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בחירות רביעיות
הקואליציה התפרקה: הבחירות צפויות להתקיים בי' ניסן, ארבעה ימים לפני ליל הסדר

נתניהו נושא דברים רגע לפני ההצבעה | צילומים: דני שם טוב, דוברות הכנסת

אבי גרינצייג

ניצחון פירוס
העיר  תושבי  הזעיקו  שנה,   2,300 לפני 
הנודע  המצביא  את  טאראנטו  האיטלקית 
הרומאים.  נגד  בקרב  צבאם  על  לפקד  פירוס 
הרומאי,  הצבא  את  פירוס  הביס  פעמיים 
אולם מחיר האבדות בנפש ששילם היה גבוה 
היסטורית  התבטאות  רשם  והוא  במיוחד 
ניצחון  "עוד  כשציין  לשון  למטבע  שהפכה 
כזה ואבדנו". נדמה כי השבוע אפשר לעדכן 
'המנצח'  של  בדמותו  ההיסטורי  המודל  את 

בהחלטה לפיזור הכנסת, בני גנץ.
בשעות אחר הצהריים של יום שני נשלחה 
הביטחון  לשר  הודעה  הבריאות  ממשרד 

הוא  ובה  גנץ,  בני  ח"כ  לבן,  כחול  ויו"ר 
לחולת  חשיפתו  בשל  לבידוד,  להיכנס  נדרש 
העיסוק הצפוף  אולי בשל  קורונה ממפלגתו. 
לא  מקורונה,  וידוענים  מפורסמים  בחיסון 
עקבו במשרד הבריאות אחר החדשות. לו היו 
עושים כן, היה נודע להם כי גנץ נותר ממילא 
התפרקה  שמפלגתו  אחרי  טבעי,  בבידוד 
בחברים  השליטה  את  לחלוטין  איבד  והוא 
חרדי  קשיש  היה  ומושפל, משל  חבוט  ונותר 
ירושלמי שנלקח לחקירה ללא נעליים באמצע 

הלילה, שלא באשמתו.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

על אלה 
אני בוכיה 

אסתר הורגן הי"ד, אם לשישה ילדים, נרצחה ע"י מחבל 
הסכמה באשכולות: הבחירות בוטלונתעב כשצעדה ביער שבצפון השומרון הסמוך לביתה



קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

משרד הבריאות עונהמשרד הבריאות עונה
והפעם: חיסוני הקורונה

  למה חשוב להתחסן כנגד נגיף הקורונה?
למעלה משנה שנגיף הקורונה מתפשט ברחבי העולם ועד כה גבה את חייהם של יותר 
משלושת אלפים איש בישראל ולמעלה ממיליון שנפטרו ברחבי העולם. הנגיף ממשיך 
להתפשט מידי יום ופוגע בשגרת החיים של כולנו. הנחיות משרד הבריאות נועדו לקטוע 

ככל שניתן את ההדבקות, אולם אינן יכולות להביס את הנגיף לגמרי. 
וייאפשר חזרה לשגרה. הוא יפחית את מספר  חיסון ימנע מהנגיף להמשיך להתפשט 
הסובלים מסיבוכי הקורונה, את מספר המאושפזים בשל מחלה קשה, וכמובן את מספר 

המתים כתוצאה מקורונה. 

  למי מומלץ להתחסן כנגד הקורונה?
החיסון מומלץ כמעט לכלל האוכלוסייה, אך בראש ובראשונה למי שנמצאים בקבוצות 
הסיכון, היות והם נמצאים בסיכון גבוה לעבור מחלה קשה וחלילה ואף חלילה למות אם 

יידבקו בנגיף הקורונה.
חשש  כל  קיים  ולא  חי  נגיף  על  מבוסס  איננו  לקורונה  החדש  שהחיסון  לדעת  חשוב 

שהנגיף יתרבה בגוף. 

  את מי אסור לחסן?
כרגע התווית הנגד היחידה לקבלת החיסון היא תגובת אלרגיה חמורה שגרמה לאשפוז 

בעבר, למי שזקוקים למזרק אפיפן זמין בכל רגע. 
החיסון טרם נבדק על ילדים מתחת לגיל 16 ועל נשים בהריון, ולכן כרגע לא מומלץ לחסן 
קבוצות אלה. ההמלצה בשלב הזה היא לדחות את קבלת החיסון עד אחרי סיום ההיריון 
וההנקה, וזאת מטעמי זהירות יתר, כמקובל בכל חיסון או תכשיר רפואי חדש. עם זאת 

חשוב להדגיש כי יש נשים בהריון שקיבלו את החיסון ונראה כי הוא בטוח בקבוצה זו. 

  החלמתי מקורונה, האם אני צריך להתחסן?
בשלב הראשון של החיסונים, אנשים שהוגדרו כמחלימים לא יחוסנו. ככל שיתקבל יותר 
ייתכן שההנחיות בנוגע לזאת  מידע לגבי משך הזמן בו אדם שחלה מוגן מפני מחלה, 

ישתנו. 

  איך עובד החיסון נגד קורונה?
ישנם מספר סוגים של חיסון כנגד קורונה. החיסון שהגיע לארץ הוא חיסון בו החומר 
המוזרק לגוף נכנס לתאים ומלמד אותם איך נראה סימן ייחודי לווירוס. בעקבות הלימוד 
הזה נוצרים נוגדנים בגוף כנגד אותו סימן. אחרי שהחומר שהוזרק לגוף מתפרק, הנוגדנים 
נשארים, ואם הווירוס ייכנס לגוף, הנוגדנים יזהו את הסימן הייחודי, יגיבו נגדו, וימנעו ממנו 

להדביק את הגוף ולגרום למחלה קשה. 
שיטה זו נחקרה לצורך יצירת חיסונים נגד SARS ו-MERS, שני ווירוסי קורונה שכמעט 
וגרמו למגיפה עולמית לפני מספר שנים. זו שיטה יעילה ובטוחה לייצור חיסונים, וכעת 

חוקרים מחלות נוספות נגדן אפשר להשתמש בשיטה זו. 

  האם לא קיים חשש שהמתחסנים ידבקו בקורונה באמצעות 
החיסון עצמו? 

לא ניתן לחלות מקבלת החיסון משום שהתרכיב אינו מכיל את נגיף הקורונה החי.

  אלו תופעות לוואי יש לחיסון?
ונפיחות במקום  התופעות האופייניות לחיסון זה הן  חום, עייפות, כאבי ראש, כאבים 

הזריקה. תופעות הלוואי הללו צפויות לחלוף בתוך זמן קצר.
נפוצות בנוגע לתופעות הלוואי שאין להן כל  כי לא מעט שמועות כזב  חשוב להדגיש 
לאתר  לפנות  מומלץ  לחיסון  הקשורה  מפחידה  בהודעה  שנתקלים  פעם  בכל  בסיס. 
משרד הבריאות לבירור אמיתות המידע, ולא להפיץ שמועות כוזבות שמטרתן להבהיל 
ולזרוע חשש. לא ידוע על תופעות לוואי שמופיעות לאחר חודשים ושנים מקבלת החיסון. 

  מדוע ניתן לסמוך על חיסון הקורונה, אם הוא פותח בתוך זמן 
כה קצר?

ולא במבחני היעילות של החיסון,  ורק בבירוקרטיה  ראשית, הקיצור שנעשה הוא אך 
שעבר את כל המבחנים הנדרשים. בנוסף, הואיל ומדובר במגפה עולמית הושקעו סכומי 
עתק בחיסונים הללו ואך טבעי כי יושקעו בהם מאמצים מעבר לחיסון רגיל, מה שאיפשר 
לפיתוח  בניגוד  בנוסף,  בדרך.  מיותרים  עיכובים  ללא  במקביל,  רבים  חוקרים  העסקת 
חיסונים אחרים כאן היה קל מאד לגייס עשרות אלפי מתנדבים לבדיקת יעילות ובטיחות 
החיסון, והיות שמדובר במגפה כלל עולמית, היה אפשר לגייס מתנדבים בקלות ממגוון 
מדינות כדי לוודא שהחיסון בטוח ויעיל ללא קשר למוצא. כמו כן, יש לזכור שהטכנולוגיה 
ששמשה להפקת החיסון איננה חדשה וכבר הייתה קיימת, והפיתוח רק הואץ בעקבות 

המגפה הנוכחית.

  לכמה זמן מוגן מי שנטל את החיסון הזה?
הואיל ומדובר בחיסון חדשני, מוקדם עוד לדעת את היקף הנוגדנים שמייצר החיסון. כך 
שקשה לדעת האם יש צורך בחיסון חד פעמי, או שמא בחיסון שנתי כמו חיסון השפעת.

  מתי החיסון מתחיל להשפיע?
החיסון נגד נגיף הקורונה מתבצע בשתי מנות הניתנות בהפרש של שלושה עד ארבעה 
ההגנה  אך  הראשונה,  המנה  אחרי  כבר  החיסון מתחילה  באמצעות  ההגנה  שבועות.. 

המרבית הינה כשבוע עד עשרה ימים לאחר קבלת המנה השנייה.

  מתי מתחילים לחסן את אזרחי ישראל והאם משרד הבריאות 
מחייב את האזרחים להתחסן?

עשרות אלפי מנות חיסונים כבר הגיעו ארצה. המנות הראשונות מיועדות לחיסון קבוצות 
הנמצאות בסיכון לתחלואה קשה כתוצאה מנגיף הקורונה וכן לצוות הרפואי. לאחר מכן 

החיסונים יופצו לקהל הרחב.  

גם השמועה על חובת התחסנות היא שמועת כזב, ועדיף לעקוב אחרי הנחיות משרד 
הבריאות כדי לקבל את המידע המהימן. 

  כמה עולה החיסון?
החיסון ינתן בחינם.

  האם צריך לעטות מסיכה בעת קבלת החיסון?
כן. בכל מגע עם אנשים מחוץ למשק הבית, יש לעטות מסכה.

משרד  הנחיות  על  לשמור  חובה  קיימת  החיסון  לאחר  האם   
הבריאות בנוגע לעטיית מסכה, שמירה על מרחק ועוד?

כן. בשלב הנוכחי, חשוב להמשיך את השימוש בכל האמצעים כדי לבלום את הפנדמיה, 
כגון כיסוי פה ואף על ידי מסכה, שטיפת לעתים קרובות, ושמירת מרחק של 2 מטר. 

את  ומשנה  הגוף  לתוך  חודר  שהחיסון  כך  על  שמועות  ישנן   
ה-DNA. עד כמה זה נכון והאם יש מה לחשוש מכך?

