצמאית.  שמאל  רשימת  להקים  כוונתו  על  מראש 
כחול  מרשימת  וזמיר  חיימוביץ׳  הדחת  על  כותרת 
לבן רודפת כותרת על התמודדות של בנט לראשות 
בדימוס  רמטכ״לים  מארבעה  פחות  לא  הממשלה. 
)גנץ, יעלון, אשכנזי ואיזנקוט( שוקלים את צעדיהם 
ואילו יפעת שאשא ביטון נלחמת על מעמדה. ראש 
נתניהו  ורוה״מ  סער  לגדעון  מצטרף  אילת  העיר 

מתקשה לקבל שריונים ברשימת הליכוד.
של  המרכזי  הסיפור  לעומת  מתגמד  זה  כל  אבל 
השבוע האחרון – מעברו הדרמטי של שר ההשכלה 
הגבוהה ומשאבי המים לשעבר זאב אלקין לרשימת 
מנאמניו  אחד  שנחשב  אלקין,  חדשה׳.  ׳תקווה 
את  הפתיע  הממשלה,  ראש  של  קרובים  היותר 
האומה בשבוע שעבר כשמסר הצהרה 
את  האשים  בה  במיוחד,  חריפה 
האישיים  שיקוליו  בהעדפת  נתניהו 
תוקף  הוא  ומאז  הכלל  טובת  פני  על 
את רוה״מ ואת חלק מחבריו לשעבר 

ברשימת הליכוד כמעט בלי הפסקה.
השבוע  נזכרו  אנקדוטות  חובבי 
לעצרת  רוה״מ  של  הנסיעות  באחת 
בעת  אחדות,  שנים  לפני  האו״ם, 
שאלקין כיהן כסגן שר החוץ. האחרון 
נשא קודם הנסיעה נאום מדיני לוחמני 
של  דבריו  מתוך  לצטט  והקפיד 
מדינה  של  הקמתה  נגד  עצמו  נתניהו 
אהבו  לא  נתניהו  בסביבת  פלסטינית. 
את הנאום, שנתפס כניסיון לחשק את 
רוה״מ לפני ביקורו בארה״ב של עידן 
אובמה - והורידו את אלקין מהטיסה. 
כהיום כן אז, אלקין מצא מסלול עוקף 
בטובתו  שלא  האו״ם,  לבניין  והגיע 

של נתניהו.
מה בכל זאת הוביל את השר הסרוג, 
מתוחכמים  היותר  המו״מ  מאדריכלי 
ומי  האחרון  בעשור  הליכוד  של 
שנחשב אידיאולוג ימני נטול פשרות, 
מפלגת  בצמרת  מובטח  מקום  לנטוש 
ודאית,  שר  משרת  כולל   - השלטון 
הפוליטי?  במדבר  הרפתקה  לטובת 
טבעי  ברית  בבן  מדובר  שאין  גם  מה 
של סער, בניגוד לחברים אחרים כמו 
יולי אדלשטיין, שככל הנראה יישארו  חיים כץ או 

לבסוף במפלגת הבית.
כדאי לזכור שאלקין כבר שבר את הכלים בעבר 
של  חייו  את  מירר  כאשר  אידיאולוגי,  בסיס  על 
בועידת  שמאלה  פנה  האחרון  כשזה  אולמרט, 
קדימה  את  סופית  הזאב  עזב  בטרם   - אנאפוליס 
מול  גם  כאמור,  בשמו.  הקרויה  למצודה  ועבר 
נתניהו ידע אלקין עליות ומורדות, אפילו בתחילת 
דרכו בליכוד, עת חולל לרוה״מ משבר בסוגיית חוק 

ההסדרה.
חדי העין זיהו בשנה האחרונה את הקרע המתרחב 

בין השניים, זה התבטא בין השאר בתמיכה פושרת 
 – סער  מול  הפנימיים  בפריימריז  ברוה״מ  בלבד 
בהיעדרותו  לעין  ניכר  זה  בכנסים,  ללא השתתפות 
בפתח  הליכוד  צמרת  של  המפורסמת  מהתמונה 
בית המשפט בפתיחת משפטו של רוה״מ, ובעיקר, 
השר  של  חסרונו  בעקבות  כולם  בכך  נוכחו 
בעת  האחרון,  הקואליציוני  מהמו״מ  המפולפל 

הרכבת הממשלה הפריטטית.
אלקין עצמו טען בנאומו כי נקודת השבר הייתה 
ודרש  רוה״מ  לפני שנה, כאשר התפרץ לחדרו של 
ממנו למנוע הליכה למערכת בחירות שלישית. לפי 
סלח  לא  נתניהו  אירוע  אותו  מאז  בליכוד,  בכירים 
לרוה״מ  סלח  לא  האחרון  וזה  דבריו,  על  לאלקין 
ניתוק ממפלגה אחרי  זאת,  עם  לו.  האזין  על שלא 
אצל  לגירושין.  משול  שנים  תריסר  של  קריירה 
לפיזור  עד  כשנה,  במשך  הבשיל  התהליך  אלקין 
מה שהיה מבחינתו הקש ששבר  הנוכחית,  הכנסת 

את גב הגמל.
שלא  עמו  וגמור  מנוי  היה  כי  מתברר  למפרע, 
להמשיך ברשימת הליכוד, חבירה לבנט לא נתפסה 
מגזרית.  נישה  במפלגת  ומדובר  מאחר   - כאופציה 
לולי גלגל ההצלה ששיגר לעברו סער, יתכן ואלקין 

היה פורש לחלוטין מהחיים הפוליטיים.
אם  גם במישור החרדי.  בנכס  סער מדובר  עבור 
יופעל לחץ  ייווצר אחרי הבחירות מצב בו  וכאשר 
הדדי – מחד גיסא הסיעות החרדיות ידרשו מסער 
ימין  לממשלת  ולליכוד  אליהם  לחבור  ושות׳ 
חרדים, ומאידך, אנשי ׳תקווה חדשה׳ ינסו לשכנע 
סיבוב  למנוע  כדי  מנתניהו  להתנתק  החרדים  את 
עם  יחד  סער  בראשות  לממשלה  ולחבור  חמישי 
אלקין  יהיה  אז  או   – ביבי׳  לא  ׳רק  מפלגות  שאר 
שווה את משקלו בזהב. קשריו הענפים עם הנציגים 
החרדים והערוץ האמין שקיים ביניהם, כזה ששרד 
את המשקעים העמוקים שחוללו הבחירות לראשות 

העיר ירושלים, עוד יכולים להכריע את הכף.
גם  כי  השבוע  מדגיש  החרדיות  בסיעות  בכיר 
בשני המישורים היותר משמעותיים לציבור החרדי 
המשפט,  מערכת  וריסון  התורה  עולם  עצמאות   –
יהא  לא  לדבריו,  הנכון.  בצד  וסער  אלקין  נמצאים 
בכל  לנתניהו  מוחלטת  נאמנות  על  להצהיר  חכם 
ואנשיו  סער  את  בכוח  לדחוף  שלא  כדי  מחיר, 

עוד  וליברמן. “אנחנו  לפיד  לזרועותיהם של 
הטוב  לרצון  נזדקק  בו  למצב  להגיע  עשויים 
כבוד  של  ממקום  יהיה  שזה  עדיף  שלהם, 

הדדי וקשר חיובי״, הוא מסכם.

מוטציה של רוטציה
קצת לפני סיבוב הבחירות הראשון, נחתם 
התורה  דגל  בין  והיסטורי  שוויוני  הסכם 
לאגודת ישראל. על הנייר, אמור ההסכם לייצר 
אחת  סיעה  כאשר  כוחות,  שוויון  של  מצב 
ונציגיה  ברשימה  יותר  גבוה  ממיקום  נהנית 
משובצים במקומות האי זוגיים ואילו הסיעה 
התפקידים.  בבחירת  ראשונה  נהנית  השנייה 
יתחלפו  קדנציה  בכל  המקורי,  החוזה  פי  על 

הסיעות ביניהן.
הנורבגי  החוק  בסעיפי  בהתחשב  פקטו,  דה 
בו  מצב  נוצר  להסכם,  שנוספו  הרוטציה  ובכללי 
מחזיקה  הזוגיים  במקומות  המשובצת  הסיעה 
ביתרון מהותי. קחו לדוגמה את הקדנציה הנוכחית: 
בבחירת  הראשונה  מהיותה  גם  נהנתה  התורה  דגל 
סגן  שר,  תפקיד  לפני  כספים  )ועדת  תפקידים 
בתחבורה פלוס מנהלת חרדית וסמכויות לפני סגן 
המשמעותית  החוקה  ועדת  בחינוך,  עציץ  תקן  על 
לפני הועדה המאולתרת לפניות הציבור, יו״ר סיעה 
וסגנות יו״ר הכנסת לפני חבר בועדה למינוי דיינים(, 
לעומת  כנסת  בפועל ארבעה חברי  גם החזיקה  אך 
שלושה אגודאים בלבד, שכן ההסכם כפה על פרוש 
פינדרוס  עבור  הנורבגי  במסגרת  מקומו  את  לפנות 
מקומותיהם  את  בהתאמה  תרמו  ומקלב  )ליצמן 
לחסיד וברוכי, גם אם רק האחרון שרד עד לפיזור 

הכנסת(.
הסכמה  הושגה  וה-23  ה-22  לכנסת  בבחירות 
מהירה כי מאחר ולא הוקמה ממשלה אין להחשיב 
נותר  ולפיכך  נוספת,  כקדנציה  לקלפי  ההליכה  את 
במקומות  יושבת  דגל  לאמור,  כנו,  על  המצב 
התפקידים.  בבחירת  ביתרון  ומחזיקה  הזוגיים 
טוען  ימיה,  את  מילאה  לא  שהכנסת  אף  על  כעת, 
מי שטוען באגודה כי צירוף השנתיים שחלפו, יחד 
קיום  עם העובדה שקמה כבר ממשלה, מחייב את 

ההסכם וביצוע חילופין בין התנועות.
מי שדוחף את הדרישה הם בעיקר פרוש ואייכלר, 
הן בגלל העובדה שהם אלו שמשלמים את התמורה 
התחייבויות  ובמילוי  ערך  פחות  תפקיד  בקבלת 
הנורבגי, והן מתוך רצון לכופף את ליצמן ולהציב 
אותו בעמדת התנגשות מול דגל. בקרב זו האחרונה, 
לדרישה  לשעות  שלא  דעים  תמימות  קיימת  אגב, 
מי  שיש  אף  כנו.  על  המצב  את  ולשמר  החסידית 
תרד  החסידים  בקרב  שההצבעה  ובצדק,  שחושש, 
באופן דרסטי ויתכן חלילה שהמפלגה כולה תצנח 

לשישה מנדטים בלבד.
של  קרב  יתפתח  אם  כי  הנמנע  מן  לא  זאת,  עם 
עם  בהתייעצות   – התורה  דגל  יו״ר  ייאלץ  ממש, 
הדרמטי  הצעד  את  לנקוט   – כמובן  ישראל,  גדולי 
תהא  אם  גם  נפרדת,  ליטאית  ריצה  על  ולהכריז 
למודי  החסידים,  בלבד.  מו״מ  לצורכי  הכרזה  זו 

זאב? זאב!

לא מן הנמנע כי אם יתפתח 
קרב של ממש, ייאלץ יו״ר דגל 
התורה – בהתייעצות עם גדולי 
ישראל, כמובן – לנקוט את 
הצעד הדרמטי ולהכריז על 
ריצה ליטאית נפרדת, גם אם 
תהא זו הכרזה לצורכי מו״מ 
בלבד. החסידים, למודי ניסיון 
מהבחירות המקומיות ומודעים 
היטב ליחסי הכוחות הפנימיים, 
ימהרו במקרה כזה לקפל את 
השטריימל

על סדר היום

יכבד את 
התחייבותו? 
מנכ"ל הבית 
 היהודי 
ניר אורבך

אבי גרינצייג
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ניסיון מהבחירות המקומיות ומודעים היטב ליחסי 
את  עוברת  לבדה  התורה  )דגל  הפנימיים  הכוחות 
רחוקה  ישראל  אגודת  בוודאות,  החסימה  אחוז 
משם כמטחווי קשת(, ימהרו במקרה כזה לקפל את 

השטריימל.
עניין פעוט נוסף הוא שאלת גפני וליצמן. רשמית, 
פרישה  שוקלים  הם  כי  אחת  לא  שניהם  הצהירו 
מזה  רחוק  דבר  אין  מעשית,  הפוליטיים.  מהחיים 
כרגע. על פניו, שני השועלים המנוסים ימשיכו לכהן 
גם בכנסת הקרובה, אף כי סביר להניח שהם יצוטטו 

שוב ושוב ש״זו הכנסת האחרונה״. אשרי המאמין.

שנתיים שהם לא שנתיים
בט״ו אדר א׳ התשע״ט, המתנתי בדריכות סמוך 
התורה,  חכמי  מועצת  נשיא  של  משכנו  למקום 
חתנו  אצל  ימים  באותם  שהתארח  כהן,  הגר״ש 
בשכונת רמות בירושלים. לאחר שעה קלה, יצא יו״ר 
הסיעה, ח״כ יואב בן צור, אל העיתונאים הממתינים 
ה׳מועצת׳,  החלטות  את  והקריא  הירושלמי  בכפור 

כולל סדר רשימת ש״ס לכנסת ה-21.
נציגים  לשני  התייחס  במיוחד  משמעותי  סעיף 
ותיקים, מקשישי התנועה, משולם נהרי ואיציק כהן. 
בתום  לפרוש  השניים  על  ה׳מועצת׳,  חברי  פי  על 
באותם  שיער  לא  איש  ההחלטה.  ממועד  שנתיים 
והשניים  כנסות  שלוש  יחלפו  לבין  בין  כי  ימים 

יספיקו לכהן במגוון תפקידים מיניסטריאליים.
הזמן רץ מהר כשנהנים, וכעת, רגע לפני הבחירות 
יסתיים  הבעל״ט,  ניסן  בי׳  שייערכו  ה-24,  לכנסת 
ידי  על  שנקבע  כפי  הצמד,  של  כהונתם  מועד 
ההנהגה הרוחנית של התנועה. למותר לציין כי איש 
מהם אינו חולק או מערער על סמכותה הרוחנית של 
נציגים  עבר שהולידו  להחלטות  בניגוד  ה׳מועצת׳, 
ממורמרים ומפלגות שלא שרדו את אחוז החסימה.