מדובר בשמועה שיקרית. החיסון לא יכול לשנות את החומר הגנטי של התאים. 
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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:  
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

הסכמה 
באשכולות: 

הבחירות 
בוטלו

סיורים בשכונות העיר לשמירה על זכויות התושבים

"הילדים המיוחדים הם האור של ירושלים"

שבים להר הזיתים בהתאם למגבלות 

אתמול, יום שלישי, התקיימו 
הבחירות למינהלים 

הקהילתיים הר חומה, 
פסגת זאב, בקעה רבתי, 

מינהל קהילתי דרום, גינות 
העיר, בית וגן ובית צפאפא 

 הבחירות באשכולות 
בוטלו לאחר סיכום בין כלל 

המפלגות החרדיות  עם סיום ימי החנוכה הסתיימו סדרת סיורים ברחבי השכונות  ביוזמת יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" הרב חיים 
מילר שהביאו לשיפורים ולשמירת זכויות התושבים

ראש עיריית ירושלים משה ליאון הדליק את הנרות עם ילדי מרכז 'עדי' בירושלים

אלפים שבו לפקוד את קברי יקיריהם וקברי הצדיקים בהר הזיתים בהתאם למגבלות  מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל: "אנחנו 
עושים הכול על מנת שהציבור יכול לעלות בבטחה גם בימים אלו של הקורונה להתפלל בהר הזיתים"

מאת: אלי כהן

התחלפו  לא  שבהן  מעשור  למעלה  אחרי 
הנהלות המינהלים הקהילתיים, קיימה עיריית 
הבחירות  את  השבוע  שלישי  ביום  ירושלים 
זאב,  פסגת  חומה,  הר  הקהילתיים  למינהלים 
בקעה רבתי, מינהל קהילתי דרום, גינות העיר, 

בית וגן ובית צפאפא.
גם  להתקיים  אמורות  היו  בחירות 
באשכולות, אולם בעקבות הבנה פנים חרדית 
והסכמת כלל המועמדים נבחרו חברי המנהלת 
כך,  בשל  בהסכמה,  אשכולים  הקהילתית 

התייתר הצורך בקיום בחירות.
מועצת  חברי  הגיעו  אליו  סיכום  במסגרת 
העיר בהובלת מ"מ ראה"ע ויו"ר דגל התורה 
ויו"ר  סגרה"ע  ראוכברגר,  אליעזר  בירושלים 
סיעת  ונציגי  דייטש  יוסי  בעיר  ישראל  אגודת 
אסולין,  וצביקה  כהן  צביקה  סגרה"ע  ש"ס 

נבחרו תשעת חברי המנהלת בהסכמה.
המנהל הקהילתי אשכולות כולל בין השאר 
את השכונות: שמואל הנביא, סנהדריה, רמת 

אשכול, ארזי הבירה ועוד.
הבחירות  הקהילתיים  המינהלים  ביתר 
התקיימו כמתוכנן ומהעירייה נמסר כי פרסום 
לאחר  ימים  חמישה  עד  יתבצע  התוצאות 
הליך  כי  מדגישים  בעירייה  הקלפיות.  סגירת 
על  מפוקח  הקהילתיים  במינהלים  הבחירות 
ועירייה,  ציבור  מנציגי  המורכבות  ועדות  ידי 
הנוגעות  שונות  החלטות  לקבל  שתפקידן 
לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי 
קהילתי  מינהל  לכל  התושבים.  מצד  הסכמה 
הבחירות  על  המפקחת  מקומית  ועדה  קיימת 
האחראית  המרכזית  הבחירות  ועדת  לצד  בו, 

לכלל הליך הבחירות בעיר.

מאת: אלי כהן

עם סיום ימי החנוכה, הסתיימו סדרת סיורים 
למען  "התנועה  יו"ר  השכונות  ברחבי  שקיים 
שהחלו  מילר   חיים  הרב  ותושביה"  ירושלים 

בס"ד ב"חג החנוכה" דאשתקד.
של  השתתפותם  הם,  אלה  בסיורים  החידוש 
על  להורות  טלפונית  היכולים  בעיריה.  גורמים 
תיקון  מאור,  בטיחות,  כמו  דחופים  שיפורים 

אבני שפה וריבוד כבישים ועוד.
מאידך, פונה גם יו"ר "התנועה למען ירושלים 
ותושביה" הרב חיים מילר ומעדכן על מפגעים 
חלקם  בסיורים,  התושבים  מתלוננים  עליהם 

מטופלים במקום וחלקם לאחר מס' ימים. 
לרה"ע  תודה  להעביר  ביקשו  השכ',  תושבי 
המפונה  והאשפה  הנקיון  על  העירוני  ולצוות 
הנוראה  ההזנחה  מאידך  אך  גבוהה.  בתדירות 
שחלקם  במדרכות.  משתלבות  אבנים  של 
שיחים  יוצאים  בחלקם  בתדירות,  שוקעים 
ומצב  לכביש,  לרדת מהם  הגורמים  פרא  וענפי 

לחידוש  ולהביא  העולם,  מן  לעבור  חייב  זה 
ריבוד הכבישים והמדרכות באספלט שכל תיקון 

הנדרש מתבצע תיכף ומייד- כבעבר.
בשכ' מסויימות. הועלו הצרכים בנושאי מבני 
ו"גילה"  יובל"  "קריית  ובשכ'  ילדים,  גני  דת, 
כנסת  בתי  הת"ת,  לתלמידי  דיור  העדר  נושא 

ומבני דת אחרים.
על  מילר  לרב  תודה  הביעו  השכ'  תושבי 
המערבי  לכותל  הציבורית  בתחבורה  השיפור 
זאת  להמשיך  וביקשו  החנוכה  בימי  וחזור 
וחזור  המערבי  לכותל  השנה  ימות  במשך  גם 

ובשכונות.
תנועה  למנהל  מהשטח  התקשר  מילר  הרב 
השתדלותו  על  והודה  יחזקאל,  אופיר  מר  אגד 
לכותל  החנוכה"  "חג  בימי  נאותה  לתח"צ 
צרכי  את  לשמוע  וביקשו  וחזור.  המערבי 

התושבים בשכ'.
הצפיפות  את  ולתמיד  אחת  להפסיק  יש 
זו  בתקופה  לשלוח  ויש  באוטובוסים  הנוראה 
לעלות  ניתן  ולא  המלאים  לקווים  הקורונה  של 

משרד  ע"י  שנקבע  נוסעים  ממס'  יותר  עליהם 
שציבור  ע"מ  אוטובוסים.  מס'  הבריאות, 
המגיע  השרות  את  יקבלו  בתח"צ  המשתמשים 

להם בדין ולא בחסד.
ל"הר  הקו  את  להעביר  דרישה  ישנה  כמו"כ 
הזיתים" מ"גבעת התחמושת" לשכונת "שמואל 
להקל  ע"מ  באזור  מפרץ  באיזשהו  או  הנביא", 

על הנוסעים ל"הר הזיתים" הלוך וחזור.
הרב חיים מילר, עדכן את התושבים ששוחח 
אורי  הרב  התחבורה  שר  סגן  עם  גם  בנידון. 
המקצועיים  הגורמים  תשובת  שלמרות  מקלב. 
שדחו את הבקשה, הוא יבדוק שנית את טענות 

התושבים על הצורך בנושא.
"התנועה  ליו"ר  הודו  השכ'  תושבי  כאמור 
על  מילר  חיים  הרב  ותושביה"  ירושלים  למען 
ולשמירת  לשיפורים  שמביאים  בשכ'  הסיורים 
ימשכו  הסיורים  כי  ממנו,  ושמעו  זכויותיהם, 
ויתחילו מחדש לפי דרישות התושבים והדחיפות 
לסייר במקומות ובשכ' בהם הוא נתבקש לשוב 

בס"ד ולסייר.
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בחר  ליאון,  משה  מר  ירושלים  עיריית  ראש 
במרכז  המיוחדים  הילדים  עם  נרות  להדליק 
'עדי' ירושלים )עלה ירושלים לשעבר(. במהלך 
נרות  העיר  ראש  הדליק  במרכז  שקיים  ביקור 
מהחניכים  אחד  עם  יחד  הילדים  עם  חנוכה 
לצרכיו.  שהותאמה  מיוחדת  חנוכייה  שהדליק 
מתגים  חנוכייה  הדליק  עדי  מחניכי  אחד  וטל 
את  בהתרגשות  בירך  העיר  ראש  מותאמת. 
הילדים והצוות וציין את העובדה שהם מהווים 

אור גדול לחברה כולה.
על  סקירה  קיבל  העיר  ראש  הביקור  במהלך 
הפרויקטים הבולטים במרכז, והתוודע לשיטות 
תקשורת  בעזרת  במקום  הייחודיות  הלימוד 
פגש  ליאון  מר  מותאמים.  ואביזרים  נגישה 
במרכז גם את הצוות והמתנדבים שעושים ימים 

כלילות לטיפול מיטבי עבור החניכים ושמע על 
התרומה  ועל  ביניהם  שנוצר  המיוחד  החיבור 

ההדדית.
אות  את  העיר  ראש  העניק  הביקור  במהלך 
ירושלים  עיריית  של  מצטיין  למאבטח  הוקרה 
שניתן למר ראובן ויזמן, השומר המיתולוגי של 

עדי ירושלים. 
"אני  ליאון:  משה  ירושלים,  עיריית  ראש 

מודה לכם על הזכות להיות כאן הערב, נר שישי 
של חנוכה, ולהדליק יחד אתכם חנוכייה ולשמח 
את הילדים הנפלאים. אני רוצה להודות לצוות 
לילות  כאן  שנעשית  הקודש  עבודות  על  היקר 

כימים. חג חנוכה שמח לכולם".
שלומית  ירושלים,  עדי  מרכז  מנכ"ל 
ראש  את  לארח  מאוד  "שמחנו  גריינבסקי: 
עדי  במרכז  ליאון  משה  מר  ירושלים,  עיריית 
ירושלים להדלקת נר חנוכה משותפת עם חניכי 
מרכז  הינו  ירושלים  עדי  מרכז  המקום.  וצוות 
ותיק ומוכר בעיר הבירה - נותן מענה שיקומי, 
עם  ובוגרים  ילדים  לעשרות  וטיפולי  חינוכי 
בתקופת  נלווים.  רפואיים  ומצבים  מוגבלות 
הקורונה ההתמודדות כפולה. מעורבותו של מר 
ידינו  את  מחזקת  הדרך  כל  לאורך  ליאון  משה 
ולבני  המקום  לחניכי  לצוות,  כוחות  ומעניקה 

משפחותיהם".
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להר  לעלות  שבו  מתפללים  אלפי 
הסגר  תקופת  סיום  לאחר  הזיתים, 
וההקלה במגבלות. בשבועות האחרונים 
נרשם גידול עצום במספר העולים להר 
הזיתים, לפקוד את קברי יקיריהם וקברי 
בשבועות  בהר.  הטמונים  הצדיקים 
הילולות  ימי  כמה  חלו  האחרונים 
ובהתאם  בהר  הקבורים  צדיקים  של 

התקיימו  הבריאות  משרד  להנחיות 
בין  מרחקים  על  בשמירה  התפילות 

המתפללים וחבישת מסכות.
הזיתים  להר  העולה  הציבור  לרשות 
מספר  קו  מסודרת  תחבורה  עומדת 
בגבעת  הקלה  הרכבת  מתחנת   84
בתדירות  הזיתים.  להר  התחמושת 
עמלים  העלמין  בתי  במועצת  גבוהה. 
את  להרחיב  מנת  על  'אגד'  חברת  מול 
מסלול הקו על מנת שיצא מן השכונות 

זאת  הזיתים,  להר  בירושלים  החרדיות 
את  לפקוד  הבאים  על  להקל  מנת  על 

הקברים בהר הזיתים.
את  להגביר  מאמץ  נעשה  בבד,  בד 
תהיה  אם  הזיתים,  הר  על  האבטחה 
החרפה של ההגבלות לנוכח התפרצות 
מתקופת  כלקח  זאת  הקורונה,  מגיפת 
ההגבלות האחרונה, שבה נרשמו מקרים 
צעירים  כניסת  של  אומנם,  בודדים 

ממזרח ירושלים לאזור הקברים.