להתפטר  וכהן  מנהרי  ידרוש  לא  איש  פניו,  על 
כבר בחודש שבין מועד הפרישה המיועד ובין קיום 
הבחירות בפועל, אולם ברשימת ש״ס, שתיסגר 40 
לפיכך,  שמם.  ייעדר   – הבחירות  מועד  קודם  יום 
אם לא יהיו הפתעות נוספות, צפויים שני הותיקים 
לטפס   – צור  ובן  מרגי   – ההדחה  את  שישרדו 
למקומות 2 ו3 בהתאמה, ובהמשך, מלכיאלי, ארבל, 
טבעי  באופן  ישתלבו  ובוסו,  אבוטבול  אזולאי, 

במקומות הבטוחים למדי מארבע ועד שמונה.

כל זה טוב ויפה עד שמביאים בחשבון את סגנונו 
דדרעי,  אליבא  דרעי.  אריה  הפנים  שר  היו״ר,  של 
כך  יתר על המידה.  צפוי  לו שיהא  שום דבר אסור 
ארבל  משה  המצוין  הכנסת  יו״ר  סגן  את  קיבלנו 
הרענון  את  קיבלנו  כך  ה-90,  הדקה  של  בהצנחה 
המפתיע עם ח״כ ינון אזולאי שהוקפץ למלא מקום 
אביו ז״ל, וכך קיבלנו רק לאחרונה את מינויו שובר 

השגרה של הרב יעקב אביטן לתפקיד שר הדתות.
כשמביאים בחשבון את המשתנה הנוסף הזה, לא 
נהיה מופתעים אם למרות הוראת המועצת, יוחלט 
משום מה להשאיר את הצמד או לפחות את חציו, 
שלא לדבר על הצנחה מתבקשת של מנכ״ל התנועה 
היותר  לכל  הרשימה.  לצמרת  ביטון  חיים  לשעבר 
׳שנתיים׳  אינה  המועצת  הוראת  כי  לציבור  יוסבר 
קדנציה  של  מחציתה  שהם  ׳שנתיים  אלא  דווקא 
האליטה  בקרב  להתקבל  שעשוי  פלפול  נורמלית׳, 

הלמדנית של בוחרי ש״ס.

    הקרב על הבית
חובשי  אצל  לנעשה  יחסי  באופן  הכל,  אחרי 
מתמיד.  רגועה  החרדית  הגזרה   – הסרוגה  הכיפה 
במערכות  עצמה  את  מצאה  הדתית  הציונות 
בשורה  צוואר  עד  שקועה  האחרונות  הבחירות 
יהדות  את  מביישות  היו  פנימיות שלא  של קטטות 
התורה בימיה הגדולים. כתבי הכנסת לא ישכחו את 
לועדת  להגיע  להספיק  כדי  במסדרונות  שועט  בנט 

הבחירות, רגע לפני סגירת הרשימות.
אפשרית  ריצה  בדבר  הקבועה  השאלה  מלבד 
של בן גביר ושות׳, שהפכה למעט פחות רלוונטית 
בעקבות תוצאות הבחירות האחרונות, שתי סוגיות 
ניצבות על הפרק: האחת, שימור הריצה המאוחדת 
בין ימינה ובין האיחוד הלאומי, והשנייה, מצבה של 
בזהות  ובעיקר  גם  התלוי   – היהודי  הבית  מפלגת 

האיש שיעמוד בראשה.
נשקה  כשימינה  אחדים,  שבועות  לפני  עד 
העשרות,  בעמודת  שתיים  לקידומת  בסקרים 
4 מקומות  ׳צנועה׳ של  הסתפק סמוטריץ׳ בדרישה 
היו  כמקובל  מו״מ  שלאחר  הראשונה,  בעשירייה 
שריון  כולל  בלבד,  מקומות  בשלושה  מסתכמים 
עבורו בשלישייה הפותחת, מקום טוב באמצע לח״כ 
כעת,  העשירייה.  בשולי  מקום  ועוד  סופר  אופיר 
כשהמניה יורדת בסקרים וריח של חד ספרתי נישא 

המפולפל  סמוטריץ׳  המחיר.  גם  משתנה  באוויר, 
מבין שנוכחותו קריטית כדי לוודא לכל הפחות את 
אחוז החסימה, בפרט לאחר החוויה המרה של בנט 
ושקד מסיבוב הבחירות הראשון, ומשכך הוא תובע 

לא פחות מריצ׳רץ׳, קרי, אחד לי אחד לך.
פשרה  נוסחת  לבסוף  תימצא  גבוהה,  בסבירות 
המירב  את  יקבל  סמוטריץ׳  במסגרתה  גואלת, 
בעשירייה  מקומות  ארבעה  כלומר,  האפשרי, 

לנציגי  יישמרו  השאר  הראשונה, 
על  ואולי,  חדשות׳  ל׳פנים  ימינה, 
לנציג  המתגבשת,  הרכילות  פי 

הבית היהודי, אם וכאשר.
לסוגיה  מגיעים  אנחנו  כאן 
השנייה: ביום שלישי הבא תתכנס 
סיעת הבית היהודי ותקבל החלטות 
בענייני חוקה פנימית, אז גם אמורה 
להיפתח רשמית ההתמודדות לכס 
שבועיים  בפועל  שתיערך  היו״ר, 
לאחר מכן. המתמודדים העיקריים 
המכהן  היו״ר  מלבד  הצפויים 
פרץ,  רפי  ירושלים  לענייני  והשר 
בן  אלי  לשעבר  הכנסת  חבר  הם 
אורבך.  ניר  התנועה  ומנכ״ל  דהן 
לחצים להתמודד מופעלים גם על 

ח״כ לשעבר מוטי יוגב.
נוטים  הפנימיים  הכוחות  יחסי 
לטובת אורבך, ועל פניו, איך שלא 
תסתיים ההתמודדות, נראה כי הרב 
הקודם  לעיסוקו  לשוב  יוכל  פרץ 
כטייס מסוקים ומרביץ תורה. אלא 
התחייב  אורבך  בה,  וקוץ  שאליה 
את  יציג  רפי  והרב  במידה  כי 
מועמדותו, הוא עצמו לא יתמודד. 
לפחות שני בכירים בתנועה, כולל 

מ״מ וסגרה״ע לוד יוסי הרוש, מציינים כי שמעו את 
הדברים מפיו במפורש. 

בעצם  כי  טוענים  במפלגה  אורבך  של  מתנגדיו 
הוא כבר סגר עניין עם בנט, תמורת שריון המקום 
הדברים  שבמצב  אלא  עבורו.  ברשימה  השמיני 
הנוכחי, אם אכן יכבד אורבך את התחייבותו, עשוי 
רפי פרץ להתמודד רק בכדי למנוע את השתלטותו 
של אורבך על המפלגה ומכירתה בזול לידי בנט, ומי 

שייהנה בפועל מהתוצאות, יהיו יוגב או בן דהן.

הזאב נוטש את המצודה, השר זאב אלקין. )צילום: לע"מ(

מתנגדיו של אורבך במפלגה 
טוענים כי בעצם הוא כבר סגר 
עניין עם בנט, תמורת שריון 
המקום השמיני ברשימה עבורו. 
אלא שבמצב הדברים הנוכחי, אם 
אכן יכבד אורבך את התחייבותו, 
עשוי רפי פרץ להתמודד רק 
בכדי למנוע את השתלטותו של 
אורבך על המפלגה ומכירתה 
בזול לידי בנט, ומי שייהנה בפועל 
מהתוצאות, יהיו יוגב או בן דהן
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הליכוד משך את הבקשה להכריז על ח"כ שאשא ביטון כפורשת

חילופי 
האשמות 

 בוועדת
הכנסת

מאת: חיים רייך

בתום דיון סוער בוועדת הכנסת בראשות ח"כ 
ח"כ  הליכוד  סיעת  יו"ר  בפניית  גינזבורג  איתן 
מיקי זוהר בבקשה להכריז על ח"כ יפעת שאשא 
ביטון כפורשת מסיעת הליכוד, משך ח"כ מיקי 
שיפוטי.  דיון  התנהל  "לא  הבקשה,  את  זוהר 
לוועדת  הנושא  עם  אלך  פוליטי.  היה  הדיון 
גינזבורג,  איתן  ח"כ  הוועדה  יו"ר  הבחירות". 
השיב: "הדיון היה ענייני, הסתמן רוב לשלילת 

הבקשה". 
ביטון  שאשא  ח"כ  על  להכריז  הבקשה  את 
כפורשת מסיעת הליכוד, הציג ח"כ מיקי זוהר: 
קורה  זה  היום  פוליטי.  מרכיב  שום  אין  "לדיון 
בליכוד, מחר זה יקרה בסיעה אחרת. ח"כ יחליט 
לפני הבחירות שהוא הולך עם מישהו אחר, לא 
יצטרך להתפטר מהכנסת וזה לא ייחשב כפרישה. 
להסכמים לא תהיה שום משמעות וערך. בפעם 
הפרוע.  במערב  כמו  מעברים  כאן  יהיו  הבאה 
ותסתכלו  הפוליטיים  המאבקים  את  בצד  שימו 
על זה ברמה המקצועית של הכנסת. אין מחלוקת 
לעשות  שאסור  הדברים  כל  בפרישה.  שמדובר 
הודיעה  היא  כאן.  נעשו  הכנסת  לתקנון  בניגוד 
על תמיכה בפומבי על מועמד אחר. ראינו שורה 
ומתפטרים  באחריות  נוהגים  כנסת  חברי  של 
ועופר שלח  מהכנסת – גדעון סער, שרן השכל 
מתוך הבנה שזה שומר על המבנה החוקתי. זה 
מאוד.  ברור  פה  הסיפור  הכנסת.  בעבודת  פוגע 
הייתה כאן פרישה וזה לא משתמע לשתי פנים".
לבקשה:  השיבה  ביטון,  שאשא  יפעת  ח"כ 
"אני אכן חתומה עם מפלגת הליכוד על הסכם 
לכנסת ה-23. תוקף ההסכם עם מפלגת כולנו תקף 
לשני הצדדים  ברור  והיה  ה-23  הכנסת  סוף  עד 
ה-23  הכנסת  את  רק  מחייב  בינינו  שההסכם 
להתמודד  יכולה  אני  ה-24  לכנסת  ובבחירות 
ולא  התפקדתי  לא  שארצה.  מפלגה  איזו  מטעם 
מראש  לי  הודיע  והליכוד  ליכוד  חברת  הייתי 
שלבחירות לכנסת ה-24 הם לא מחויבים לי. אז 
למה אני לא יכולה להתמודד מטעם איזו מפלגת 
שאני רוצה? הייתי חלק מהסיעה, הקפדתי להגיע 
לכל ישיבות הסיעה, הצבעתי בהצבעות אי אמון 
עם הסיעה ועמדתי במליאה גם כשהכפישו אותי 
בכל מקום. מעולם לא דיברתי רעה על הליכוד 

שלכם  ההתנהגות  על  להגיב  וסירבתי  וחבריו 
הבאה  שבכנסת  הודעתי  שבו  הרגע  עד  כלפיי 
יצאתם  אתם  אחרת.  מפלגה  מטעם  אתמודד 
לא  שאני  ואמרתם  פעם  אחר  פעם  לתקשורת 
מהליכוד, אלא מכולנו, הכרתם במעמד השונה 
לא  אני  בהסכם.  חלקו  מה  אחד  כל  ידענו  שלי. 
מימון,  לא  מנדט,  לא   - מהליכוד  כלום  לוקחת 
מפלגת  זו  ונגדי  מולי  לטעון  שיכולים  היחידים 

כולנו ולא אתם. זאת האמת". 
אסטרחן  ארבל  עו"ד  הוועדה  של  היועמ"ש 
הסבירה את סעיפי החוק וסקרה תקדימים אודות 
בין  מסיעתם.  כפורשים  כנסת  חברי  על  הכרזה 
היתר אמרה: "להכרזה על חבר כנסת כפורש יש 
השלכות מרחיקות לכת כולל על הזכות לבחור 
להתמודד  יכול  לא  הוא   - בראשן  ולהיבחר, 
שהייתה  מועמדים  ברשימת  הבאה  בכנסת 
מיוצגת בכנסת היוצאת. מדובר בסנקציה חמורה 
מנדט  גניבת  למנוע  הוא  בה  שהרציונל  מאוד 
יש סנקציות  בין סיעות.  ומעבר של חברי כנסת 
הנידון  למקרה  רלוונטיות  שפחות  נוספות 
בסמוך  מהכנסת  התפטרות  של  במקרה  היום. 
על  יחולו  לא  לסיעה  המנדט  והחזרת  לפרישה 
חבר הכנסת הפורש הסנקציות הקבועות בחוק. 
בגלל ההשלכות החשובות של הדבר הזה, הדיון 
הוא מעין שיפוטי וחלים בו סדרי דיון מיוחדים. 
בלפחות  שנכח  מי  שרק  לדעת  חשוב  בעיקר 
בהצבעה.  להשתתף  יכול  הדיון  ממשך  מ-50% 
עוד קובע החוק שהוועדה תחליט לא רק על פי 
שיקולים פוליטיים אלא תקבל החלטה מבוססת 

ועניינית". 
מאפשר  "החוק  כי  אסטרחן  עו"ד  ציינה  עוד 
יותר  ידי  על  שמוגשת  מועמדים  לרשימת 
ממפלגה אחת להתפלג אחר כך בהתאם לחלוקה 
מפלגתית, כפי שעשו ח"כ אורלי לוי והשר רפי 
הליכוד  סיעת  זאת,  עם  הנוכחית.  בכנסת  פרץ 
פה  אין  ולכן  זאת  שמאפשר  הסכם  הגישה  לא 
אפשרות להתפלגות כדין. במהלך השנים עמדת 
שח"כ  הייתה  הכנסת  של  המשפטי  הייעוץ 
שמודיע בתקופה של 90 ימים לפני הבחירות על 
מעבר מפלגה אחרת לא נחשב כפורש. על פניו 
מאליו  ברור  במקרה  מדובר  לא  הבקשה  פי  על 
של פרישה, הוועדה תצטרך לשמוע את הצדדים 

ולקבל החלטה". 

היא  הזאת  הממשלה  שטרן:  אלעזר  ח"כ 
לי להבין למה שרה  ממשלה של עריקים. קשה 
או ח"כית שהתמודדה עם יש עתיד הופכת להיות 
עקרונות  לצבוע  מתחילים  אנחנו  ועכשיו  שרה 
וכללי מוסר. יש יותר מידי מקרים בכנסת הזאת, 
יותר מידי הסכמים חתומים שהופרו. צריך לקיים 
לגזור על עצמנו  יכולים  ולבחון מה אנחנו  דיון 
מראש, איך אנחנו נראים שכל כך הרבה אנשים 
לא  ביטון  שאשא  ח"כ  למקום.  ממקום  עוברים 
על  לא  והאתנן  קדנציה  בסוף  כבר  אנחנו  שם, 
צריך  לא  הזה  שהדיון  אומר  כן  אני  השולחן. 
לקבוע  עקרוני.  בדיון  אותו  להמיר  ויש  להיות 

כללים ואתיקה לנושאים האלה". 
ח"כ עוזי דיין אמר בדיון: "ח"כ שאשא ביטון 
מייצגת  היא  כנסת.  חברת  להיות  ראויה  לא 
שלא  כנסת  חברי  של  דמוקרטית  אנטי  תופעה 
בפעם  כבר  מדלגת  היא  עכשיו  מעולם,  נבחרו 
השלישית ממפלגה למפלגה. לא צריך לתת לזה 

גושפנקא".
ח"כ אסנת מארק טענה במהלך הדיון: "יפעת 
את  שתגיד  שלה.  המשכורת  בגלל  רק  נשארה 
כלפי  ביושרה  לבוא  צריכה  יפעת  לציבור.  זה 
מה  לכנסת,  לכאן  אותה  ששלחו  המצביעים 
הייתם שווים מפלגת כולנו בלי הליכוד? כלום, 
אפס. הציבור רוצה לדעת שכשהוא שולח לכנסת 
יפעת  ח"כ  סיבוב.  עליו  עושה  לא  הוא  מישהו, 
של  הקריטריונים  כל  על  עונה  ביטון  שאשא 
פרישה. היא עשתה שימוש בכלים פרלמנטריים 
התפזרה  והכנסת  להצבעה  הגיעה  לא  בכנסת, 
במפלגה  שיריון   - תמורה  קיבלה  שהיא  ובטח 
את  שמחלישים  מעשים  עשתה  היא  אחרת. 
הסיעה ששלחה אותה לכנסת. ב-14 לאוקטובר 
'אני  הליכוד  בקבוצת  כתבה  ביטון  שאשא  ח"כ 
להצבעות  אגיע  לא  אבל  בכנסת  היום  נמצאת 
התנועה'.  הגבלת  שתבוטל  עד  מחאה  מתוך 
מהסיעה  פרישתה  את  אז  כבר  תכננה  כנראה 
בידיעה  הסיעה,  בתוך  שיטתי  באופן  ופעלה 

שהיא תחבור לרשימה אחרת".
"על  אמר:  גינזבורג  איתן  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
בחבר  רואה  עדיין  החוק  בסיעה,  חברותו  אף 
ה-90  בטווח  מסוים.  חופש  עם  אורגן  כנסת 
את  לבחור  לח"כ  נותנים  בחירות  לפני  יום 
המשך דרכו הפוליטית והוא לא צריך להתפטר 

אחר  סיפור  הוא  פרישה  של  הסיפור  מהכנסת. 
שחבר  מעשים  לפי  אותו  ולפרש  לשקול  וצריך 
הסיעה,  עמדת  מול  פעל  הוא  איך  עושה,  כנסת 
ח"כ  הזה  במקרה  שלה.  והאינטרסים  פעילותה 
שלא  יום  ה-90  לפני  הודיעה  ביטון  שאשא 
עשו  הליכוד  וגם  הליכוד  ברשימת  תתמודד 
אפשר  אי  זאת  עם  יחד  יותר.  או  פחות  זה  את 
להתעלם מכך שההסכם שהיא חתומה עליו תקף 
ה-23. ההכרזה שלה שהיא תתמודד  לכנסת  רק 
הודעה  בהכרח  לא  היא  אחרת  רשימה  במסגרת 
בהצבעה  לטעמי  הסתבך  העסק  פרישה.  על 
אמרתי  ואני  בממשלה  אמון  אי  על  האחרונה 
מה  את  ערערה  הזאת  שההצבעה  גלוי  באופן 
עם  תמשיך  לא  שהיא  ברור  כן.  לפני  שחשבתי 
הייתה  היא  איך  לדעת  אפשר  אי  אבל  הליכוד 
נוהגת אם הכנסת הזאת הייתה ממשיכה לפעול. 
אך לבסוף על פי העובדות שמונחות בפניי כעת 

אני לא חושב שצריך להכריז עליה כפורשת".
הבקשה  את  הוועדה  יו"ר  שהעלה  לפני  רגע 
מיקי  ח"כ  הליכוד,  סיעת  יו"ר  אמר  להצבעה, 
זוהר: "הדיון כאן לא היה מעין שיפוטי. הוא היה 
פוליטי. יש כאן דברים שאי אפשר להפריך אותן 
– הטענות שלנו מגובות בעובדות: עצם ההסכם 
שחתום שחור ע"ג לבן, דבריה של ח"כ שאשא 
היעדרותה  הליכוד,  מסיעת  חלק  שהיא  ביטון 
במחאה  שהיא  שכתבה  ההוכחות  מההצבעות, 
ההתמודדות  על  שלה  ההודעה  הליכוד,  נגד 
ברשימה אחרת עוד טרם התפזרה הכנסת – כל 
פרישה.  בדבר  לראות  לוועדה  הספיקו  לא  אלו 
לליכוד לא נגרם נזק אך מצר ע"כ שההתנהלות 
מאוד  כאן  נראה  העניין  נכונה.  לא  היא  מעתה 
הזה  הנושא  עם  אלך  אובייקטיבי.  לא  מאוד 
לוועדת הבחירות ושם זה יהיה יותר מקצועי ולא 
בצורה פוליטית. זה יום עצוב לכנסת. אני מושך 

את הבקשה".
הגיב  גינזבורג,  איתן  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
הדיון  אתה.  זה  פוליטיקה  שעשה  "מי  לזוהר: 
פוליטיים  דברים  עניינית.  מאוד  בצורה  התנהל 
סיעת  ומתוך  הוועדה  של  אחד  מצד  רק  נשמעו 
הליכוד. משיכת הבקשה לפרישה כי הסתמן פה 

רוב מוחלט שח"כ שאשא ביטון אינה פורשת".

בתום דיון סוער שכלל חילופי האשמות וויכוחים קולניים, הודיע יו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר כי הוא מושך את הבקשה להכריז על ח"כ יפעת 
שאשא ביטון כפורשת מסיעת הליכוד, לאחר שהבין שאין לכך רוב בוועדה • ח"כ מיקי זוהר: "הדיון כאן פוליטי. אלך עם הנושא הזה לוועדת 

הבחירות ושם זה יהיה יותר מקצועי ולא בצורה פוליטית"

ח"כ מיקי זוהר בדיון בוועדת הכנסת )צילום: דוברות הכנסת(



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 
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החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים
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חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן קורא למשרד הבריאות לצרף את המוהלים, הבלניות ועובדי החברא קדישא לרשימת 
המתחסנים כבר במבצע החיסונים הראשון • הרב ד״ר מרדכי הלפרין ממכון ׳שלזינגר לחקר הרפואה בהלכה׳: ״צריך לתת 

למוהלים עדיפות במתן החיסונים כמו לצוותים הרפואיים, כדי שיוכלו להמשיך במלאכתם מבלי לחשוש להידבק או להדביק״ 
• המוהל הרה״ג יהודה מחפוד, נכדו של הגר״ש מחפוד: ״עשרות מוהלים נכנסו בחודשים האחרונים לבידוד מאחר והשתתפו 

בבריתות שבהם השתתפו נשאי קורונה״

הרה״ג אהרן חסקל, יו״ר ועד הכשרות סטאר-קיי בישראל ואירופה 
מספר על הפרויקט המיוחד בהשקעה של מיליוני דולרים, להפקת 
ג׳לטין בכשרות המחמירה ביותר מדגים שנלקחו מאגם ויקטוריה 

באפריקה הידוע כאגם המכיל דגים כשרים

תנופת התפתחות והרחבת פעילות בעמותת ״הקו המאחד״: 
הדירה הראשונה לבני 18 ומעלה, שמסגרות הדיור הקיימות אינן 
מתאימות עבורם, הוקמה ע״י ״הקו המאחד״ בשיתוף הביטוח 

הלאומי ומשרד העבודה והרווחה • יו״ר הקו המאחד ישראל 
שינפלד: ״זהו רגע מרגש עבורי ובשורה חשובה למשפחות רבות״

מאת: יוסף טולידנו

ולהתח לצאת  ישראל  גדולי  של  קריאתם  ילאור 
סן, החל בישראל מבצע החיסונים. ע״פ הוראות 
הם  כעת  הניתנים  החיסונים  הבריאות,  משרד 
לבני 60 ומעלה, למדוכאי חיסון מגיל 16 ומעלה 
ולצוותים הרפואיים. רק בהמשך, עם הגעת מנות 
יורחב מבצע החיסונים לשאר  נוספות,  חיסונים 

האוכלוסיה.
בעקבות כך, השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן 
יקורא למשרד הבריאות לצרף את המוהלים, הב
ועובדי החברא קדישא לרשימת המתחס ילניות 

נים כבר במבצע החיסונים הראשון. ״המוהלים 
ועובדי החברא קדישא שעושים עבו יוהבלניות 

שהם  בכך  עצמם  מסכנים  ממש,  של  קודש  דת 
באים במגע עם הציבור על מנת לקיים את מצוות 
על  ולשמור  ישראל  לקבר  להביא  מילה,  ברית 
בינם  הבדל  אין  ישראל.  עם  של  הייחוס  טהרת 
לבין הצוותים הרפואיים בבתי החולים ובקופות 
החולים. אני קורא למשרד הבריאות לאפשר לכל 
הרבנות  מטעם  מוסמך  מוהל  תעודת  שיציג  מי 
יהראשית ומשרד הבריאות, או תעודת בלנית ועו

בד ח״ק להתחסן באופן מיידי״.
׳שלזינגר  ממכון  הלפרין  מרדכי  ד״ר  הרב  גם 
לחקר הרפואה בהלכה', קורא למשרד הבריאות 
המתחסנים  לרשימת  המוהלים  את  גם  להכניס 
הציבור  עם  במגע  באים  והם  מאחר  המיידים, 
צעי מוהלים  ״גם  הרפואיים.  לצוותים  יבדומה 

ומ לברית  מברית  עוברים  עצמם  מוצאים  ירים, 
שתתפים בכמה בריתות בכל יום. צריך לתת להם 
עדיפות במתן החיסונים כמו לצוותים הרפואיים, 
לחשוש  מבלי  במלאכתם  להמשיך  שיוכלו  כדי 

להידבק או להדביק״, אומר הרב שלזינגר.
הגר״ש  של  נכדו  מחפוד,  יהודה  הרה״ג  המוהל 
מחפוד מספר כי עשרות מוהלים נכנסו בחודשים 
בבריתות  והשתתפו  מאחר  לבידוד  האחרונים 
שבהם השתתפו נשאי קורונה ובעקבות כך מצאו 
השהייה  בשל  לבריתות  הזמנו  מבטלים  עצמם 
אחד  נדבק  המצערים,  המקרים  באחד  בבידוד. 
המוהלים בקורונה ולמרבה הצער גם בנו הצעיר 
בנו  נדבק. המוהל ב״ה החלים מהקורונה אולם 

הצעיר נפטר ל״ע״.

האם  על  ובמיוחד  הכללים  על  לשמור  ״חשוב 

היולדת כי רמת החיסונית שלה נמוכה יש חשש 

אומר  הברית״,  שמחת  במהלך  תידבק  שהיא 

יהודה מחפוד. ״החיסון למוהלים שבאים  הרב 

במגע עם הציבור הוא הכרחי ע״מ שיוכלו להמשיך 

לקים את מלאכתם הקדושה״.