הרב  העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
הכל,  עושים  "אנחנו  קריספל:  צוריאל 
על מנת שהציבור יוכל לעלות בבטחה 
להתפלל  הקורונה,  של  אלו  בימים  גם 
יקיריהם  בקברי  ביותר  הבטוח  באופן 
הטמונים  הקדושים  הצדיקים  ובקברי 
להקפיד  לציבור  קוראים  אנחנו  בהר. 
הבריאות  ההנחיות  על  מלא  באופן 
ברחבי  התקהלויות  של  מקרים  ולמנוע 

 מנכ"ל מועצת בתי העלמין צוריאל קריספל ההר".
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מפנינים היא יקרה
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כנס חיזוק מעמד מכונן של חיזוק לימוד ההלכה 
'חנוכה במנהגי ספרד' התקיים  פרויקט  וסיכום 
דעת'  'יחוה  בבית המדרש  החנוכה  ימי  בשלהי 
חבר  ובראשם  תורה  וגדולי  רבנים  במעמד 
ברורה'  ה'הלכה  ובעל  התורה  חכמי  מועצת 
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א, יו"ר תנועת 
ש"ס השר הרב אריה דרעי, ראש עירית ירושלים 
ליאון, מ"מ ראש העיר הרב צביקה כהן,  משה 
חברי  בצלאל,  אברהם  הרב  העיר  ראש  סגן 
מנהלים  נציגים  כוללים,  ראשי  העיר,  מועצת 

קהילתיים ואישי ציבור.
מן  למורשת  האגף  הכריז  החנוכה,  ימי  טרם 
מ"מ  של  בראשותו  ירושלים  בעירית  המזרח 
ראש העיר הרב צביקה כהן, על פרויקט הלכתי 
במסגרתו  ספרד',  במנהגי  'חנוכה  ומקיף  עיוני 
חולקו אלפי קונטרסים 'תורת המועדים - הלכות 
דוד  הרב  הגדול  הגאון  חיבורו של  פרי  חנוכה׳ 
ישיבות עמלו שעות  ובני  ואלפי אברכים  יוסף, 
הקונטרס,  מתוך  סיכומים  בכתיבת  ארוכות 
מקיפות  לשאלות  עיוניות  תשובות  כתיבת  וכן 
יוסף  והשעה אותן חיבר הגר"ד  בענייני חנוכה 

שליט"א.
ואברכים  הוראה  מורי  של  מובחר  צוות 
החיבורים  כל  על  מקיף  בעיון  עברו  חשובים 
וזאת  הבדיקה,  בעת  הכותב  זהות  הסתרת  תוך 
על מנת לשלול כל קשר בין הבודקים למחברים 
להגרלה  השמות  כל  הוכנסו  הבדיקה  ובסיום 

בפיקוח מלא והדוק של רו"ח.
בפרס הראשון הוגרלו עשרה חנוכיות מכסף 
כ-2.000  היא  חנוכיה  כל  של  שעלותה  טהור 
מפוארים  סטים   20 הוגרלו  השני  ובפרס   ,₪
מסדרת הספרים 'הלכה ברורה'. כמו כן, זכו כל 
הכותבים בסט ג' כרכים של הספר 'ארחות מרן'.
לכבוד  עוצבה  וייחודית  מרהיבה  תפאורה 
מגבלות  עקב  קהל  ללא  שהתקיים  המעמד 
ההתקהלות, אך שודר למאות מוקדים בכל רחבי 

הארץ.
בשירה  הנעימו  והאמנים  הזמרים  גדולי 
ליבות  והלהיבו את  ובפיוט לכבודה של תורה, 
ולחזק  תלמודם  על  לשקוד  להמשיך  האברכים 

את מבצרי היכלי תורה.
פני  את  בברכה  קידם  גדסי,  איתי  המנחה, 
וציין כי  מרנן ורבנן שפיארו את בימת המזרח, 
כותבי החבורות וחידושי תורה, נושאים בגאווה 
שאף  זי"ע,  יוסף  הגר"ע  מרן  מורשת  לפיד  את 
בערוב ימיו הפציר באברכים ובני ישיבות לאחוז 
הכתב. על  עמלם  מפרי  ולעלות  סופר   בשבט 
מ"מ ראש העיר הרב צביקה כהן, סקר בהרחבה 
את התוכנית, והעלה על נס את ההיענות הרחבה 

של אברכים ובני ישיבות מכל שכונות ירושלים 
חבורות  של  חופן  הבודקים  צוות  בפני  להגיש 
שזורות בפלפולים, חידושים ואמרות שנתחדשו 
בבית מדרשיהם. הוא הודה לגר"ד יוסף שנאות 
וליווה כל  להוביל את הפרויקט כולו ביד רמה 
ההלכה  לימוד  את  לחזק  מטרה  מתוך  בו  צעד 
על  יוכרזו  בקרוב  כי  וציין  תורה,  עמלי  בקרב 
הברורה,  ההלכה  אור  לחיזוק  נוספות  תוכניות 

לאור משנתו ופסיקתו של מרן זי"ע.  
סגן ראש העיר הרב אברהם בצלאל, הטעים 
על  אנו  מצווים  בו  היחיד  החג  הוא  חנוכה  כי 
יותר מהעובדה  פרסומי ניסא, ואין פרסום גלוי 
ירושלים  שכונות  מכל  אברכים  מאה  שאלף 

עמלו ביצירתיות בכתיבת חידושי תורה.
ראש העיר משה ליאון, אשר קצר שבחים על 
כי כבוד הוא  תרומתו להצלחת הפרויקט, אמר 
לעירית ירושלים לקחת שותפות פעילה בחיזוק 
מרן  של  משנתו  ברוח  ספרד  יהדות  מורשת 
יוסף,  דרכו הגר"ד  וממשיך  בנו  זי"ע, בראשות 
חשובות  ותוכניות  פרויקטים  נכונו  בעתיד  וכי 

לביסוס תור הזהב של יהדות ספרד המעטירה.
שר הפנים הרב אריה דרעי, מנה את הפעילות 
המבורכת של נציגי ש"ס בעירית ירושלים שכל 
מטרתם נועדה לחזק את בני התורה הספרדים, 
אברכים  אלפי  של  היענותם  את  נס  על  והעלה 
שהם  החנוכה,  בימי  המועדים'  ב'תורת  לעסוק 
היסטוריים  ההוד  מימי  השני  כחוט  שזורים 
בהקמת התנועה לפני כ-30 שנה, אז הורה מרן 
 - המופת  יצירות  את  לחבר  יוסף,  הגר"ד  לבנו 
חולקו  ואלו  המעיין',  'מן  הקונטרסים  סדרת 
ישיבות  ובני  לאברכים  עותקים  אלפי  במאות 
והעם שבשדות. השר אף הוסיף כי מיום פתיחת 
יחוה  המדרש  בבית  בית  בן  ממש  הוא  המקום 
ת״ח  ואלפי  מאות  מספסליו  שהוציא  דעת 
מופלגים ואף זכה בעצמו לחבוש את ספסלי בית 

המדרש וללמוד שם תקופות ארוכות.
את המשא המרכזי נשא הגר"ד יוסף, שבפתח 
בהתרגשות  ואמר  לשמים  עיניו  נשא  דבריו 
העולמים  לריבון  הודאה  חי'  כל  'נשמת  רבה 
לכל  הודה  הוא  הקורונה.  מנגיף  החלמתו  על 
הודה  כן  לשלומו,  והמייחלים  המתפללים 
לחזק  שכמם  על  שנטלו  העסקנים  לכל  בדבריו 
הוא  התורה.  בקרב  בני  ההלכה  לימוד  את 
אברך  כל  של  חובתו  על  ממושכות  הרחיב 
לעמול בלימוד טור ובית יוסף כדי להגיע לחקר 
ההלכה. עוד הדגיש, כי הפרויקט הנוכחי, כמו 
גם יתר התוכניות העתידיות כאשר בקרוב יושק 
לימוד הלכות הפסח בעיון, נועד לחזק את עמלי 
תורה היושבים בשבת תחכמוני ומוסיפים באור 

ההלכה הצרופה והברורה.

במעמד רווי הוד בראשות חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, יו"ר ש"ס השר 
הרב אריה דרעי ור"ע ירושלים משה ליאון התקיים כנס לחיזוק לימוד ההלכה 

וסיכום תוכנית 'חנוכה במנהגי ספרד' שבו אלפי אברכים למדו בעיון, סיכמו, חיברו 
תשובות וזכו בספרי הלכה ובפרסים יוקרתיים

צילום: ים לביא

 ְיִהי ָרצֹון... ֶשִּׁיְהֶיה 
ִלי ֵעֶסק ֶזה 

ִלְרפּוָאה, ִּכי רֹוֵפא 
ִחָּנם ַאָּתה.

)תפילה לרפואה בעת נתינת תרופה, שו"ע סימן רל(

 מכיל: Ibuprofen. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. 
 מגיל 3 חודשים עם מרשם רופא, ומגיל 6 חודשים ללא מרשם רופא.

איתך בתפילה. כשאת רק רוצה 
שהוא יבריא, אנחנו שם איתך.