מאת: מנדי קליין

תעשיית המזון בכשרות מהודרת מתמודדת מזה 
ג'לטין כשר למהדרין  שנים עם הצורך בהפקת 
שמופק מעורות דגים כשרים. הג'לטין הוא אחד 
המ בתעשיית  ביותר  החשובים  הגלם  ימחומרי 

זון.
הכשרות  מומחי  מגדולי  חסקל,  אהרון  הרה״ג 
מורכבים,  גלם  לחומרי  הידוע כמומחה  בעולם 
בשנים  והמורכב.  הארוך  לתהליך  צוהר  פותח 
יהאחרונות משמש הרב חסקל כראש ארגון הכ

שרות סטאר-קיי בישראל ובאירופה.
הרב  צבר  האחרונות,  השנים  עשרות  במשך 
חסקל ניסיון פנומנלי נדיר. ויחד עם צוות גדול  
ישל רבנים מומחים בעלי שם עולמי בועד הכש

רות סטאר קיי רבות מובילים מהפכה של ממש 
בעולם הכשרות.

בסמוך  ויקטוריה  שנקרא  אגם  יש  ״באפריקה 
שבט מוואנז'ה  ומחוז  אוגנדה  קניה,  ילמדינות 

הג'לטין  מהפכת  על  חסקל  הרב  מספר  נזניה״, 
למהדרין. ״באגם יש דגים כשרים לרוב, וחברות 
ירבות משווקות את הדגים לצרכני הדגים הכש

קיי  . ארגון הכשרות סטאר  רים ברחבי העולם 
התבקש להירתם למשימה על ידי חברת ג'נסיס 
לטובת  מיוחד  פרויקט  להרים  שהחליטה  ביו 
דול מיליוני  של  בהשקעה  המהדרין,  יציבור 

ייצור חדשות שיובאו  ומכונות  ציוד  נרכש  רים 
במיוחד מחו״ל לטובת היצור המיוחד על מנת 
הכלים  אחד  מהודרת.  בכשרות  ג'לטין  להפיק 
יהמיוחדים שבנינו לטובת הפרויקט נקרא ״חנו
יכיית אנטבה״, כלי שמבצע ליבון חמור כדי לע

ביותר.  הגבוהים  הכשרותיים  בסטנדרטים  מוד 
פיקחו  רצופים,  שבועות  חמישה  במשך  וכך, 
הג'לטין,  ייצור  על  צמודים  משגיחים  ארבעה 
יכאשר כל דג ודג נבדק באופן מדוקדק לפני שנ

כנס לייצור, על מנת  לעמוד במדיניות הכשרות 
בכל  טהרה  סימני  בדיקת  של  שלנו  המחמירה 
דג ודג, זו חומרה של ועד  הכשרות סטאר קיי 
שכמעט ולא ניתן למצוא כזו בעולם הכשרות״.

דשמיא  לסיעתא  ״זכינו  כי  מספר  חסקל  הרב 
מורכ שהייתה  היצור  תקופת  בכל  הטבע  ימעל 

שניוד  הקורונה  בתקופת  ובפרט  ומהודרת  בת 
מלאכה  למדינה  ממדינה  כשלעצמו  משגיחים 
מורכבת מאד, הג'לטין מיוצר במפעל הממוקם 
יבאוגנדה באפריקה ומשם הוא משווק לכל המ

וקינוחים  פעלים המייצרים ממתקים, משקאות 
בארץ ובעולם״.

בע״מ,  ביו  ג'נסיס  חברת  מנכ״ל  פלג,  גיא 
הכשר  הדגים  ג'לטין  את  ומשווקת  המייצרת 
הקל מאחורי  אל  הצצה  מספק  העולם,  ילכל 

עים. ״ארגון סטאר-קיי מנחה, מלווה ונותן לנו 
בנוגע  הפרויקט.  שלבי  לכל  כשרותית  מעטפת 
היא  הגבוהה  הג'לטין  איכות  המוצר,  לאיכות 
מאגם  המגיעים  בדגים  משתמשים  שאנו  מפני 
ומנביי גשמים  ממי  מקורם  ממימיו   80%  אשר
תעשיות  ללא  הוא  ויקטוריה  אגם  כן  כמו  עות, 
בו  החיים  והדגים  מימיו  ולכן  מסביבו,  כבדות 
נקיים ,העורות איכותיים ובעלי ערכים תזונתיים 
יגבוהים. כל תהליך היצור נעשה במערכות סגו

באיכות  סופי  מוצר  שמספקות  ומתקדמות  רות 
גבוהה ביותר״. 

״לסיום״ אומר פלג, ״כל בסיס לשיתוף פעולה 
והאמון  והשקיפות  אמון,  על  מתבסס  מוצלח 
המלא שנבנה בין חברת ג'נסיס ביו בע״מ לבין 
ימערכת הכשרות של סטאר-קיי הם סוד ההצל

כשליחי  עצמנו  רואים  אנו  אותנו.  שמלווה  חה 
מצווה ויש לנו אחריות לספק את הג'לטין שלנו 
מקפידים  אנחנו  ולכן  ביותר  הגבוהה  בכשרות 

שכל שלבי היצור יהיו מהדרין מן המהדרין״.

מאת: יחיאל חן

 18 בגילאי  לצעירים  להורים  משמחת  בשורה 
בליווי  בקהילה  דיור  למערך  הזקוקים  ומעלה 
יאנשי מקצוע מסורים ונמרצים. לראשונה, מקי

מה עמותת ״הקו המאחד״ מערך דיור בקהילה 
יבאווירה חמה המיועדת לבעלי מוגבלות המוכ
התפתחו שכלית  )מוגבלות  מש״ה  באגפי  ירים 

תית(, אוטיזם ושיקום, בגילאי 18 ומעלה מקרב 
הציבור הדתי והחרדי.

״כאן  הכותרת  תחת  הוקם  החדש  הדיור  מערך 
המא ״הקו  עמותת  ע״י  לב״,  זה  כאן  בית  יזה 

בשיתוף  שינפלד,  וחיה  ישראל  בראשות  חד״ 
הביטוח  ו״קרנות  והרווחה  העבודה  משרד  עם 
לנכים״.  שירותים  לפיתוח  הקרן   - הלאומי 
שעברו  לבוגרים  מענה  לתת  נועד  הדיור  מערך 
את גיל 18 ומסגרות הדיור הקיימות כיום אינם 

מתאימים עבורם.
הדירה הראשונה, נפתחה בגבול בני ברק רמת גן 
באחד ממגדלי המגורים הסמוכים לפארק מרום 
הון  הושקע  הדירה  של  היוקרתי  בעיצוב  נווה. 

רב, על מנת שדיירי הבית יחושו באווירה ביתית 
דיירי  את  ילווה  ומסור  מקצועי  צוות  וחמימה. 
ויספק עבורם את כל  הבית בכל שעות היממה 
יצאו  הבוקר  כאשר בשעות  הנדרשים,  הצרכים 
אחה״צ  ובשעות  ולתעסוקה  לעבודה  הדיירים 

הוקמו עבורם חוגים ופעילויות ייחודיות.
הקו  עמותת  בראש  העומד  שינפלד,  ישראל 
המאחד בהתנדבות מזה 21 שנים מספר: ״במשך 
רבים  ולנערים  רבים  למקרים  נחשפתי  השנים 
הצורך  גבר  השנים  עם  העמותה.  דרך  שטופלו 
מו בעלי  לבוגרים  מותאם  דיור  למערך  ילדאוג 
יגבלויות. הצורך בהקמת דירה הוא בעיקר לבו

למסגרות  מתאימים  שלא  ודתיים  חרדים  גרים 
בית  עוד  לא  זה  הכללי.  בציבור  כיום  הקיימות 
של דיור בקהילה, הוא מיועד לאלו שאין להם 
אמו אנחנו  כאשר  בקהילה,  בדיור  אחר  ימקום 

לכל  ולדאוג  והאמא  האבא  עבורם  להיות  רים 
עבורי  מרגש  רגע  בהחלט  זהו  שלהם.  הצרכים 
שהשקענו  הדיור,  במערך  הראשונה  שהדירה 
זו  לדרך.  יצאה  וכסף,  מאד מחשבה  הרבה  בה 
יבשורה חשובה למשפחות רבות ששיוועו להק
מת מערך דיור שמותאם לציבור החרדי והדתי״.

הדירה הראשונה במערך הדיור של ״הקו המאחד״

 מבצע אנטבה תשפ״א:
המהפכה לייצור ג׳לטין מהדרין

 דיור בקהילה לבוגרים
בציבור החרדי והדתי 

״אני קורא לחסן את המוהלים 
יחד עם שאר צוותי הרפואה״

הרה״ג יהודה מחפוד עם סבו הגר״ש מחפוד
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דירות 
למכירה

טו’ בטבת -יז’ בטבת תשפ”א
30/12-01/01/2021  

 ירד המחיר, 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. 2,625,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,520,000 ש"ח

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

חדשה ברמה גבוהה!! 
1,270,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 מציאה!! בקרית 
הרצוג בגני הזית, 5 חד', 
קומה 4 + מעלית, בניין 
חדש, 1,800,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)29-29(קוק 23 054-6506501

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

בני ברק

 בסמטת אזר/העליה 
השניה, דירת 3 חדרים, 
75 מ"ר, קומה ג', ללא 

מעלית, משופצת, 
ומעליה 2 יח"ד חדשות!! 

ומעליה גג מרוצף, 
2,600,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביהודית 11 פינת 
שמחוני, 4 חד', חזית, 87 

מ"ר בנוי, היתרים לעוד 
40 מ"ר, ניתנת לחלוקה, 

3 כ"א, ק"א, 9 דיירים, 
מושקעת, 2,250,000 

_____________________________________________)48-04/21ל(ש"ח 050-2722415

 באדמור מגור, 180 
מ"ר במפלס אחד, קומה 

א', חזית + אופציה 
להרחבה, 3,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 וילקומירר סעדיה 
הגאון, 150 מ"ר, ק"ק 

+ חצר, 4 כ"א, לא 
משופצת, אופ' להרחבה/ 
חלוקה 2,650,000 ש"ח 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 בק. הרצוג בטאבו 
משותף, גג בטון 95 מ"ר עם 
היתרים לבניה מיידית, א. ל- 

_____________________________________________)50-1/21ש(30 מ"ר נוספים 053-4105795

 במנחם, 4 חד', 90 מ"ר, 
חזית, משופצת ומושקעת 

ברמה גבוהה, יח' הורים, 
שרותי אורחים, חניה משותפת 

_____________________________________________)50-01/21ל(052-5000685

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

 באזור הנביאים!! 4 
חד', משופצים, ק"ב עם 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,820,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבן זכאי, קרוב ליהודה 
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 

עורפית, משופצת, אפש' 
לבניית יח"ד בק"ק, 

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

050-5308742
054-6506501)47-47(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 
ברמה גבוהה + אופציה, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

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

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

אוויר, 4,050,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

 4 חד', בויזניץ, ק"ב, חזית, 
סוכה גדולה, בנין שמור, 8 

_____________________________________________)51-02/21ל(דיירים 03-5222225 "אחוזה"

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אהרון ברחוב 
יוקרתי, וילה בנויה 300 

מ"ר בשלושה מפלסים + 
אופציות, לא משופצת, 
5,800,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבן דוד, דירת 160 
מ"ר, 4 חד', ק"ג ומעליה 

2 חד' + גג, חזית, ללא 
מעלית, 2,600,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות ברח' 
יהונתן בקרבת מגדלי ב.ס.ר, 

דירת קרקע, 4 חד', 100 מ"ר, 
משופצת, מיידי, 1,850,000 

_____________________________________________)52-3/20ש(050-2321046

 ברחוב בלז, 95 מ"ר, 
קומה א', חזית תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)52-52(_____________________________________________

למשכנתאות ומחזורים

בחודשיים האחרונים חסכנו 
ללקוחותינו

יותר מ-10 מליון ₪

חייגו ותחסכו 8724*

הזדמנות שלא תחזור
מחר יהיה מאוחר!!!

פקס: office@24m.co.il | 073-2549967 | ר' עקיבא 86, ב"ב

 תקבלו משכנתא גבוהה יותר??

תשלמו ריביות נמוכות יותר!!

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב מול החלוצים, 

קומה ראשונה, מחולקת 
ל- 2 דירות, משופצות, 

מרוהטות, הכנסה 
מעולה, במחיר מעולה, 

1,380,000, מיידי בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בקובלסקי, 160 מ"ר, 
בלעדי, מחולקת ל- 3 

דירות במפלס אחד, 4 
חד' גדולה עם יחידת 

הורים + 2 יחידות של 2 
חד', מושכרות + אופציה 

נוספת, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן בועז 050-4156080

 באביעד, מחולקת, 
דירה בקומת קרקע + 
חצר, מחולקת לדירה 

גדולה, 5 חד', 100 מ"ר + 
יחידה עם כניסה נפרדת 

בחצר, 2 חד' שמושכרת, 
מיידי, רק ב- 1,900,000 

גמיש בלעדי אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(בועז 050-4156080

 בנורוק, 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 דירות, 

ק"ב, חזית, בכל דירה 2 
חד' של 45 מ', מושכרות, 

מיידי! בלעדי! אפיקי 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן בועז 050-4156080

 טאבו משותף לאנ"ש, 
במכבים דירת 3 חד', 65 

מ"ר, ק"ד + סוכה, חזית, 
רק 1,100,000, וק"ג 4 

חד', 80 מ"ר, כולל סוכה, 
ב- 1,200,000, מיידי, 
שיפוץ חדש מהניילון, 

מפואר, חובה, הון עצמי 
מינימלי של 500,000 
ש"ח, בלעדי! אפיקי 

_____________________________________________)01-01(נדל"ן בועז 050-4156080

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 5 
ח', 2,600,000, פנטהאוז, 
4,250,000 ***בגמר בניה 

באזור מרכז בעלי המלאכה 
נותרו דירות אחרונות, 3 
חדרים, 1,700,000 גמיש

B.D.A 01-01(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

ל- 3, אופציה גדולה, 
2,790,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 במשולם ראט, ק"א, 
מחולקת ל- 3, אופציית 

שכירות 8,000, רק 
1,795,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

לכהנמן, מ- 1,520,000, 4 
חד', מ- 1,820,000, חזית, 

תשלומים נוחים תיווך הנדל"ן 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא, 
כ- 60 מטר, קומה ב', לא 

משופץ + חתימות לפינוי בינוי, 
1,450,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)01-01(_____________________________________________

 ביהודית, ק"ב, 62 מ"ר 
+ אופציה 30 מ"ר, משופצת 
ויפה, 1,540,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)01-01(הנדל"ן 050-4177419

 בס"ד, עומדים לפני 
מכירת דירה? ותוהים איך 
מתחילים מי ילווה אותנו! 

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)01-01(_____________________________________________

 באבטליון, דירת גינה 
5 חד', גדולה + גינה של 

80 מ"ר + יחידת דיור 
מושכרת, בבלעדיות תיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)01-02(חזקי 052-3882621

 בקרית הרצוג! בבנין 
הכי מבוקש! 4 חד' + 3 
חד' בשני מפלסים + גג 

+ חניות, לבעלי יכולת 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)01-01(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבנין חדש, 
דירת גן 5 חד' + חצר 80 מ"ר 
+ חניה, 2,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 לרציניים!!! א.דנגור 
דירת גן כ- 50 מ"ר, 

משופצת + מעטפת 
45, 1,320,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)01-01(_____________________________________________

 א.סירקין דירת גן 4 
חד', כ- 85 מ"ר + גינה 

48 מ"ר, משופצת, 
1,510,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)01-01(לדיור" 052-5222690

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג, כ- 160 

מ"ר, 4 חדרים + גג גדול 
פתוח, מטופחת, ק"ד + 

מעלית, מיידי, 2,050,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)01-01(והשקעות 054-4290600

 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

 ברמבם, דופלקס 6 
חד', ק"ה, נוף פתוח, 
מעלית, חניה צמודה, 

חזית, משופצת, 
מאווררת, מטופחת, 

חדרים גדולים, בבלעדיות 
בתיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 בעמיאל, דופלקס 
כ- 200 מ"ר + 50 מ"ר 

מרפסת גג, מעלית, חניה 
כפולה + משרד בקומת 

קרקע, כל קומה ג' + כל 
קומה ד', 3 דיירים בלבד 

תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)01-02(_____________________________________________

 באזור רמבם, דופלקס 
200 מ"ר, מאווררת, נוף פתוח, 

מטופחת + מעלית + חניה, 
אופציה לריהוט תיווך אנג'ן 

072-3168842)01-01(_____________________________________________

 באזור העיריה דופלקס 
190 מ"ר, ק"ג, 5 חד' + 

יחידת דיור מושכרת + מ. 
שמש, משופצת, מושקעת, 
2,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! בגבעת רוקח 
דופלקס 140 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + אופציה מעל הגג 50 
מ"ר כולל הכנה למדרגות + 

חתימות שכנים, משופצת א. 
_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות במכבים, 
דופלקס מפואר, 160 מטר 

עם יחידת דיור, קומה 2, 
2,200,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)01-01(_____________________________________________

 במכבים, דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב, ורצפה כ- 35 מ"ר, 
ואופציות, 1,750,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח', צמוד 
לחבקוק, משופצת + מרפסת, 

קומה ג', אשפרות לחלוקה, 
3,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב 054-5500263
 בזוננפלד, 5 חד', כ- 

130 מ"ר, ק"ב, מעלית, 
חניה, משופצת, 2 

מרפסות סוכה בבלעדיות 
תיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 ברח' שמעיה, 5 חד', 
בנין חדיש, נוף פתוח 
מאוד, מרפסת סוכה 

גדולה, מעלית + מחסן 
וחניה צמודה, מיידית, 

אופצי' ליחי"ד בבלעדיות 
תיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ, 
בבלעדיות, 6 חד', ק"7, 

מעלית, חזית לגינה, נוף 
מהמם פתוח עם יח"ד, 
הגג מוצמד בבלעדיות 

תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)01-02(_____________________________________________

 בעוזיאל, 5.5 חד', 
כ- 155 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה, סוכה 
גדולה, יש 2 יחידות 

הורים, סלון גדול, ק"א 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת לשתי דירות, 
שלוש ושתיים, כניסות 

נפרדות! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)01-01(מתווכים" 03-5701010

 בשלשה סוקולוב! 
5 חד', ק"ק מוגבהת 
+ מרפסת 40 מ"ר + 

אופציה ליחידה! "תיווך 
_____________________________________________)01-01(בלעדי" 054-8589498

 למכירה בקרית הרצוג, 
5 חד', משופצת ברמה 
גבוהה, מרווחת מאוד, 
2 שירותים + מרפסת 

שמש גדולה שמשמשת 
גם לסוכה + מחסן פרטי 

10 מ' מתחת לבניין + 
אופציות נוספות, מחיר 

גמיש, מיידי בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)01-01(_____________________________________________

 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 01-01(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגינת דוד 5 חד', כ- 
150 מ"ר, מהממת!!! 

ק"ב, חניה, מחסן, 
2,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באבני נזר, 
5 חד', 140 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 

מעלית, שמורה, מרווחת 
ומתוחזקת + 35 מ"ר מעטפת 

+ מטבח פסח + סוכה, 
2,550,000 ש"ח נדלניסט/
_____________________________________________)01-01(נפתלי קליין 054-5951599

 בלעדי! בפנקס 6 חד', 
130 מ"ר, 65 בנוי 65 מעטפת, 

ק"א, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 
2,100,000 גמיש א. פנחסי 

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הראשונים 
דירת נכה 5 חד', 110 מ"ר, 

מחולק ל- 80 מ"ר ו- 30 מ"ר 
+ חניה, 2,300,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 במערב העיר, 4 חד', 
רחוב שקט, מטופחת + 

אופציה בגג )לא לחלוקה(, 
1,790,000 תיווך אנג'ן

072-3168842)01-01(_____________________________________________

 מציאה!!! במנחם בגין 
4 וחצי חד', קומת קרקע + 
ממ"ד, משופץ, 1,540,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)01-01(_____________________________________________

 באזור הרצוג, דירת נכה 4 
חדרים, 2,200,000, 5 חדרים, 

2,550,000, מפוארת ויפה 
B.D.A 01-01(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בשלוש השעות ד.נכה 
כ- 4 חד', 200 מ"ר, 

משופצת, א.ליחידה, 
2,100,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

 במכבים 4 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"ב, משופצת 

חלקית, 1,790,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,600,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בבן נריה 
)אסם(, חדשה, 4 חדרים 
גדולה, 110 מ"ר, חזית 

לכיוון הגינה + סוכה, 
קומה 6 + מעלית, מיידי, 

2,220,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)01-01(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בעמק 
יזראל, 4 חדרים, ק"ג, 

חזית, סוכה + מעלית + 
חניה, 1,650,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)01-01(והשקעות 054-4290600

 פיתחנו חיסון לריביות 
הגבוהות, משכנתא 24, 

_____________________________________________)01-01(חייגו ותחסכו 8724

 בזכרון מאיר במיקום 
מעולה! דירת 4.5 חד', 110 
מ"ר, משופצת מהיסוד לפני 
8 ש', חזית, 3 כ"א, סוכה, 

סלון גדול, מעלית, קומה 3, 
2,200,000 ש"ח נדלניסט/

_____________________________________________)01-01(נפתלי 054-5951599

 בלעדי בקובלסקי 4 ח', 
קומה א', 95 מטר בארנונה 

+ מטעפת כ- 25 מטר, 
1,720,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)01-01(_____________________________________________

 ברמבם-מימון, 4 חד', 
מפוארת, מעלית, ק"ד, 

מרווחת, חזית )אפשרות 
למשרד(, 2,100,000 תיווך 

_____________________________________________)01-01(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי! במנחם 4 חד', 
94 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה 

גדולה, משופצת ברמה גבוהה 
+ חניה + אופ' לקנות מחסן, 

2,050,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 4 
חד', 110 מ"ר )כולל מעטפת(, 

ק"א, משופצת, חזית, פינתי, 
1,900,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הראשונים 
4 חד', 95 מ"ר, ק"ד + מעלית 

+ מחסן + יחידה בק"א 40 
מ"ר, מושכר ב- 3,500 ש"ח, 

2,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

 באזור רשי בטאבו 
משותף, 4 חד', 80 מ"ר + 

אופציה, ק"ד, משופצת, 
חדשה, 1,390,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 המציאה!! א.המכבים 
4 חד', כ- 85 מ"ר + חצר 

15 מ"ר, 1,370,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)01-01(_____________________________________________

 מציאה! בשיכון ה' 4 
חד', כ- 100 מ"ר, ק"6, 

מעלית, משודרגת + 
מ.שמש, 1,910,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)01-01(_____________________________________________

 באביעד 4 חד', כ- 100 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"א, א.גדולה, 

1,720,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

 בדב הוז 4 חד', כ- 90 
מ"ר, מפוארת!!! ק"ג, 

ג.בטון, 1,750,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

 מציאה!! 4 חדרים, 
ברחוב יגאל/ירושלים, 
ק"ג )לא אחרונה(, עם 
מעלית, חזית, 3 כ"א, 

שמורה, 1,840,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', ק"ג, כ- 67 מ"ר, 
משופצת + חתימות 

ל- 67 ברעפים + בצד 8 
מ"ר, 1,335,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)01-01(_____________________________________________

 למבינים!! שיכון ה' 
3.5 חד', כ- 78 מ"ר, 

ממ"ד, סוכה, ק"ד, 
מעלית, 1,680,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)01-01(_____________________________________________



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

טו’ בטבת -יז’ בטבת תשפ”א   30/12-01/01/2021

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' ענקית, 135 מ"ר, 

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

חניות ומחסן 2,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 
 מציאה! 4 חד', ק"א, 

מוארת ומאווררת, ענקית 
+ מרפסת, נוף מדהים 

_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 4,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

ירושלים

+5 חדרים

עסקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק 

 בחברון/הרב קוק, 
3.5 חד' משופצים, ק"א, 
ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 להשכרה דירת 3 חדרים 
)55 מ"ר(, ברחוב רימון, 3,500 

_____________________________________________)45-04/21(ש"ח 052-2224730

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 

משופצים, קומה א', ללא 
מדרגות )מידי, מתאים גם 

למוגבלים(, 4,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 

מעלית, לאחר שיפוץ, 2 
מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 

_____________________________________________)50-02/21ש(מיידי 054-7871947

+5 חדרים

פתח תקווה

 בשיכון ה' חדשה, לזו"צ, 
מושקעת ומרוהטת, מזגנים, 

אמבטיה, מרפסת שירות 
050-4190161)51-02/21(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 בעוזיאל, 3 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

עורפית, קומה ג' עם 
מעלית + אופציה, 

1,590,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 בטבריה/חרלפ, 3 
חד' גדולים, 70 מ"ר, 

מסודרת, ק"א, עורפית, 
1,470,000 ש"ח גמיש 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)47-47(_____________________________________________

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

גדולים, משופץ חלקי, 
קומה 1.5, 3 כ"א, 

1,450,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 אנו מחפשים לקנות דירה 
)כ- 80 מ'( באזור שיכון ג' 

בבנין חדש במחיר סביר לל"ת 
_____________________________________________)49-50ח(טל': 050-4158211

 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(_____________________________________________

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

חריש
 לרצינים, חדשה, 

בקריה החרדית, 4 חד', 
102 מ"ר + אופ' 70 מ"ר 
גג, ממוזגת, 1,160,000 

_____________________________________________)50-01/21ל(ש"ח 050-2722415

טבריה

 במתחרד, שיכון ג', בית 
פרטי, 45 מ"ר, חצרות 85 

מ"ר, אפשרות לבניה 90 מ"ר, 
_____________________________________________)50-1/21ש(610,000 ש"ח 053-2799133

נתיבות
 דו משפחתי, 172/380, 
7 חד', 2 סלונים, 2 מרפסות, 
פרטיות של וילה, 1,400,000 

ש"ח גמיש, הכי נדל"ן שיש 
_____________________________________________)50-01/21ל(050-3412666

 בעוזיאל, דירה גדולה, 
שני חדרי שינה + מטבח 

ואמבטיה גדולים, ממוזגת 
052-2455201)50-01/21(_____________________________________________

 בק. הרצוג, 3 חד', 
ק"ב, עורפית, שקטה, 

משופצת, חניה, 3,400 
ש"ח, מיידי

_____________________________________________)50-1/21ש(050-9090200

 3 חד', משופצת, חזית, 
ק"ב, חניה ומעלית, ממוזגת, 

דוד"ש, 4,200 ש"ח, לל"ת 
_____________________________________________)50-01/21ל(052-8748875

 בזכרון מאיר, 2 חד', 
מפוארת ביותר, ק"ד + 

מעלית, מטבח ענק, כחדשה, 
מיידי + אפש' לסוכה

_____________________________________________)50-01/21ל(052-7613554

 ברח' בילו, 2.5 חד', ק"ב 
)סורגים(, נקיה, מוארת, 3 

מרפסות, 3,300 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)50-1/20ש(מיידי 054-6906435