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



ח' טבת תשפ"א 8823/12/20 בירושלים

ביקורו היסטורי של הראשון לציון באבו דאבי 

מאת: יוסף טולידנו 

יצחק  רבי  הגאון  הראשי  הרב  לציון,  הראשון 
סבב  השבוע  ראשון  ביום  קיים  שליט"א  יוסף 
האמירתית  המלוכה  בית  משפחת  עם  פגישות 
ושורת שרים בכירים בממשלה באבו דאבי: שר 
הבין  הסובלנות  שר  דהארי,  אל  אחמד  הדתות 
כלכלי  לפיתוח  השר  נהייאן  אל  השייח'  דתית 
מוחמד אל שורפא ושרת התרבות ונורא אל קאבי. 
הבכירה  הישראלית  האישיות  הוא  יוסף  הרב 
החתימה  מאז  הערבית  במדינה  שמבקרת  ביותר 

על הסכם השלום.
את  להסדיר  הצורך  עמד  הביקור  במוקד 
במדינה  מלאים  יהודיים  חיים  לקיום  האישורים 
בין  שנחתמו  השלום  הסכמי  לאחר  המוסלמית 

ישראל לאיחוד האמירויות.
לוי  היהודית באיחוד האמירויות,  רב הקהילה 
דוכמן, אמר כי ביקורו של הראשל"צ הגר"י יוסף 
"במדינות  כלשונו,  מהיסטורי",  פחות  "לא  הוא 
מאליה  מובנת  לא  היא  דתית  פעילות  מוסלמיות 
זה,  את  לנו  מאפשרים  האמירויות  באיחוד  כאן 
היסודות  את  הניח  לציון  הראשון  של  ביקורו 
לעשרות שנים של תחיה יהודית בקהילה היהודית 

המתפתחת במדינה".
המלוכה  משפחת  לבני  אמר  לציון  הראשון 
לציון  – הראשון  אביו  כי  נפגש  ולשרים שעימם 
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל – נולד בעיראק והיה 
רב במצרים וכבר אז ניתן היה לקיים חיים יהודיים 
מלאים לצד דתות אחרות, כך שהשלום בין העמים 
הוא 'החזרת עטרה ליושנה'. הוא גם ביקש מהם 

ישראל  בין  נוספים  שלום  הסכמי  בהשגת  לסייע 
למדינות ערביות ומוסלמיות אחרות והזמין אותם 
יוסף ציין כי מדינת ישראל  לבקר בישראל. הרב 
מאפשרת חופש דת מוחלט והמשרד לשירותי דת 
מעניק את כל שירותי הדת לכל בני הדתות והוא 
את  לאפשר  נכונותו  על  האמריתי  לממשל  מודה 

קיום חיי דת יהודיים במדינה.
השייח' אל נהייאן אמר בסיום הפגישה עם הרב 
אנחנו  כי  לנו,  להודות  צריך  לא  "אתה  כי  יוסף 
שר  להודות".  צריכים  לא  ובמשפחה   – משפחה 
הדתות האמירתי הוסיף: "אנחנו מעריכים שבאת. 
אירוע  הוא  ביקורך  דת.  אנשי  מעריכים  אנחנו 
היסטורי ואנחנו שמחים שזכינו לארח אותך כדי 

למנף את החיים היהודים במדינה".
לציון  הראשון  את  הזמינו  האמירתים  השרים 
לבקר בחנוכת הבית של "מרכז אברהם" שנבנה 

בימים אלה בבירה אבו דאבי.
בין היתר דנו הראשון לציון והשרים על הקמת 

בית עלמין יהודי במדינה הערבית הנתון לאישורו 
הסופי של שר הבריאות, בתי כנסת מקווה טהרה 
וכן  דתית  הבין  הסובלנות  שר  לאישור  הנתונים 

באישור פיתוח מערכת הכשרות במדינה.
והשרים  המלוכה  ממשפחת  הגורמים 
ולרב  לציון  לראשון  אמרו  בפגישות  שהשתתפו 
כנסת  בתי  לפתיחת  מצפה  המדינה  כי  דוכמן 
במדינה  האמירויות   7 בכל  יהודיות  וקהילות 

הערבית. 
בתי  וקיימים  קהילות  פועלות  להיום  נכון 
– הבירה אבו-דאבי  כנסת באמירויות המרכזיות 
הערבית  המדינה  אך  דובאי,  הכלכלית  והבירה 
כנסת  בתי  בהקמת  שיסייע  דוכמן  מהרב  מצפה 
הנוספות  באמירויות  גם  יהודיות  וקהילות 
שארג'ה, עג'מאן, ראס אל-ח'ימה, פוג'יירה ואום 
אל-קיוין. על פי ההערכות הסכם יביא יהודים גם 

לאמירויות הללו במסגרת עבודה או מגורים.

תפילת  לציון  הראשון  התפלל  הבוקר 
דאבי,  באבו  היהודית  הקהילה  שחרית במרכז 
שבו מתגוררים בין היתר כ-20 יהודים שהוברחו 
למרות  כי  אמר  הרב  חודשים.  כמה  לפני  מתימן 
היחס הנדיב אליהם מצד השלטונות המקומיים – 

עליהם "לעלות לארץ הקודש, ארץ ישראל".
במיוחד  שבאה  דובאי  תושבת  מוסלמית  מיה, 
לראות את הרב אמרה: "זה כבוד עבורנו שרבה 
שמחה  אני  באמירויות.  פה  מבקר  ישראל  של 
לחוות את החוויה של הקהילה היהודית במדינה 

ואני אזכור זאת לנצח".
הרב לוי דוכמן אמר כי "ביקורו של הרב מאוד 
מקומיים  וגם   - הקהילה  יהודי  כל  את  מרגש 
בחיי  חדש  ופרק  התחלה  זו  יהודים.  שאינם 
בטוחים  אנו  כאן.  המשגשגים  היהודים  הקהילה 
החיים  על  ישפיעו  הזה  הביקור  של  ההדים  כי 

היהודים באמירויות גם בעוד שנים רבות". 

 הגר''י יוסף בביקורו בדובאי עם אנשי ממשל ונציגי השלטון

מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

לבתי כנסת • לבתי מדרש  • לבתי אבות • לבתי ספר 
לישיבות • למרפאות • למסעדות • לקייטרינג ועוד...

1599-500-808 | 050-7431335התקשרו והזמינו עכשיו

פתרון מושלם!!!

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות



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
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המעצר השערורייתי

חברי ביה"ד של חסידות בעלזא דנו 
בנושא החיסון והכריעו: ללכת להתחסן

מאת: מנדי קליין 

נעצר  בגפו,  המתגורר  ערירי  יהודי  פליישמן,  יוסף  שערורייה: 
ביום חמישי לפנות בוקר על ידי שוטרים מתחנת לב הבירה שפשטו 
ממיטתו,  אותו  שלפו  בירושלים,  ישראל  בית  בשכונת  דירתו  על 

גררו אותו יחף – והכניסו אותו בכוח לניידת משטרה.
בטעות  שמדובר  במשטרה  הובן  כאשר  שעות,  מספר  כעבור 
סביבתו  עם  לתקשר  המתקשה  וחולה  מבוגר   – פליישמן  בזיהוי, 
– שוחרר בסביבות השעה 5 לפנות בוקר לרחוב בקור הירושלמי, 
מבלי לבדוק האם הוא מסוגל להגיע לביתו ומבלי לספק לו גרביים 

ונעליים.
ביצעו  מתנדבים  כנעדר.  הוכרז  פליישמן  שחרורו,  אחרי 
חיפושים אחריו, ורק לאחר למעלה מ-12 שעות הוא אותר שוכב 
בבוץ כשהוא סובל מהיפותרמיה חריפה ופונה בניידת אט"ן לבית 
החולים. אם לא היה נמצא, התרשלותם וגסותם של השוטרים היו 

יכולים לעלות בחייו.
פרסום המקרה והסרטון ממצלמות האבטחה הממוקמות ברחוב 
בו הוא מתגורר עוררון זעם ציבורי נרחב גם בקרב הציבור הכללי. 
ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות תלונה שהתקבלה במשטרה 
על איומים, השוטרים הגיעו לכתובת שמסר להם המתלונן. שם הם 
פגשו באדם שסירב להזדהות כנדרש, ולכן נאלצו לעכבו ומשסירב 
לשתף פעולה הובא לתחנת המשטרה. לאחר פעולות זיהוי שבוצעו 
לחקירה  הדרוש  בחשוד  מדובר  לא  כי  התברר  המשטרה  בתחנת 
בגין האיומים, לכן האיש שוחרר לדרכו מיד. בהמשך היום התקבל 
דיווח כי האיש נעדר והמשטרה החלה בביצוע מגוון פעולות עד 
שאותר. לצד האמור, בכוונתנו לבדוק את המקרה ובמידת הצורך 

יופקו הלקחים הנדרשים בהתאם".
השר  אל  בוסו  אוריאל  ח"כ  פנה  הרשלני  המעצר  בעקבות 
פליישמן  יוסף  של  מעצרו  בעקבות  אוחנה  אמיר  פנים  לביטחון 
שמעצרו  לאחר  הפרסומים  שעל-פי  הוא  מכל  "החמור  וכתב: 
התגלה כ׳מעצר שווא׳ בשל טעות בזיהוי, הוא שוחרר ונעלם למשך 
שעות ארוכות בעוד שהתרופות שלו נותרו בתא המעצר ואיש לא 

טרח להשיבם או ׳חלילה׳ חשב לדאוג לבריאותו.
"לאחר כמעט יממה של היעדרות הוא אותר בשעת לילה מאוחרת 
בבית החולים שערי צדק לאחר שפונה על ידי מד"א. אירוע כזה 
ולהיבדק ביסודיות, למצות את הדין עם השוטרים  חייב להיחקר 
נטולי הרגש והדעת, עימם ועם שולחיהם נותני ההוראה השגויה 
הזו, ודווקא בזמנים אלו אשר אמון הציבור במשטרה נמצא בשפל 
חסר תקדים, מקרים מעין אלו רק מעצימים את התחושות הקשות 

ומעמיקים את הקרעים".
חבר הכנסת בוסו דורש מהשר אוחנה, "לחקור אירוע זה לעומק 
ולפרסם את מסקנותיו לציבור לאלתר וללא דיחוי ויפה שעה אחת 

קודם".
בעקבות  המשטרה  את  הוא  אף  תקף  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
התנהלותה: "תגידו משטרת ישראל, יש סיכוי שמתי שהוא תפסיקו 
להתייחס לכולנו כמו חבורה של מטומטמים?! עזבו טעות או לא 
טעות בזיהוי. נראה לכם סביר 'לשחרר לדרכו' איש בגיל הזה, לא 
בריא בנפשו, יחף, בקור של לילה ירושלמי – במקום להחזיר אותו 
אותו באמצע  למקום שממנו שלפתם  חוזר  ולוודא שהוא  הביתה 

הלילה?!"
ח"כ ישראל אייכלר: "אחרי שהתברר מעל כל ספק שהשוטרים 
נהגו ברשעות ואכזריות במעצרו ושחרורו של יוסף פליישמן, הדבר 
הראשון שמצופה מראש הממשלה ושר הבט"פ להורות למשטרה 
– להשעות מיד את השוטרים המעורבים במעשה הנפשע ולפתוח 

בחקירת הפשע של מעצר שווא ובהפקרת אדם חולה בכפור לילי 
ברחוב".