 בהרב קוק, 2 חד', רהוט 
חדש + מזגנים, ק"א + 

סורגים, לממושכת
03-5700880 050-4101553)50-01/21(_____________________________________________

 מציאה! בגיבורי ישראל, 
משופצת, מרוהטת, ממוזגת, 
מטבח, כניסה פרטית, ליחיד 

_____________________________________________)50-01/21ל(050-6521476

 להשכרה מבנה לכל 
מטרה, 3,000 מ"ר 

)אשפרי חלקי(, מרכז בני 
_____________________________________________)50-1/21ש(ברק 055-2729514

 במרכז!!! 5 חד' 
להשקעה/מגורים, פינוי שנה, 

115 מ"ר, מעלית, כ"א
_____________________________________________)51-02/21ל(052-2786557

 בקרית הרצוג, 4 חדרים, 
112 מ"ר, מרוהטת, יח' הורים, 

5,300 ש"ח מיידי
050-9879141)51-02/21(_____________________________________________

 2 חד' לזוג, 40 מ"ר, 
ממוזגים + ריהוט מלא, 

_____________________________________________)51-02/21ל(בצירלזון 3א' 054-2208800

 דירת חדר, משופצת, 
מרוהטת קומפלט, ברח' 

_____________________________________________)51-02/21ל(עזרא/כהנמן 054-6926160

 מחפשים לקנות דירה 
כ- 60 מ"ר במערב ב"ב במחיר 

_____________________________________________)51-52ח(סביר לל"ת 050-6616906

 דרושה דירה להשכרה 
לל"ת 4.5-6 חדרים לממושך 

_____________________________________________)48-49ח()בני ברק( 052-7691997

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 

של 3 חדרים, בקומה א', 
אפשרות לקניה משותפת 

)2 משפחות(, בטאבו 
משותף, 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)51-51(_____________________________________________

 רמות א': 2 דירות )3 חד' 
+ 2 חד'(, משופצות, סוכה, 

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,800,000 ש"ח )וגמיש(! 

_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )2 חד' 
+ 2 חד'( + חצר 16 מ"ר, 

קרקע, למשקיע, בסולם יעקב, 
מציאה! 1,450,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)01-01(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 
מחסן + ת.ב.ע 24 מ"ר, נוף, 
ק"ג, 1,790,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)01-01(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )90 מ"ר( 
+ גינה )16 מ"ר( + מרפסת 

)14 מ"ר( + מחסן 6, מוארת, 
נוף, 2,090,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)01-01(הכוכבים: 02-5713375

 5 חד', 120 מ"ר, נוף 
פתוח, משופצת כחדשה, 

ממוזגת + סוכה גדולה, 4,900 
_____________________________________________)52-03/21(ש"ח משבט 053-3370813

 ביהודה הלוי 6, 3 חדרים, 
70 מטר, קומה ב', משופצת, 
ממוזגת, סורגים, ללא ריהוט 

052-4842421)52-01/21(_____________________________________________

 בפרדס כץ, בדנגור, לזוג, 
2 חד', ק"ק, מסודרת + 
מטבח חדש, 3,000 ש"ח

_____________________________________________)52-07/21ל(058-4125331 03-5790424

 2.5 חד', מול גן 
העירייה, ק"ב + מעלית, 

משופצת, ריהוט חלקי 
_____________________________________________)52-01/21ל(054-7806023

 לזו"צ, 2 חד', גדולה, 
קומת קרקע, ממוזגת, מוארת, 

_____________________________________________)52-3/21ש(מרכזי ושקט 054-4797080

 באמרי חיים, יח"ד לזו"צ, 
מרוהטת וממוזגת + חדר 

ליחיד, מרוהט וממוזג, מיידי 
_____________________________________________)52-03/21ל(052-3632080

 בגורבין, יח"ד, חדשה 
ויפה, מרוהטת קומפלט, מיידי, 

_____________________________________________)52-03/21ל(2,100 ש"ח 052-7621142

ירושלים

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

_____________________________________________)52-01ח(מתיווך 054-7938941

 בדוד המלך, 87 מ"ר, 
קומה א', 1,660,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 באליעזר 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת, 1,490,000 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבני אברהם המבוקש, 
ק"א, חזית, 3 חדרים, 

סוכה עם אישורים, כ- 70 
מ"ר, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)52-03/21(טלפון 054-8598288

 בבלעדיות בהחלוצים, 
3.5 חד' גדולה במיוחד, כ- 

100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א + 2 
מרפסות, חניה בטאבו, פינוי 

גמיש גרוס תיווך
050-4122744)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 2 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

סוכה גרוס תיווך
050-4122744)01-01(_____________________________________________

 באזור העיריה, חדשה, 
3 חד' מרווחת, עיצוב 

אדריכלי מיוחד, נוף ירוק 
מדהים, מרפסת שמש 
פתוחה, סוכה מהסלון 

+ מחסן גדול, חניה 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 ברחוב אהרון דב, 
קומה ג', חזית, 3 חד', 
משופצת ברמה גבוהה 

מאוד תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)01-02(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 3 חד', 
מושקעת ומרווחת, חזיתית 

+ אופציה בגג )מתאימה 
לחלוקה( 100% חתימות, 

1,590,000 תיווך אנג'ן
072-3168842)01-01(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
הגר"א כ- 3 חד', יפה 
ומסודרת, כ"א טובים 
+ סוכה, למיידי, רק 

1,490,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 052-6402078

 כדאי לראות! בהרצל 
שבפ"כ, 3 חד', ק"א, 
חזית! "תיווך בלעדי" 

054-8589498)01-01(_____________________________________________

 לפני כל עסקת מכירה 
או השכרה, קבל יעוץ 
מקצועי, אישי, נאמן! 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)01-01(_____________________________________________

 באבן גבירול 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ק, 

אופציה מיידית, המטבח 
והאמבטיה משופצים, כן 

אתם רואים טוב, מחיר 
מדהים, טאבו רגיל, רק 

ב- 1,300,000 מיידי! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)01-01(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 
חזית + אפשרות לריהוט 

מלא חדיש + מחסן + חניה, 
1,950,000 גמיש

B.D.A 01-01(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, מסודרת ויפה, 
1,480,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 במשולם ראט כ- 3 
חד', 50 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, היתרים, 

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', כ- 
70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בזבוטינסקי כ- 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

רק 1,200,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בהחלוצים 
)קרוב לאברבנאל(, 3 

חדרים גדולה, 80 מ"ר, 
מטופחת ושמורה, קומה 

ב', 1,460,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)01-01(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברחוב טבריה, 
קרוב לחרל"פ, 3 חדרים 

גדולה, כ- 85 מ"ר, קומה 
ב', חזית + מעלית, 

שמורה, מוארת + סוכה, 
מיידית, 1,750,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בבנימין 
אברהם, 3 חדרים, ק"ב, 
חזית + מעלית + חניה, 
1,420,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)01-01(_____________________________________________

 פיתחנו חיסון לריביות 
הגבוהות, משכנתא 24, 

_____________________________________________)01-01(חייגו ותחסכו 8724*

 באיזור הרב שך/חיד"א, 
3 חד', 66 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
משופצת + גנרטור + סוכה, 
1,495,000 נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)01-01(_____________________________________________

 באיזור הרב שך/הירדן, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

משופצת ומרווחת + סוכה, 
1,600,000 נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)01-01(_____________________________________________

 למבינים בלבד!! בשיכון 
ו' 3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

+ סוכה, ק"א ואחרונה, אופ' 
לבניה 30 מ"ר מהצד ועוד 
2 קומות מעל השכן בנה, 

סה"כ כ- 230 מ"ר נוספים, 
1,350,000 ש"ח נדלניסט/

_____________________________________________)01-01(נפתלי 054-5951599

 בזכרון מאיר 3 חד', 72 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 

מרווחת, אופ' לסוכת רלסים, 
2 כ"א, שירותים כפולים, 

1,650,000 נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)01-01(_____________________________________________

 מציאה!!! בפרדס כץ, 
3.5 חד', 72 מ"ר, קומה 3, 

חזית, משופצת, מטבח חדש, 
אופציה לעוד כ- 80 מ"ר, 

1,260,000 גמיש נדלניסט/
_____________________________________________)01-01(נפתלי 054-5951599

 בלעדי 3 ח' בקובלסקי, 
קומה א' + מעלית, חזית, 

1,450,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)01-01(_____________________________________________

 מציאה!! א.סוקולוב 
3 חד', כ- 70 מ"ר, קומה 
ב', משופצת, א.לסוכה, 

1,380,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)01-01(_____________________________________________

 שיכון ה' 3.5 חד', 
כ- 78 מ"ר, ממ"ד, סוכה, 
ק"ד, מעלית, 1,680,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)01-01(_____________________________________________

 מציאה!! א.אבוחצירא 
3.5 חד', ק"א, כ- 72 
מ"ר, א.בצד 30 מ"ר, 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)01-01(לדיור" 052-5222690

 בסוקולוב-השלשה, 3.5 
חד', 80 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)01-01(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 3 
חד' + מרפסות גדולות, 100 
מ"ר, ק"א, חזית + סוכה + 
אופציה, 2,100,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)01-01(פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה 3 חד', 
60 מ"ר, קומה ג', עורף פתוח, 
משופצת, מאושר בניית יח"ד 

על גג )רעפים(, 1,580,000 
_____________________________________________)01-01(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בהזדמנות! באזור העירייה 
2.5 חד', משופצת ויפה + 
א.לבניה מאושרת + סוכה, 

רק 1,380,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 052-6402078

 באזור חברון 2.5 חד', 
מרווחת, מטופחת, מושקעת 

וממוזגת + א.לבניה, רק 
1,350,000 "אלמוג נכסים" 

052-6402078)01-01(_____________________________________________

 בברוט, ק"א, 
משופצת, 2 חד' + 

מרפסת + השכנים חתמו 
הגישו תוכניות לעירייה 

לעוד 2 חד', מחכים 
להיתרים מהעירייה לבניה 

מיידית, ב- 1,200,000 
גמיש! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)01-01(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי ברחוב רשי, 2.5 
חדרים, מושקעת ברמה 
גבוהה, 50 מ"ר, קומה 
ב', עורפית + אופציה 

לבניה 40 מ"ר נוספים, 
1,520,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)01-01(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 2 חד', 40 
מ"ר, ק'1, שמורה ומרווחת, 

אופ' לחצי חדר נוסף, מושכרת 
ב- 2,800 ש"ח, 1,050,000 
ש"ח גמיש נדלניסט/נפתלי 

_____________________________________________)01-01(קליין 054-5951599

 א.העירייה 2.5 חד', 
ק"ג, כ- 67 מ"ר, היתרים 

11 מ"ר, א. להרחבה 
בג.רעפים, 1,380,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)01-01(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בברוט, 
40 מטר, אפשרות לחדש 
רשיון לבנות בגג, הבטון 

ובצד, שכנים אברכים תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב 054-5500263

 בשיכון ג' 2.5 חד', 
60 מ"ר, משופצת, ק"ב + 
א. להרחבה גדולה, חזית, 

1,520,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

 צמוד לפרויקט נוף כינרת, 
4 חד', מרווחת, נוף מדהים + 
60 מ"ר מרפסת, רק 695,000 

ש"ח ***למשקיעים, 2 חד', 
במיקום מרכזי ומטופח, 

משופצת קומפלט ומושכרת 
לטווח ארוך, רק 385,000 

ש"ח ***באזור קרלין, 4 
חד', משופצת, 85 מ"ר, רק 

600,000 ש"ח 052-7166160 
_____________________________________________)01-01(ידידיה

 בגבעה הצרפתית ברחוב 
ההגנה, 4 חדרים + מחסן + 
מעלית + נוף, במיקום מצוין 

_____________________________________________)01-01(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

3-3.5 חדרים
 חדשה בשוק, בקרית 

היובל, בזנגוויל, 3 חדרים + 
גג צמוד לבנייה כ- 40 מ"ר 
+ מרפסת לסוכה בלעדי 
_____________________________________________)01-01(ל"צימוקי" 02-5638221

 חיים כהן/שבדיה, 4 + 5 
חדרים בבנין ת.מ.א + מרפסת 

_____________________________________________)01-01(סוכה 050-3528252

1-1.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 בחפץ חיים/ביאליק, דירה 

3 חדרים, מרווחת + יחידה 
נפרדת על הגג )כניסה נפרדת 
לגג( + חנייה, 1,950,000 ש"ח 

050-3528252)01-01(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
אלעזר פרידמן 3, דירת גג 

)3 למטה + חדר על הגג(, 
100 בנוי + 60 גג, משופצת 

ומטופחת, חנייה, מ"ש, ממ"ד, 
מחסן פרטי שירי שטרסבורג 

050-8087624)01-01(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בטולדנו, 5 חד', 110 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, 
משופצת ומעוצבת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)01-01(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בפנחסי, דירת 5 חד', 125 
מ"ר, מעלית, חניה מקורה, 

מ"ש, ממ"ד, מרווחת 
ומחולקת היטב שירי 

_____________________________________________)01-01(שטרסבורג 050-8087624

קריות

 באונטרמן, 4 חדרים, 
118 מ"ר, משופצת + יחידת 
הורים ק-6 + מעלית שבת, 

1,600,000 ש"ח
_____________________________________________)01-04ל(054-4983472 054-4882941

 חייבת להימכר!!! 
ברוטשילד ליד קק"ל!!! 