"אין  וכתב:   – פנים  לביטחון  השר  אל  פנה  ארבל  משה  ח"כ 
ספק כי טעויות לעיתים קורות, אולם לא ניתן שלא להסיק שככל 
שמדובר באוכלוסייה חרדית ובאוכלוסייה מבוגרת וחולה ידה של 

משטרת תחנת לב הבירה קלה על ההדק". 
"כזכור", כותב ח"כ ארבל, "מפקד התחנה נצ"מ שימי מרציאנו 
תועד לפני כחודשיים מכה נער חרדי עובר אורח ללא סיבה במאה 
שערים ונפתחה נגדו בגין כך חקירה במח"ש. יתרה מכך, גם אם 
לא ניתן היה להימנע מהטעות בזיהוי התנהלות השוטרים במקרה 
זה לא הייתה תקינה ללא צל של ספק. לא ייתכן שאדם מבוגר שלא 
מהווה סכנה כלל ייגרר מביתו בשעת לילה כשהוא יחף וישוחרר 
יחף לרחובות העיר לפות בוקר מבלי ליתן לו מספר דקות להתארגן 
בביתו ומבלי להשיבו לביתו משהובנה הטעות או לוודא כי הוא 
באמון  קשות  פוגעים  זה  מסוג  אירועים  לביתו.  לשוב  כיצד  יודע 
ירושלים  מחוז  במשטרת  בפרט,  החרדי  והציבור  בכלל,  הציבור 

ודורשים בדיקה וחקירה כדי שלא יישנו.
בסיום מכתבו כותב ח"כ ארבל: "רצוני לשאול: 1. האם נעשתה 
בדיקה מעמיקה לבירור הסיבה לטעות בזיהוי שהובילה לגרירתו 
הקשה  המקרה  בעקבות  האם   .2 פליישמן?  מר  של  לחקירה 
כלפי  ובברוטליות  בגסות  שפעלו  השוטרים  נגד  הליכים  ננקטו 
קשישים  מול  המשטרה  בהתנהלות  הנהלים  וחודדו  פליישמן  מר 
ובעלי מוגבלויות? 3 .לאור ריבוי התקריות האלימות בהן מעורבים 
בודק שיבחן  נכון למנות קצין  לא  לב הבירה, האם  שוטרי תחנת 
אילו לקחים יש להפיק ואילו נהלים יש לחדד או לתקן בכל הקשור 

להתנהלות שוטרי התחנה מול תושבי ירושלים?
בתוך כך השר לבט"פ אמיר אוחנה הגיע לבית החולים כדי לבקר 
אוחנה:  הביקור אמר השר  לאחר  ולדרוש בשלומו.  פליישמן  את 
לו  שלחתי  שאירע.  מה  על  העמוק  צערי  את  יוסף  בפני  "הבעתי 
בשם אזרחים רבים שפנו אלי חיבוק מחזק ואיחולי בריאות טובה. 
הלקחים  את  ממנו  ותפיק  האירוע  את  תתחקר  ישראל  משטרת 

לצמצום הישנות מקרים מסוג זה".

מאת: חיים רייך

בעקבות תחילת מבצע החיסונים לנגיף הקורונה בישראל, זומנו 
השבוע בכירים במערכת הבריאות בהובלת המשנה למנכ"ל משרד 
הבריאות פרופ' איתמר גרוטו למרכז העולמי של חסידות בעלזא 
בירושלים כדי להציג את יתרונות החיסון בפני מושב בד"צ רבני 

'מחזיקי הדת' שליט"א.
המפגש התקיים ביוזמת יו"ר קהילת 'מחזיקי הדת' - בעלזא הרב 

מרדכי בריסק ובהנחייתו של עוה"ד ר' אברהם זינגר. 
במפגש נטלו חלק חברי הביד"צ מחזיקי הדת הרבנים הגאונים 
רבי  ברק,  בבני  חסידים  קהל  רב  צבי שפירא  חיים  רבי  שליט"א: 
דוד  חיים  רבי  בירושלים,  החומות  שומרי  כולל  ראש  ברנד  מאיר 
שובקס, רבי יעקב גרינוולד, רבי שמאי גרוס ורבי אברהם דירנפלד; 
רבי  הגאון  והרב  פריז  אב"ד  מלפנים  כהן  ירמי'  רבי  הגאון  הרב 

פנחס פרידמן ראש ישיבת מבקשי השם.
בפתח הדברים הכביר במילים הגאון רבי פנחס פרידמן אודות 
חשיבות ערך החיים, מעלת הרפואה ומעמד הרופא בראי ההלכה.

יעילות  אודות  הבריאות  מערכת  בכירי  נשאלו  המפגש  במהלך 
החיסון, תכולתו, השלכותיו האפשריות ותופעות הלוואי. 

פרופ' איתמר גרוטו פרס בפני הרבנים את תהליך האישור שעברו 
החיסונים והמליץ לכלל הציבור להתחסן מפני נגיף הקורונה.

זיהומיות,  למחלות  המחלקה  מנהל  סטרכילביץ,  קובי  פרופ' 
מבית החולים 'הדסה',  תיאר בפני ביה״ד כיצד עובד החיסון וירד 
יתרונותיהם  את  הבריאותי  בהיבט  פורש  כשהוא  לפרטי-פרטים 
פני  על  ו'מודרנה'  'פייזר'  חברת  של  החיסונים  של  הברורים 

חיסונים אחרים המוכרים בעולם הרפואה.
השמועות  את  הדפו  הבריאות  מערכת  בכירי  דבריהם  בפתח 
במידע  מדובר  כי  והבהירו  החיסון  ממתן  לנשים  סכנות  אודות 
שגוי המבוסס בעיקר על אי הבנה של אופי החיסון המוצע אך גם 
ממניעים בלתי ענייניים אחרים. "אלו שמתנגדים לחיסונים פשוט 

מחפשים במה", אמרו. 
לתפוגת  ביחס  אינדיקציה  אין  שעה  לפי  כי  הבהירו  כן  כמו 

לאור  במיוחד  החיסון,  השפעת 
דווחו  האחרונה  שביממה  העובדה 
חדשות  מוטציות  של  הופעתן  על 
וייתכן  ישראל  לגבולות  מחוץ 
את  ליטול  ייאלצו  ישראל  שאזרחי 

החיסון שוב בעוד שנה. 
אדם  כי  הובהר  המפגש  במהלך 
נדרש  אינו  והחלים  בקורונה  שחלה 

בשלב הזה ליטול את החיסון. 
מתאים  החיסון  כי  נאמר  עוד 
נבדק  הוא  אך  האוכלוסיה  לכלל 
 .16 גיל  מעל  האוכלוסיה  על 
לא  כי  המומחים  הבהירו  בדבריהם 
מסויימת  לבעיה  אינדיקציה  קיימת 

באוכלוסיה מתחת לגיל 16. 
לנצח  היחידה  הדרך  כי  באומרם  המומחים  חתמו  דבריהם  את 
את המגיפה היא בנטילת החיסון וקראו לכלל האוכלוסיה לצאת 

ולהתחסן.
ביום שלישי השבוע, ימים אחדים לאחר הדיון של חברי ביה"ד, 
פירסם בית הדין קול קורא בו נקרא הציבור להתחסן לאלו אשר 
ראוי  סיכון  בקבוצת  שאינם  אלו  וגם  הסיכון  בקבוצת  נמצאים 

שיתחסנו. על המכתב חתם כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א.

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו הגיע למרכז העולמי של חסידות בעלזא בירושלים כדי לדון עם חברי ביה"ד של בעלזא בנוגע לחיסונים נגד קורונה 

לאחר שנעצר והוצא מביתו באישון לילה בגלל טעות בזיהוי, נשלח יוסף פליישמן לקור הירושלמי כשהוא יחף רחוק מביתו

 פרופ' גרוטו בדיון ביה''ד מחזיקי הדת | צילום: משרד הבריאות

מכתב דייני ביה"ד

הרה"ר הגר"ד לאו בביקור בביה"ח אצל  יוסף פליישמן
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בחירות רביעיות

מאת: חיים רייך

בלילה  הכנסת  חברי  על  עבר  דרמטי  לילה 
שבין שני לשלישי. הצעת החוק שהייתה אמורה 
התקציב  לאישור  האחרון  המועד  את  לדחות 
הונחה על שולחן הכנסת, אך המו"מ בין הליכוד 
לכחול לבן הגיע למבוי סתום לאחר שכבר הושגו 
הודיע שר  וברגע האחרון  הצדדים  בין  הסכמות 
הביטחון בני גנץ לרה"מ נתניהו כי הוא חוזר בו 
מההסכמות וכי אין בכוונת סיעתו לתמוך בהצעת 

החוק.
בניסיון של הרגע האחרון, ניסה נתניהו לגייס 
לבן  בכחול  בהצעה.  שיתמכו  כנסת  חברי   61
החליטו להימנע בניסיון לאפשר לליכוד למצות 
את המו"מ, אולם לא לקחו בחשבון שכמה חברי 
חיימוביץ'  מיקי  זמיר,  אסף   - לבן  מכחול  כנסת 
ויצביעו  הסיעתית  במשמעת  ימרדו   - שפע  ורם 
נכחו  לא  הח"כים  ויתר  שגנץ  בזמן  החוק  נגד 
הפתיעו,  מהליכוד  מורדים  כמה  גם  במליאה. 
החוק  נגד  שהצביעה  שיר  מיכל  ח"כ  כדוגמת 
ומיד לאחמ"כ הודיעה כי היא מתפטרת מהכנסת 
"תקווה  סער  גדעון  של  לסיעתו  ומצטרפת 

חדשה".
ח"כ  נשא  ההצבעה,  עד  זמן  למשוך  בניסיון 
יצחק פינדרוס את אחד הנאומים הזכורים ביותר 
מעל דוכן המליאה. פינדרוס התבקש למשוך את 
 61 לגייס  ניסו  הקואליציה  שראשי  בזמן  נאומו, 
על  פינדרוס  של  נאומו  נמשך  וכך  כנסת,  חברי 
פני למעלה משעתיים, נאום שכלל רגעים קומיים 

רבים ונמשך עד סמוך לשעה אחת בלילה.
ביקש  נאומו,  את  סיים  פינדרוס  שח"כ  לאחר 
ועלה  הדיבור  רשות  את  נתניהו  בנימין  רה"מ 
שבשעה  משום  "התעכבתי  המליאה:  לדוכן 
מראשי  אחת  עם  שיחה  קיימתי  בדיוק,   24:00
חיסונים.  שמפתחת  בעולם  הגדולות  החברות 
ביקשתי ממנו להקדים משלוחי חיסונים לישראל 
ההתפתחות  מה  אותו  שאלתי  הזדמנות  ובאותה 
הזו.  בשעה  שעשיתי  מה  זה  המוטציה.  לגבי 
את  לסגור  חברי  עם  יחד  עבדתי  היום  במשך 
כבר  שהיא  להיות  שיכול  המוטציה  נגד  השמים 

כאן".
לדברי נתניהו: "בשעה הזו היינו צריכים ללכד 
הבחירות  את  למנוע  דרך  כל  ולמצוא  כוחות 
נסוג  גנץ  בני  האחרון  ברגע  האלה.  המיותרות 
את  לעצור  כדי  עליהם  שהסכמנו  מהדברים 
הדיקטטורה הפקידותית משפטית פה, אבל הוא 

לא  ואנחנו  וחבריו  ניסנקורן  של  בלחץ  עמד  לא 
הולכים  לבן  כחול  ולכן  לזה.  להסכים  יכולים 

לגרור אותנו לבחירות מיותרות". 
שאני  לכם  להגיד  רוצה  "אני  הוסיף:  נתניהו 
לא חושש מהבחירות. אנחנו ערוכים לזה. אנחנו 
מיליוני  מביא  מי  יודע  בישראל  הציבור  ננצח. 
את  בולם  מי  שלום,  הסכמי  ארבעה  חיסונים, 
את  כאן  ישקם  ומי  ביטחון  מביא  מי  איראן, 
הכלכלה בתנופה רבה. אבל זה מיותר. יותר מזה 
קיום  המשך  בעד  אצביע  אני  לומר.  מה  לי  אין 

הממשלה".
הצעת  הדרמה,  של  בסיומה  דבר,  של  בסופו 
של  ברוב  נדחתה  התקציב  מועדי  לדחיית  החוק 
47 תומכים, כאשר המשמעות  49 מתנגדים מול 
מאליה,  להתפזר  הייתה  אמורה  שהכנסת  היא 
רדת  לאחר  אחדות  שעות  בלילה,  ב-12  אתמול 

הגיליון לדפוס.
חברות  בזכות  הושג  החוק  נגד  הרוב  כאמור, 
מ'הליכוד'.  השכל  ושרון  שיר  מיכל  הכנסת 
להיעדר  בחרה  והשכל  החוק  נגד  הצביעה  שיר 
ח"כים  ששלושה  העובדה  גם  אולם  מהמליאה. 
סייעה  להימנע  במקום  נגד  הצביעו  לבן  מכחול 

לקבלת הרוב שהפיל את החוק. 
במליאה  נשמעו  נפל,  שהחוק  התברר  כאשר 
מהאופוזיציה.  כנסת  חברי  של  כפיים  מחיאות 
יו"ר הכנסת יריב לוין ניסה לצנן את התלהבותם. 
שמחאו  שאלו  לוין,  אמר  מוכיחה,  ההיסטריה 
כפיים כאשר הכנסת מתפזרת, רבים מהם לא שבו 

לכהן כחברי כנסת בכנסת הבאה.

המרוויחים והמפסידים

רביעית  בחירות  למערכת  ישראל  נגררה  וכך 
ומי  להרוויח  אמורים  מי  משנתיים.  פחות  בתוך 

אמורים להפסיד מהיציאה מערכת בחירות? 
רגע  לבחירות,  היציאה  נתניהו,  רה"מ  עבור 
לפני שישראל נכנסת לסגר שלישי, זהו עיתוי לא 
בשבועות  איתו  יטיבו  לא  הקהל  דעת  סקרי  נח. 
הקרובים, אולם נתניהו כבר הוספד מספר פעמים 
פעם  בכל  עצמו  את  להמציא  והצליח  בעבר 
מחדש. האם סמוך לבחירות, שצפויות להתקיים 
שוב  להמריא  נתניהו  יצליח  ניסן,  י'  ב-23.3 

בסקרים?
סער  גדעון  בעיקר  הם  בבחירות  שחפצים  מי 
אם  שניהם,  עם  מיטיבים  הסקרים  לפיד.  ויאיר 

גדעון  כניסתו של  נחלשה מעט עם  יש עתיד  כי 
סער לזירה כמפלגה עצמאית. מי שדרש להקדים 
היה  האחרונים  החודשים  במשך  הבחירות  את 
עד  בסקרים  שהמריא  בנט  נפתלי  ימינה  יו"ר 
טרפה  סער  של  כניסתו  אולם  מנדטים.  ל-22 
22 מנדטים בסקרים  את הקלפים וכעת סער עם 

וימינה מקבלת בסביבות 13 מנדטים בסקרים.
הם  לבחירות  מהליכה  הגדולים  המפסידים 
בני  של  הפוליטית  המניה  לבן.  כחול  חברי 
הסקרים  הפוליטי.  בשוק  הרבה  שווה  לא  גנץ 
ממצבים את מפלגתו על סף אחוז החסימה. לא 
הנוכחיים  הרשימה  מחברי  שכמה  הנמנע  מן 
והאוזר  שהנדל  אחרי  אחרות.  למפלגות  יחברו 
התפצלו ועברו לרשימתו של גדעון סער, הבאים 
בתור שצפויים לחבור למפלגות אחרות הם שר 
המשפטים אבי ניסנקורן, מיקי חיימוביץ וח"כים 
נוספים. ח"כ אסף זמיר צפוי לפרוש ולהתמודד 

על ראשות עיריית ת"א.
רה"ע הנוכחי של ת"א רון חולדאי, כבר נערך 
לחבור  שעשויים  מי  הארצית.  לזירה  להיכנס 
שלח  ועופר  לבן  מכחול  ניסנקורן  הם  אליו 
יאיר  יו"ר מפלגתו  עם  בנתק  עתיד שנמצא  מיש 
לפיד. מפלגה חדשה בגוש המרכז שמאל עשויה 
מהן  שאחת  מפלגות  לרסיסי  המחנה  את  לפצל 
סביר  החסימה.  לאחוז  מתחת  אל  לקרוס  צפויה 
להניח שמפלגה של חולדאי עם כמה מהכוחות 
קולות  יגרפו  השמאל-מרכז  במחנה  החזקים 
בעיקר ממצביעי כחול לבן וממצביעי יש עתיד, 
את  נכונה  משקפים  לא  הנוכחיים  שהסקרים  כך 

המציאות.
ויש גם כמה חברי כנסת ושרים שנמצאים בין 
ואיציק שמולי  הפטיש לסדן. השרים עמיר פרץ 
ברשימת  להתמזג  חשבו  העבודה  ממפלגת 
של  מפירוקה  החשש  נוכח  אולם  לבן,  כחול 
הם  החסימה,  אחוז  סף  על  שנמצאת  המפלגה 
את  רוצה  פרץ  השר  אלטרנטיבה.  מחפשים 
נשיאות המדינה, אולם סיכוייו להיבחר נמוכים. 
להתמזג מחדש  היא  בפניו  האופציות שעומדות 
עם מרצ או חילופין עם מפלגתו החדשה של רון 
איתם  מביאים  לפחות  הם  לכשתוקם.  חולדאי 

כנדוניה תקציב של מימון מפלגות.

מי יעמוד בראשות הבית היהודי?

גם במחנה הימין יש כמה שטרם החליטו על 

שפרש  היהודי  מהבית  פרץ  רפי  השר  עתידם. 
ימינה והצטרף לממשלה כשר, לא  מהבלוק של 
צפוי לעבור את אחוז החסימה לבדו. בנט לא שש 

להחזיר אותו לרשימת ימינה. 
להיאבק  צפויים  היהודי  הבית  ראשות  על 
היו"ר הנוכחי רפי פרץ, מנכ"ל הבית היהודי ניר 
אורבך וח"כ לשעבר מוטי יוגב שעדיין לא הודיע 
ינצח  ופרץ  במידה  למרוץ.  להצטרף  כוונתו  על 
סיכוייו לחבור לרשימתו של בנט אינם גבוהים, 
בימין  קולות  מאיבוד  שחושש  נתניהו  אם  אלא 
עם  שעשה  כפי  הליכוד,  ברשימת  אותו  ישריין 
סביר  ייבחר,  ואורבך  במידה  דהן.  בן  אלי  ח"כ 
להניח שהבית היהודי תיטמע בתוך 'ימינה' בשל 
הבית  מחברי  חלק  לאורבך.  בנט  בין  התיאום 
מוטי  לשעבר  בח"כ  דווקא  מעוניינים  היהודי 

יוגב.
בדימוס שבסביבתם  פוליטיקאים  גם שני  ויש 
אלי  ח"כ  הפוליטיים:  לחיים  חזרה  על  מדברים 
ובסביבתו  סער  גדעון  עם  קשר  על  ששומר  ישי 
גם  החדשה.  ברשימה  וישתלב  ייתכן  כי  טוענים 
הח"כית לשעבר ציפי לבני שוקלת קאמבק. אחרי 
לבני  צפויה  מפלגות,  ארבע  לעבור  שהספיקה 

למצוא עצמה במפלגה חמישית.
במפלגות החרדיות לא צפויים שינויים מרחיקי 
לכת. בש"ס, הרשימה צפויה להיות זהה לרשימה 
צפויים  כהן  ואיציק  נהרי  משולם  גם  הנוכחית. 
נוספות  שנתיים  להם  הובטחו  שכן  להמשיך 
על  תונח  בנושא  ההחלטה  כי  אם  חלפו,  שטרם 

שולחנם של חברי מועצת חכמי התורה.
בהרכב  שינויים  צפויים  לא  התורה,  ביהדות 
להמשיך,  צפויים  המכהנים  הח"כים  הרשימה. 
אגודת  בין  שנחתם  האחרון  ההסכם  לפי  כי  אם 
דגל  יו"ר  של  תורו  הפעם  התורה,  לדגל  ישראל 
התורה ח"כ משה גפני לעמוד בראשות הרשימה. 
מקום  בין  מקומות  חילופי  הפעם  שנראה  ייתכן 
משמעות  לכך  תהיה  לא  אולם  לשני,  ראשון 
תצטרף  והמפלגה  ובמידה  מאחר  אמיתית, 
ועדת  את  שוב  ידרוש  גפני  הבאה,  לקואליציה 

הכספים וליצמן ידרוש משרד ממשלתי.
לשלוש  בדומה   2021 בחירות  גם  ועדיין 
כן  השאלה  סביב  יסובו  האחרונות,  המערכות 
נתניהו או רק לא נתניהו. אין ספק שעבור רה"מ 

מדובר בבחירות גורליות.