מעלית, מעולה גם לשותפים, 
 050-6610501 1,450,000

_____________________________________________)01-01(סתיו

 בלפור/שפירא המתחרד, 
4 ח', ק"א, מעלית, כ- 85 

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)01-01(ש' בלבד!! 050-4811122

 בסמטה מהרצל, דירה 
ענקית, 4 חד', מעלית, חניה 

מקורה, משופצת מהיסוד, 
1,690,000 ש"ח, חייבת 

להימכר!!! 050-6610501 
_____________________________________________)01-01(סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
במשה הס, דירת 4 חד', 80 

מ"ר, קומה 4, ללא, חנייה 
משותפת, משופצת, תשואה 

גבוהה! שירי שטרסבורג
050-8087624)01-01(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בשי עגנון, דירת 3.5 חד', 82 
מ"ר, קומה 1, מעלית, חניה 
משותפת, משופצת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)01-01(_____________________________________________

 בק.אתא, פינת 
המציאות! דירות 

למגורים/השקעה, 
27 שנות מצויינות 

ומקצועיות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)01-01(_____________________________________________

 בקטמון הישנה/
במושבה, דירה בת חדר אחד 

+ מרפסונת, מרוהטת חלקית, 
לכניסה מיידית ולתקופה 

_____________________________________________)01-01(ארוכה לפרטים: 052-2600936

פתח תקווה

 מתיווך, באזור 
פרנקפורטר, 4 חד', מעלית, 

120 מ"ר, 4,200 ש"ח
_____________________________________________)01-01(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים

 דרושה דירה 3 חדרים 
בפרדס כץ/ק.הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)01-02ח(054-8501272

 דרושה דירה לקניה 
קומה נוחה עם מעלית עד 

1,600,000 ש"ח לל"ת
_____________________________________________)01-02ח(054-7385609

 בגניחובסקי, קומה 
3, ללא, 5 חדרים ענקית, 

משופצת ומושקעת, יחידת 
הורים מושלמת, מרפסת 

שמש, מטבח גדול ועוד המון 
_____________________________________________)01-01(תוספות, לל"ת 058-7663012

 מציאה, 3 חד', מנחם בגין, 
משופצת, ק"א, 3,000, מיידי!! 

_____________________________________________)01-01(זנזוריגולד 054-2345633

 באהרון דוב 3 חד', 
ענקית, משופצת, ק"א, 

80 מ"ר + מרפסת, 
2 כיורים, דירה גדולה 

מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין, 3 חד', 
משופצת, גדולה ומרווחת 

מאוד, 80 מ"ר, ק"ב, 
במחיר מעולה, רק 3,500 

ש"ח, מיידי + מפתחות 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)01-01(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

 בפלמח 3 חד', ק"ב, 
65 מ"ר, ב.חדש, מעלית, 
חניה, 3,700 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)01-01(הקריה 050-3000121

 בק.הרצוג, משולם ראט, 
3 וחצי חד' + מרפסת שמש 

גדולה ומדהימה, משופצת, 
ק"ג, ללא, 3,800 ש"ח

_____________________________________________)1-4ש(052-7676486

 להשכרה בבני ברק, רחוב 
עוזיאל, יחידת דיור מושקעת, 
2 חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת, מיידי
054-4355437)01-01(_____________________________________________

 מציאה! בנורוק! 2.5 
חד', ק"א + מרפסת 60 
מ"ר *באוסשקין! 107 
מ"ר, ק"א! מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)01-01(_____________________________________________

 התפנתה יח"ד במרכז 
ז"מ, 35 מ"ר, מרוהטת 

וממוזגת, חזית, 3 חלונות, 
קומת כניסה, מיידי

050-4149124)01-02(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)01-01(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

צפת

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)28-02/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון, פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מנגל, בריכה מקורה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 בית פרטי מאבן מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)08-08/21ש(053-3147542

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

מכוניות

קנית רכבים

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-11/21ש(058-7887050 058-5900900

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

הסעות

 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 

_____________________________________________)29-03/21ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

■ 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(_____________________________________________

מחשבים

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 

_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-25/21ש(077-5590283

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-04/21ש(050-8954654

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 7 מיטות, 

שמורה ומטופחת
_____________________________________________)51-01/21ש(052-7833506

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-01/21א(מאובזרות 052-8357813

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

 דירת נופש + צימר, נקיה 
במיוחד, בק. שמואל, נדנדה, 

_____________________________________________)31-05/21ש(גקוזי' 050-4154145

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-14/21(_____________________________________________

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום

כפר ורדים

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-30/21ש(050-6217759 02-5361771

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)47-06/21ש(050-6333765

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-27/21ש(052-4484443

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

ספסופה

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/21(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

_____________________________________________)23-23/21ש(054-6465188

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-23/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-30/21ש(052-5738882

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-18/21ש(052-4481113

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

מתאים לזוג + 4 ותינוק, 5 
דק' למדרחוב 054-8425184 

_____________________________________________)45-4/21ש(054-6511250

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חדרים, עד 30 איש 

- 4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

_____________________________________________)46-05/21ל(050-6023060

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)47-06/21ל(מושלם 053-3985298

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

משכנתאות
 "משכנתא כהלכה", 
זולה, דיגיטלית, וחסכונית, 
גם למסורבים, ללא מאמץ 

_____________________________________________)47-6/21ש(050-2234052

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

_____________________________________________)03-03/21א(050-7777168

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-11/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-11/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

שלומי
 יחידת נופש חדשה, 
מתאים לזוג + 4, דירה 

גדולה, נוף מהמם פסטורלי, 
אטרקציות, 5 דק' מהים

_____________________________________________)50-5/ש(052-4595914

אירועים
 באולמי היכלי מלכות 

בבני ברק, התפנה תאריך 
כ"א שבט, כולל הגינה 

_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

שונות
 "נעייס תורני" במערכת 

"קול הלשון" במספר:
072-2741011 שיעורים קצרים 

וקלים בסוגיות שונות בש"ס 
ושו"ע מאת הגאון רבי יעקב 

עדס שליט"א מחבר ספרי 
_____________________________________________)50-01/21("דברי יעקב" 

 מעוניינת לקנות שעון 
_____________________________________________)50-51ח(MK צבע כסף 054-8552388

 דרושים מכונת כביסה 
ומייבש כביסה עבור בחור 

ישיבה הלומד בבית וגן
_____________________________________________)50-51ח(050-4144052

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)50-51ח()בפתח תקוה( 052-2786557

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 דרוש כסא מנהלים איכותי 
_____________________________________________)51-52ח(וכסא למזכירה 050-5343924

 דרושה לקניה עגלת יויו 
)אפילו שבורה חוץ מהחלק 

_____________________________________________)51-52ח(התחתון( 03-6198608

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)51-52ח(למסירה 054-8529353

 למכירה חנות ברח' 
ירושלים, צפת, כ- 35 מטר 

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-03/21(470,000 ש"ח 052-7169562

 ברבי עקיבא/גן וורשא, 
חנות 20 מ"ר, מיקום 

מעולה, חזית, עם חלון 
ראווה גדול, 6,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

חנויות
 חנות להשכרה בב"ב, 
במרכז ר' עקיבא, 34 מ"ר, 

חזית 03-5704618
_____________________________________________)47-01ל(03-6180978

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית, 

ענקית, לכל מטרה, אפש' 
ל- 60 מ"ר 050-3999777 

_____________________________________________)47-01ל(052-2518617

משרדים

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
)לא לחנויות( בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

כ"א שבט, כולל הגינה 
_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

אולמות

בני ברק

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

גליל עליון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-34/21ש(04-6820038

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/21ש(058-5994740

בר יוחאי

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

+ גקוזי', נוף מרהיב, קרוב 
לרשב"י 050-9070487

_____________________________________________)50-9/21ש(050-3070487

 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
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

פינוקים, נוף מהמם + חצר 
_____________________________________________)50-5/ש(אטקרציות 050-3332884

 להשכרה במרכז כהנמן, 
60 מ"ר, מזגן, שירותים, 

אפשרי למזון )ללא תנורים( 
_____________________________________________)52-01/21ל(03-5709011

 גמ"ח חופשה -  שנה 
ראשונה - יחידה מול הכנרת, 
הליכה מתחנה מרכזית, 300 
ש"ח לשבת, לזוגות שנישאו 

מאדר תש"פ עד אדר תשפ"א 
_____________________________________________)52-3/21ש(054-6511250 )12:00-20:00(

לימוד שפות
 מורה מדופלמת 

לקידום אנגלית מדוברת, 
מקסימום הצלחה, 

מינימום מחיר
_____________________________________________)52-03/21ל(055-6707706

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

_____________________________________________)52-11/21ש(052-7011232

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)52-01ח(052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)52-01ח(ילדים 050-6651365

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר אורות יהודים

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 למכירה הליכון - מכשיר 
ריצה, ב- 400 שקלים, במצב 

מצוין )זקוק לתיקון קל 
_____________________________________________)52-01/21(למבינים( 054-8454042

 אברך מעונין לקבל 
שולחן וכיסאות במצב טוב, 
וכן ספריה וספה במצב טוב 

052-7113508)52-01/21(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, חנות 
130 מ"ר, ברחוב רבי 

עקיבא/הרב קוק, לכל 
מטרה תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)01-01(_____________________________________________

 להשכרה חנות משופצת, 
22 מ"ר, ברבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)01-01(דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא, 34 מ"ר, 
בפסג, במחיר קורונה, למיידי 

_____________________________________________)01-01(תיווך דורון 054-4980159

מחסנים
 להשכרה בחזו"א, סמוך 

לרשב"ם, 30 מ"ר, מתאים לכל 
_____________________________________________)01-02ל(מטרה, לל"ת 050-4101380

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)01-01(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)01-01(דורון 054-4980159

 300 מ"ר, בבן יעקב, ק"ב, 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 

מחיר מעולה תיווך דורון
054-4980159)01-01(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)01-01(_____________________________________________

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

 5 חד', גדולה, מרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)50-10/21ש(050-4124556

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-30/21ש(050-4123966 052-7121247

 יחידת נופש עד 6 נפשות 
+ חצר 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-21/21ל(050-9960113

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)02-05/21(במקום 050-3388668

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

 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

נהריה 
 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/21ש(050-6241690

 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

 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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

 "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(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

 נמצאה שקית באוטובוס 
עם ספרי לימוד במתמטיקה 
בתאריך ו' טבת ע"ש שמאי 
_____________________________________________)01-02ח(הדסה לפרטים 03-5742819

 אבדה מגבעת )קינטש( 
חדש בקופסא בכ"ח כסליו 

_____________________________________________)01-02ח(בערב בקו 161 052-7680854

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)01-02ח(054-8466226

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)01-02ח(לים לפרטים 054-8446685

 אבדו לי מפתח שלט של 
רכב עם מפתח צמוד של 
פלדלת צבע תכלת באזור 
ב"ב/ירושלים המוצא הישר 

_____________________________________________)01-02ח(יבוא על שכרו 050-4141170

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)01-02ח(בני ברק 054-3605129

 ביום חמישי 24.12, נשכח 
בטרמפ מטבריה לב"ב, טלפון 

_____________________________________________)01-02ל(נייד 054-2614147

 נמצא כיסוי ניילון של 
עגלת יויו ברח' מיכה ב"ב בח' 

_____________________________________________)01-02ל(טבת 23.12 052-7679343

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף גדול באוטובוס בין עירוני 
ביום חמישי י"ז כסלו לפרטים: 

_____________________________________________)52-01ח(052-7146424 02-5710554

 אבדו חליפה ומגבעת לנער 
בקו 490 מבני ברק לנתיבות-
_____________________________________________)52-01ח(תפרח טלפון: 050-4190409

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 אבדה טבעת זהב + 
אבנים בירושלים בתוך שקית 

_____________________________________________)51-52ח(נייר לבנה 052-7645238

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)51-52ח(054-8466226

 נמצא צמיד ברחוב הרצוג 
ב"ב בחמישי ליל י"ח בכסלו 

_____________________________________________)51-52ח(050-6616906

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)51-52ח(בני ברק 054-3605129

 נמצא עגיל מכסף בכהנמן 
_____________________________________________)51-52ל(לפני כחודש 052-7195006

 נאבד תוכי צהוב מאוד 
יקר לנו פרס כספי למוצא 

_____________________________________________)52-01ח(058-7323245

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-8412976

 מציאה! מכונת כביסה 
בוש 6 ק"ג רק 500 ש"ח! 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מטען למצלמת קנון רק 
_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח 058-3245685

 למכירה נגן מעולה 150 
שקל בלבד מצב חדש חברת 

_____________________________________________)01-02ח(ביזנס 050-4183200

 למכירה תנור אפייה 
בילדאין 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
 HP מצויין 90 ש"ח + מדפסת

הזרקת דיו 90 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 למכירה מקרר במצב 
חדש כולל הובלה 350 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(052-6391629

 למכירה מחשב נייד כחדש 
הקודם זוכה 200 שקל

_____________________________________________)01-02ח(052-2805422

 מיחם נירוסטה חדש 
באריזה 44 כוסות 10 ליטר 

_____________________________________________)01-02ח(130 ש"ח 052-2786557

 Hsi מגהץ שיער חברת 
profeffional כחדש ממש 

_____________________________________________)01-02ח(220 ש"ח 053-3151757

 מדפסת HP סורק פקס 
דרושה תיקון קל בגלגלת ב- 

_____________________________________________)01-02ח(70 ש"ח 052-7131071

 דיו למדפסת HP דגם 652 
חדש זוג ב- 110
_____________________________________________)01-02ח(052-7131071

 למכירה רדיאטור מצב 
חדש עם מתקן לאדים חמים 
במחיר מעולה רק 110 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-8447306

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3263264

 שואב אבק רובוטו מושלם 
ותקין!!! כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מערכת חדשה עם 
רמקולים של חברת סמביקס 

250 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 רדיו דיסק USB דיגיטל 
מצויין 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 רדיאטור זק"ש 12 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 תנור בארון בלרס 50/60 
2000W ES ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 כיריים לשיש 4 להבות 
מצויין 50/60 100 ש"ח בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק 052-7641400

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
pilot )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 philips שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 מייבש שיער )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 מצלמת קנון מעולה 
זום לא נפתח 130 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 מצלמת סמסונג כחדשה 
דרוש תיקון 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 מטחנת בשר של קנווד 
דגם ישן 300 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415



טו’ בטבת -יז’ בטבת תשפ”א   430/12-01/01/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 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

 כובע בורסלינו, כחדש, 
"קיינטש", מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

ריהוט

תינוקות

 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

 למכירה כינור, חצי חדש, 
באריזה, מיתרים גרמני, כנף 

שיער טבעי, ב- 500 ש"ח 
052-7773526)50-51(_____________________________________________

 למכירה שטיח שאגי, 
במצב מצויין, צבע שמנת, 160 

ס"מ על 240 ס"מ, ב- 300 
_____________________________________________)50-51(ש"ח 052-7773526
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 בי קיור לייזר, בשימוש 
מועט מאוד, 1,000 ש"ח. 