הקואליציה התפרקה: הבחירות צפויות להתקיים בי' ניסן, ארבעה ימים לפני ליל הסדר

ח"כ יצחק פינדרוס בנאום שנמשך למעלה משעתייםנתניהו נושא דברים רגע לפני ההצבעה | צילומים: דני שם טוב, דוברות הכנסת
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לפני 2,300 שנה, הזעיקו תושבי העיר האיטלקית 
על  לפקד  פירוס  הנודע  המצביא  את  טאראנטו 
צבאם בקרב נגד הרומאים. פעמיים הביס פירוס את 
הצבא הרומאי, אולם מחיר האבדות בנפש ששילם 
היה גבוה במיוחד והוא רשם התבטאות היסטורית 
כזה  ניצחון  "עוד  כשציין  לשון  למטבע  שהפכה 
ואבדנו". נדמה כי השבוע אפשר לעדכן את המודל 
לפיזור  בהחלטה  'המנצח'  של  בדמותו  ההיסטורי 

הכנסת, בני גנץ. 
נשלחה  שני  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
ממשרד הבריאות הודעה לשר הביטחון ויו"ר כחול 
לבן, ח"כ בני גנץ, ובה הוא נדרש להיכנס לבידוד, 
בשל חשיפתו לחולת קורונה ממפלגתו. אולי בשל 
מפורסמים  בחיסון  הצפוף  העיסוק 
במשרד  עקבו  לא  מקורונה,  וידוענים 
היו  לו  החדשות.  אחר  הבריאות 
גנץ  כי  להם  נודע  היה  כן,  עושים 
אחרי  טבעי,  בבידוד  ממילא  נותר 
איבד  והוא  התפרקה  שמפלגתו 
ונותר  לחלוטין את השליטה בחברים 
חבוט ומושפל, משל היה קשיש חרדי 
ירושלמי שנלקח לחקירה ללא נעליים 

באמצע הלילה, שלא באשמתו.
לזכותו של גנץ ייאמר שכבר בסוף 
השבוע הוא הבין את תמצית העניין: 
הקריירה  ניצבה  המאזניים  כף  על 
אבי  המשפטים  שר  של  זו  מול  שלו 
היה  קיום הממשלה  ניסנקורן. המשך 
משאיר את גנץ על הגלגל אבל מחסל 
ניסנקורן,  של  מעמדו  את  פקטו  דה 
לבחור  כזה  במקרה  נאלץ  שהיה 
במשרד  גרידא  ייצוגי  תפקיד  בין 
השפלה  צהלות  מול  אל  המשפטים 
פרישה  ובין  הליכוד  מחברי  יומיות 
לספסלים האחוריים של האופוזיציה. 
הליכה לבחירות, לעומת זאת, תשאיר 
את גנץ בסבירות גבוהה הרחק מתחת 
הנמנע  מן  )ולא  החסימה  לאחוז 
כלל(  להתמודד  שלא  יבחר  שהוא 
למנף את עצמו  ניסנקורן עשוי  ואילו 
הישראלית'  הדמוקרטיה  כ'מושיע 
עתיד',  'יש  ברשימת  בכיר  בשיבוץ 
במפלגתו המיועדת של חולדאי או אפילו בחבירה 

אפשרית לח"כ עפר שלח.
את  לעזרה  וגייס  המתרחש  את  למנוע  ניסה  גנץ 
בחירתו  עצם  רמון.  חיים  לשעבר,  המשפטים  שר 
חיובי  איתות  להוות  נועדה  לתפקיד  האחרון  של 
לנתניהו, שכן רק לאחרונה יצא ספרו 'נגד הרוח' ובו 
מתקפה חריפה על מערכת המשפט וביקורת שאינה 
מרומזת בעליל – גם על השר הנוכחי. ניסנקורן רתח 
ו'מקורביו' עסקו בתדרוך בלתי פוסק נגד גנץ, אבל 
לכל זה היה טעם רק על הנייר, במציאות, גנץ נותר 

בדד.

נגלתה לעיל כל, ממשלת  בשני בלילה הפארסה 
המוטציה הבלתי אפשרית התפרקה באופן משעשע 
יותר מובטח  במיוחד: הנציגים שמקומם פחות או 
והליכוד,  החרדיות  המפלגות  קרי  הבאה,  בכנסת 
כך  החוק  את  ולתקן  המצב  את  להציל  ניסו  עוד 
להעברת  האחרון  ליין  הדד  את  לדחות  שיאפשר 
ואילו  הכנסת,  פיזור  את  וימנע  המדינה  תקציב 
תור בלשכת התעסוקה,  אלו שיכולים כבר להזמין 
כלומר, מרבית חברי כחול לבן, נעדרו מהמליאה או 
הצביעו נגד החוק. אנשיו של גנץ עוד ייחלו למעשה 
נוספת של  ויאפשר יממה  ניסים שיעביר את החוק 
לפחות  רוה"מ,  את  לכופף  נואשת  בתקווה  מו"מ, 

לעת עתה, אבל הנס בושש מלהגיע.
שייזכר  זה  ספק  וללא  הכנסת  של  הסיום  אקורד 
של  בניצוחו  הפיליבסטר  היה  השאר,  מכל  יותר 
פינדרוס.  יצחק  ח"כ  התורה,  יהדות  סיעת  יו"ר 
הכנסת  את  התחיל  לא  שאפילו  מי  הגורל,  צחוק 
החוק  למימוש  ונזקק  המניין  מן  כחבר  הנוכחית 
שני  והצגת  הובלת  על  שחתום  זה  היה  הנורבגי, 
חוק  תיקון   – שלה  ביותר  המשמעותיים  החוקים 
בזמן  הכספים  ועדת  יו"ר  כמ"מ  בכובעו  התקציב 
שח"כ גפני סעד את לבו, והניסיון לתקן את חקיקת 
הכנסת,  ועדת  יו"ר  כמ"מ  בכובעו  הנוכחית  היסוד 

עם כניסתו לבידוד של ח"כ איתן גינזבורג.
הרביץ  ברציפות  דקות  וחמש  מאה  במשך 
פינדרוס תורה ביושבי המליאה, הסביר לח"כ אחמד 
והחסידים,  הליטאים  מחלוקת  של  טיבה  את  טיבי 
של  הפעילות  שעות  על  שיטרית  קטי  ח"כ  עם  דן 
שבניגוד  הצהיר  ואפילו  ברק  בבני  המקוואות 
אינם  החרדים   - הישראלית  בתקשורת  למקובל 
בכיסו של נתניהו, אדרבה, האחרון הוא זה שמונח 

בכיס שלהם. לו יהי.
רוה"מ  של  העל  מאמצי  למרות  הצער,  למרבה 
לגייס כל פרפר בליכוד )ע"ע חיים כץ שעשה קולות 
של שאשא ביטון(, להבטיח את היעלמותם הקסומה 
של ארבעת נציגי רע"מ ברשימה המשותפת שפרשו 
לשנת ליל מוקדמת, לוודא את הימנעותם של מרבית 
נציגי כחול לבן ולשדר עסקים כרגיל, ולאחר שכבר 

שיניה,  בעור  ניצלה  שהממשלה  נדמה  היה 
ברוב דחוק של 47 תומכים מול 45 מתנגדים, 
ומשום  השמית,  ההצבעה  סיום  שלב  הגיע 
הכנסת  חברי   – המורדים  ארבעת  צצו  מקום 
אסף זמיר, מיקי חיימוביץ' ורם שפע מכחול 
לבן )או ממה שנשאר ממנה( וח"כ מיכל שיר, 
גדעון סער  המצטרפת הטרייה למפלגתו של 

– והפכו את התוצאה על פניה.
של  התלהבותם  את  לצנן  שמיהר  מי 
היה  שנקטו,  המלוכלך  מהתרגיל  הארבעה 
כי  להם  שהזכיר  לוין,  יריב  המנוסה  היו"ר 
לרוב, אלו שתמכו בפיזור הכנסת – ראו אותה 
במסגרת  או  הביתית  מהכורסא  רק  בהמשך 
שיר  של  מקומה  האורחים.  ביציע  ביקוריהם 
אולי מובטח במקום ריאלי אצל סער, גם אסף 

בתקווה  המוניציפאלית  לזירה  לחזור  צפוי  זמיר 
אולם  לרשת את חולדאי בראשות העיר תל אביב, 
חרקירי  האומה  כל  לעיני  ביצעו  ושפע  חיימוביץ' 
רשימות  ממרכיבי  אחד  יתנדב  אם  אלא  פוליטי, 
רל"ב )רק לא ביבי. א.ג.( לשבץ אותם במקום סביר.

ח"כ  את  לתקוף  בליכוד  מיהרו  ההצבעה  בסיום 
הערב  כל  לאורך  במכוון  שנעלמה  השכל,  שרן 
הדרך  את  עושה  היא  אף  כי  טוענים  והרינונים 
למפלגת התקווה החדשה. יחד עם ח"כ מיכל שיר 
הסיעה,  ויו"ר  הליכוד  מקבוצות  השתיים  נזרקו 
ח"כ מיקי זוהר, מיהר להודיע כי יבקש להכריז על 

שתיהן כפורשות. קצת מאוחר מדי.

נאום פתיחת הקמפיין
דברים  לשאת  עלה  הממשלה  כשראש  למעשה, 
קצרים טרם ההצבעה, הוא כבר ידע שנגזרה הגזירה. 
נאומו התמקד במוטציה הבריטית החדשה ובהשגת 
מקמפיין  אינטגרלי  חלק  והיה  לקורונה  החיסונים 
הסכמי  של  צפוי  ציון  לצד  המתגבש,  הבחירות 
השלום ואולי חתימה על הסכם נוסף, בנוסח סעודי.

ההצבעה  סיבוב  סיום  ועם  חלפה  קלה  שעה 
בשלושה  מתבצעת  שמית  )הצבעה  הראשון  השמי 
הח"כים,  כל  של  שמית  הקראה  תחילה  שלבים: 
היו  שלא  אלו  של  שמותיהם  הקראת  כך  אחר 
וידוא,  שאלת  ולבסוף  הראשון  בסיבוב  במליאה 
במידה ובמליאה נוכח אחד הח"כים שטרם הצביע 
והוא מעוניין לעשות זאת. א.ג.( נצפו חברי הכנסת 
המפורסמת,  בפרסה  משוטטים  וזמיר  חיימוביץ 
מספר  אחרי  לעקוב  בניסיון  המליאה,  מאחורי 
אכן  שקולותיהם  לוודא  כדי  המצטבר  הקולות 
יכריעו את המערכה. מי שהוזעק לניסיונות אחרונים 
של שכנוע רציונלי היה יו"ר הקואליציה ח"כ מיקי 

זוהר.
בכל  "הרי  זמיר,  של  ללבו  לפנות  ניסה  זוהר 
כמעט  רמז  אביב",  תל  העיר  ראש  תהיה  מקרה 
במועמדותו.  לקיר  מקיר  אפשרית  לתמיכה  בגלוי 

ניצחון פירוס

אקורד הסיום של הכנסת 
וללא ספק זה שייזכר יותר 
מכל השאר, היה הפיליבסטר 
בניצוחו של יו"ר סיעת יהדות 
התורה, ח"כ יצחק פינדרוס. 
צחוק הגורל, מי שאפילו לא 
התחיל את הכנסת הנוכחית 
כחבר מן המניין ונזקק למימוש 
החוק הנורבגי, היה זה שחתום 
על הובלת והצגת שני החוקים 
המשמעותיים ביותר שלה – 
תיקון חוק התקציב בכובעו 
כמ"מ יו"ר ועדת הכספים 
בזמן שח"כ גפני סעד את לבו, 
והניסיון לתקן את חקיקת 
היסוד הנוכחית בכובעו כמ"מ 
יו"ר ועדת הכנסת, עם כניסתו 
לבידוד של ח"כ איתן גינזבורג

על סדר היום

בדרך למשרד 
המשפטים? 
יו"ר הכנסת יריב 
לוין | צילום: 
דוברות הכנסת

אבי גרינצייג
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בודד  לח"כ  יש  פעמים  מאוד  "מעט  הקשיח:  זמיר 
הזדמנות להפיל רוה"מ כושל". זוהר התעקש וניסה 
לי  תיתן  העיר,  ראש  כשתהיה  "אסף,  לרצות:  שוב 
יודע  "אתה  חייך:  זמיר  ללשכה?"  אליך  להיכנס 