050-4180440)51-52(_____________________________________________

 אופניים חשמליים חזקים 
במיוחד, מעט מאוד בשימוש, 

_____________________________________________)51-52(3,500 ש"ח. 050-4180440

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 30 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 LTE נסטיק דור 4 דגם 
כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-8439777

 סמסונג חדש כשר דגם 
B110 תומך 2 סימים רק 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
חדשים, צבע ונגה, אפשרות 

_____________________________________________)51-02/21ל(בנפרד 052-4227714 

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
pilot )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מייבש שיער )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-7216671

 מצלמת קנון מעולה 
130 ש"ח זום לא נפתח ב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(053-3121020

 מצלמת סמסונג 150 
ש"ח כחדשה דרוש תיקון ב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(053-3121020

 שואב אבק ציקלון חדש 
ללא שימוש כלל והובלה 400 

_____________________________________________)52-01ח(058-3287846

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח 054-7216671

 למכירה 2 כסאות עור 
רגליים ניקל למטבח 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(פלאפון 050-6285950

 שולחן סלוני 0.90/2.10 
נפתח לעוד 0.80 עץ מלא 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות סלון עור בז' עץ 
מלא חזקות 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 052-7641400

 מזנון זכוכית עץ מלא 
1.60/1.20 עומק 0.50 450 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספריה + 4 מגירות 
1.20/1.70 עומק 0.50 200 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספה + ארגז נפתחת לעוד 
מיטה 80/200 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)52-01ח(ברק 052-7641400

 שידה גובה 1 מ"ר אורך 
160 גובה 40 פורמייקה 300 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 2 מיטות חדר שינה 
0.90/1.90 500 ש"ח בבני 

_____________________________________________)52-01ח(ברק 052-7641400

 מזרן אורטופדי מלא מצויין 
0.90/1.90 בבני ברק 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7641400

 מיטת ברזל מתקפלת 
+ מזרן 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)52-01ח(052-7641400

 ארון 6 דלתות 2.40 עומק 
0.50 גובה 2.20 לבן 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה + מראה 
1.10 גובה 0.80 עומק 50 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
70*90 120 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 מיטת מעבר אורך המזרון 
70*160 ס"מ צבע חום 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 053-3155415

 כורסא יחיד מעור צבע 
_____________________________________________)52-01ח(קרם 300 ש"ח 053-3155415

 למכירה ארון הזזה 2 
דלתות, רוחב 1.55 מ', גובה 

2.4 מ', צבע וונגה
052-8883737)52-01/21(_____________________________________________

 לול עץ + מזרן חדש 150 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7655652/3

 עגלה משולבת רק 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה משוכללת 470 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(פלאפון: 050-9089110

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)52-01ח(499 ש"ח 03-9092321

 אמבטיה שחורה חדשה 
+ כיסוי לגשם למואנטיין באגי 

_____________________________________________)52-01ח(תאומים 200 052-7167169

 ניו בורן של עגלת יו יו 
טורקיז 400 גמיש

_____________________________________________)52-01ח(052-7167169

 למכירה עגלת אמבטיה 
290 ש"ח בלבד בני ברק

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח 050-4135002

 מובייל לתינוקות מנגן 
_____________________________________________)52-01ח(כחדש 80 ש"ח 052-7188017

 מעמד אונבירסלי חדש 
לאמבטיה תינוק 40 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
שולחן משחקים 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7188017

 בימבה לתינוקות + מקל 
נסגר מסביב ומנגן 150 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7188017

 מטרנה גדול בד"ץ 35 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7188017

 כסא בטיחותי לאמבטיה 
לתינוק 25 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 למכירה במציאה פלאפון 
G10 כחדש 120 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-01ח(050-4110991

 מיני בר במצב מעולה 
בקושי היה בשימוש + מצב 

שבת 400 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)52-01ח(055-6881771

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)52-01ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
pilot )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 אוברלוק תעשייתית 
רמולדי 3 חוטים 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7671275

 רדיאטור 7 צלעות 100 
ש"ח + רדיטאור 13 צלעות 

_____________________________________________)52-01ח(150 שקל 050-4128920

 גז 5 להבות 250 שקל 
_____________________________________________)52-01ח(050-4128920

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)52-01ח(052-2786557

 למכירה תנור אפיה 
בילדאין 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 90 
ש"ח + מדפסת הזרקת דיו 90 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה בידורית חדשה 
60V + הקלטה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(פלא': 055-6780878

 למכירה תנור חימום 
 USA אינפרא אדום

ATL 2710 דגם Goldline
5 גופי חימום 3 בחזית + 2 
למעלה )כפתורים נפרדים( 

טרמוסטט בטיחותי חלק עליון 
רחב במיוחד לשימושים שונים 
_____________________________________________)52-01ח(230 ש"ח בב"ב 054-8412976

 מערכת חדשה עם 
רמקולים של חברת סמביקס 

250 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)52-01ח(052-7641400

 רדיו דיסק USB דיגיטל 
מצוין 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)52-01ח(052-7641400

 רדיטאור זק"ש 12 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)52-01ח(052-7641400

 מזגן נייד פמילי 3.5 כוח 
500 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)52-01ח(052-7641400

 תנור בארון בלרס 50/60 
ES 2000W ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)52-01ח(052-7641400

 כיריים לשיש 4 להבות 
מצויין 50/60 100 ש"ח בבני 

_____________________________________________)52-01ח(ברק 052-7641400

 מחשב נייד אסוס 12 אינץ 
מעבד ATOM ללא בטריה 

_____________________________________________)52-01ח(320 ש"ח 052-7154435

 XIUS 177 מצלמת קנון 
קומפקטית במצב טוב גירסה 

עברית 220 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(052-7154435

 מטען אונבירסלי לבטריות 
מרובעות חדש ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(כולל משלוח 052-7154435

 נגן DOQO ללא רדיו 
וללא מסך + אוזניות ומטען 

הכל חדש ב- 25 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(052-7154435

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 philips שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
pilot )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה ארון "כתר" מצב 
מצויין + שידת מגירות חזקה 
_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח פריט 052-5737813

 מס' כסאות יוקרתיים 
למשרד או חדר ישיבות 199 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח ליחידה 058-3263264

 לד שולחן צבע לבן נפתח 
ל- 2.4 מטר + 4 כסאות בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 054-8463368

 שידה עץ לחדר הורים 2 
מגירות צבע ונגה ב"ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8463368

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-3337530

 ארון קודש קל ונייד 
מתאים גם למניין חצר 499 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3263264

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)01-02ח(ס"מ 140 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 050-6245339

 שולחן סלוני 0.90/2.10 
נפתח לעוד 0.80 עץ מלא 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות סלון עור בז' עץ 
מלא חזקות 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק 052-7641400

 מזנון זכוכית עץ מלא 
1.60/1.20 עומק 0.50 450 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספריה + 4 מגירות 
1.20/1.70 עומק 0.50 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספה + ארגז נפתחת לעוד 
מיטה 80/200 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק 052-7641400

 שידה גובה 1 מ"ר אורך 
160 עומק 40 פורמייקה 300 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 2 מיטות חדר שינה 
0.90/1.90 500 ש"ח בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק 052-7641400

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 שולחן עגול מפלסטיק 
למטבח 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
70*90 ס"מ 120 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 מזרן אורטופדי מלא מצויין 
0.90/1.90 בבני ברק 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-7641400

 מיטת ברזל מתקפלת 
+ מזרן 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 ארון 6 דלתות 2.40 עומק 
0.50 גובה 2.20 לבן 300 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה + מראה 
1.10 גובה 0.80 עומק 50 250 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 4 מגירות לאחסנה של 
כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 4 מגירות לאחסנה של 
כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 480 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336 בב"ב

 טיולון ב- 50 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין 
ב- 60 ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 מזרון למיטת תינוק ב- 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 מזרון ללול ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בב"ב 050-4158480

 עגלת שכיבה בצבע 
שחור של חברת פג במצב 

מצוין בב"ב ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 סלקל לרכב ב- 80 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בב"ב 050-4158480

 עריסת פלסטיק עם 
מזרן ללא קרש רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 לול עץ מצב מעולה צבע 
חום של "משכל" 150 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 משאבת אוונט מצב 
מעולה 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק כחדשה 150 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק דו צדדית 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת גוי' צבע 
כחול רויאל 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שחורה רק 400 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מנשא לתינוק איכותי 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 ניילון לעגלה לגשם כחדש 
_____________________________________________)01-02ח(30 ש"ח 058-3245685

 מזרן למיטת תינוק מצב 
מצוין 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)01-02ח(050-4166201

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8476805

 שטיח לילדים צבע קרם 
1.20*2 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-8476805

 למכירה מזרון אורטופדי 
מיטת תנוק 90 ש"ח בלבד + 
טיולון + סלקל + כסא רכב 

80 ש"ח כל דבר
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
חזקה 490 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 350 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 פלאפון בלו כחדש כשר 
חזק ואיכותי בב"ב 195 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7690862

 BM10 פלאפון מיני דגם 
כשר תומך 2 סימים רק 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 נסטיק דור 4 חדש + סים 
הוט מובייל 5 ג'יגה נטפרי ב- 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 052-7154435

 תיק למחשב נייד רק 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 מעיל צמר חדש! מידה 56 
לגבר רק 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 למכירה עמודון ספרים עץ 
מלא + 2 מגירות 280 ש"ח 
בלבד + מגירות "כתר" 70 

ש"ח + מסך מחשב 90 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
LG ב- 180 ש"ח + כסא 

משרדי עם גלגלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בני ברק 052-5737813

 7 יונות בית 300 שקל 
דניאל 050-5291073 אבנר 

_____________________________________________)01-02ח(050-3337530

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 דיו שחור מקורי למדפסת 
HP חדש מס' 650 55 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 שק נסורת לאוגרים 45 
ש"ח )במקום 200 ש"ח( 

_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 מקל קפיץ קפוץ בגובה 
110 ס"מ מתאים לנוער 

ולמבוגר 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-5385013

 מעיל ארוך לנשים מידה 
40-42 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5385013

 למכירה אקווריום כולל 
אביזרים אורך 47 גובה 36 350 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח טל': 058-3208736 בב"ב

 זוג קלטות שירים לסוכות 
"והיית אך שמח" 8 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 סוללה 48V 13A במצב 
מצויין 400 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-5343924

 סיר גדול נירוסטה 7 ליטר 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 053-3155415

 ספר קומיקס המסע 25 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 זקט' לגבר מידה 52 צבע 
_____________________________________________)01-02ח(שחור 50 ש"ח 053-3155415

 נברשת לסלון 350 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(כולל נורות 053-3155415

 מראה ארון בגדים 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 שולחן ילדים 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 כספת 450 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 בלון גז 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 054-7216671

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ש"ח שחור 
_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח טל': 052-2727474

 אור החיים על התורה עם 
באור ישמח משה חדש באריזה 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח 054-5981054

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5981054

 למכירה מיני סטפר + 
ידיות אמון 120 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5339488

 למכירה 3 תוכים ב- 100 
ש"ח 050-3337530 אבנר 

_____________________________________________)01-02ח(050-5291073 דניאל

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 3 אוגרים ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 BMX למכירה אופני 
מידה 18 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר + 
מעצורים כחדש 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 אופני הילוכים מידה 
24 מצויינות 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415





סגר נוסף? עכשיו יותר מתמיד
אתם חייבים רימון בבית!

*בכפוף לתנאי השימוש, לא כולל תשתית בזק/סיבים. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

1-800-222-234 קובעים זמני
גלישה

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

בוחרים את
רמת ההגנה

התקופה  הנוכחית בחיינו גורמת להרבה מאד שינויים. אנחנו עובדים הרבה יותר, ופחות יוצאים 
החוצה. אם יש לכם אינטרנט בבית- אתם חייבים את ההגנה של רימון:

אתם תחליטו על רמת ההגנה בבית, על אילו מכשירים תרצו לסנן, על זמני הגלישה בכל מחשב 
ואפילו אם לפתוח או לסגור אתר ספציפי לגלישה. חייגו עכשיוושמרו על משפחתכם מוגנת.

מגנים על המשפחה מהסכנות ברשת!

עכשיו לרימוןלמצטרפים

החל מ-
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