שכן..." את ההצבעה זה לא שינה.
חפצים  היו  נתניהו  או  זוהר  שאם  לגלות,  כדאי 
באמת ובתמים להציל את הכנסת, נדרש להם תרגיל 
בליל  שנערכה  השמית  ההצבעה  בהרבה.  פשוט 
האופוזיציונרים  לארבעת  העניקה  ואשר  שלישי 
)לעיתים,  הממשלה  לבקשת  נעשתה  היערכות  זמן 
כנסת  חברי   20 של  לבקשתם  נערכת  כזו  הצבעה 
מודיעה  הממשלה  הייתה  לו  בכתב(.  המוגשת 
הרוב  היה  בקשתה,  ביטול  על  האחרונה  בשנייה 
הנשמה  ומעניק  דיגיטלית  מצביע  במליאה  הנוכח 

מלאכותית קצרת מועד נוספת לכנסת ה-23.
אבל לנתניהו נמאס גם. מצב הדברים הנוכחי לא 
בפוזיציה  לבחירות  מגיע  והוא  עוד  להימשך  יכול 
מספר  לפני  אך  בה  מזו שהיה  ערוך  לאין  משופרת 
הימין  ואילו  היטב  הדק  מפורק  השמאל  חודשים. 
לו למטרה את מערכת המשפט הדיקטטורית.  יציג 
ולצייר  נוסף  קופון  לגזור  לו  אפשרה  רק  ההצבעה 
את נציגי כחול לבן ויש עתיד כמי שגררו את ישראל 
שנתיים,  בתוך  ומיותרת  רביעית  בחירות  למערכת 
האחראי  המבוגר  משבצת  את  מילא  שהוא  בזמן 

וניסה למנוע זאת.
בשעות  כבר  הצפויה  התוצאה  את  שהריח  מי 
דרעי.  אריה  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר  היה  הצהריים, 
צמד  מדוע  דרעי  שאל  שנערכה  הסיעה  בישיבת 
בהומור:  והוסיף  מאחרים,  וארבל  אזולאי  הח"כים 
בכנסת  מקומם  על  מוותרים  שהם  מבין  "אני 
ודווח  נכנסו  כשהשניים  מכן,  לאחר  רגע  הבאה..." 
של  )ומטעמים  האחד  הפטיר  ה'איום',  על  להם 
חיסיון נימנע מאזכור שמו(: "אנחנו נקבל כל תפקיד 
ועשית  אכן,  התורה".  חכמי  מועצת  עלינו  שתטיל 

ככל אשר יורוך.

משפטוקרטיה
לדרך  יצאה  המשפט  מערכת  על  הקרב  בסימן 
מערכת הבחירות 12 שעות לפני פיזורה הרשמי של 
הכנסת. בצהרי שלישי, לרגל הדיון בבג"ץ על חוק 
מכתב  לוין,  יריב  ח"כ  הכנסת,  יו"ר  שיגר  הלאום, 
העליון,  ביהמ"ש  לנשיאת  בחריפותו  נדיר  פומבי 

אסתר חיות.
שר  לכס  עיניו  את  לוטש  שיריב  סוד  זה  אין 

המשפטים. מדובר במשפטן ימני רהוט, בעל עמדות 
לא  הוא  סדורה.  עולם  ותפיסת  מוצקות  שמרניות 
מתכוון להסתפק במינוי שופטים בעלי אוריינטציה 
זעזוע  נדרש  מבחינתו,  יו"ש,  תושבי  או  סבירה 
הפרקליטות,  שורות  ושידוד  המערכת  בכל  מוחלט 

הועדה למינוי שופטים ובג"ץ.
את  חיות  בפני  לוין  משרטט  להתייפייף,  מבלי 
הרשות  בין  בדמוקרטיה  הנדרשים  הגזרה  גבולות 
זו  את  מאשים  השופטת,  הרשות  ובין  המחוקקת 
ודורש  האדומים  הקווים  כל  בחציית  האחרונה 
"הדיונים  המתוכנן.  הדיון  מקיום  להימנע  ממנה 
תוך  סמכות,  בחוסר  מתקיימים  שבנדון  בנושא 
הדמוקרטי  המשטר  של  היסוד  עקרונות  רמיסת 
מציין  הכנסת",  של  ומעמדה  סמכויותיה  ורמיסת 
כל  כי  "מובן,  מראש:  ומבהיר  הלוחמני  היו"ר 
החלטה שעניינה התערבות בחוקי היסוד שנתקבלו 
בחוסר  שניתנה  החלטה  בבחינת  תהא  הכנסת,  ע"י 

סמכות ולפיכך גם נעדרת תוקף".
למעשה, זו הפעם הראשונה בה מעז נבחר ציבור 
על  שחור  ולהודיע  העליון  לנבחרי  גבולות  להציב 
מצטרפת  לכך  בג"ץ.  החלטת  את  יפר  כי  לוין  גבי 
האחרונים,  בשבועות  אמסלם  השר  של  תעוזתו 
כאשר אחרי כשלושים שנות שלטונו של היועמ"ש 
בשרים, התנהל לראשונה קרב פומבי בין מנדלבליט 
'נבחרת  בסוגיה שולית כמעמדה של  גם אם  ובינו, 

הדירקטורים'.
שמנהלים  הפרטיים  מהקרבות  חשוב  פחות  לא 
"לבית  עצמו:  נתניהו  של  הודעתו  הייתה  השניים, 
המשפט אין סמכות לדון בתוקפם של חוקי יסוד", 
מאוד  חשוב  תפקיד  המשפט  "לבית  רוה"מ,  כתב 
במשטר הדמוקרטי אבל הוא איננו שליט אבסולוטי. 
עצם הדיון שמקיים היום בג"ץ ממחיש את הצורך 
בהסדרה מחודשת של גבולות הסמכות של הרשות 
"נדאג  בהבטחה:  מסיים  גם  ונתניהו  השופטת", 

להחזיר את האיזון הנכון בין רשויות השלטון".
אכן, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. עבור 
שלטון  סכנות  את  שזיהה  הראשון  החרדי,  הציבור 
בג"ץ, תהיה החלשת מעמדם של 'העליונים' בגדר 
מספר  את  לתאר  היריעה  קצרה  שמתגשם.  חלום 
המפוקפק  השיפוטי  המוסד  הכשיר  בהם  הפעמים 
ועקיף  ישיר  באופן  ופגע  דתיות  אנטי  החלטות 
נשפיע  אם  בישראל.  והמצוות  התורה  בשומרי 
שתישען  יציבה  קואליציה  להעמיד  ונצליח  בקולנו 
על המפלגות החרדיות והליכוד ותאפשר רפורמות 

היסטוריות – והיה זה שכרנו.

לשון מאזניים
מוקדם כמובן לצפות את תוצאות הבחירות, ולא 
עם  ויותר.  חמישי  לסיבוב  גם  נידרש  כי  הנמנע  מן 
הסקרים  מתקפת  את  מראש  לסייג  הראוי  מן  זאת, 
הצפויה בחדשים הקרובים ולחדד מעט את הנתונים.

בבחירות האחרונות, אליהן הגיע נתניהו כנאשם 
ממשלה  להרכיב  הצליח  שלא  וכמי  בפלילים 
מיליון   1.35 של  תמיכה  גייס  עדיין  הוא  פעמיים, 

לשלושים  שתורגמו  מצביעים, 
נניח  אם  גם  מנדטים.  ושישה 
במידה  בו  פגעה  שהקורונה 
מסוימת בשל התנהלות הממשלה, 
הן בשל  במיוחד,  סביר  מה שאינו 
בשל  והן  הצפויה  ההתאוששות 
בצמצום  המשמעותית  ההצלחה 
הכלכליים  והנתונים  התמותה 
המצביעים על פגיעה מינורית למדי 
מחמישה  יותר  יאבד  לא  הוא   –
אחוזים ממצביעיו, אפילו בתסריט 

הגרוע ביותר.
באחוז  שגם  היא,  המשמעות 
הצבעה חריג כמו זה שנרשם באדר 
אשתקד, יקבל הליכוד לכל הפחות 
סקר  כל  לפיכך,  מנדטים.   33-34
של  תוצאה  על  המצביע  עכשווי 
משקף  מנדטים,  משלושים  פחות 
בסך הכל את נטיות לבו של הסוקר 
את  לדגום  יכולתו  חוסר  את  או 

אוכלוסיית ישראל.
לסיעות  ביחס  גם  הדברים  נאים 
אלף   627 יחדיו  החרדיות שקיבלו 
קול. אין צורך להיות פרשן פוליטי 
איזשהו  נוצר  אם  שגם  להבין  כדי 
'סחף' דמיוני למפלגות אחרות, לא 
יאבדו ביהדות התורה ובש"ס יותר 

מ10% ממצביעיהם. לפיכך, בתסריט 
החרדיות  המפלגות  שתי  תקבלנה  ביותר  הגרוע 
הן  ביותר,  הטוב  בתסריט  מנדטים.  עשר  חמישה 

עשויות גם לצמוח לשמונה עשר.
כנגזרת מכל זאת ניתן להניח שגוש ליכוד חרדים 
מנדטים,  חמישים  לפחות  הנראה  ככל  ימנה  יחד 
עשרה  לפחות  תביא  המשותפת  שהרשימה  בהינתן 
לא  וסמוטריץ'  שמרצ  בכך  ובהתחשב  מנדטים, 
כאן  לקום  שתוכל  סביר  לא  ביחד,  דקה  ישרדו 

ממשלה חלופית, נטולת חרדים.

מרביץ תורה באחמד טיבי. ח"כ פינדרוס בפיליבסטר | צילום: דוברות הכנסת

מי שהריח את התוצאה הצפויה 
כבר בשעות הצהריים, היה שר 

הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי. 
בישיבת הסיעה שנערכה שאל 

דרעי מדוע צמד הח"כים אזולאי 
וארבל מאחרים, והוסיף בהומור: 

"אני מבין שהם מוותרים על 
מקומם בכנסת הבאה..." רגע 

לאחר מכן, כשהשניים נכנסו 
ודווח להם על ה'איום', הפטיר 

האחד )ומטעמים של חיסיון 
נימנע מאזכור שמו(: "אנחנו 

נקבל כל תפקיד שתטיל עלינו 
מועצת חכמי התורה". אכן, 

ועשית ככל אשר יורוך
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על אלה 
אני בוכיה 

"לימוד התורה הוא החיסון 
הרוחני של עם ישראל" "צריכים להתחסן נגד הקורונה ואין 

לחשוש שיזיק בדברים אחרים"

מאת: חיים רייך

פיגוע מחריד: אסתר הורגן הי"ד, אישה בשנות 
ה-50 לחייה אותרה ביום שני בלילה לאחר שע"פ 
מהמארב,  שהגיח  מחבל  ע"י  נרצחה  ההערכות 

בעת שהלכה ביער שקד שבצפון השומרון.
היעדרותה  על  תחילה  דיווחו  משפחתה  בני 
שעות  כעבור  לחיפושים.  שיצאה  למשטרה 
נמצאה ביער ולמקום הוזעקו חובשים ופרמדיקים 
של מד"א שלמרבה הצער קבעו את מותה במקום.
"כשהגענו,  סיפר:  תפוחי  פרמדיק מד"א אסף 
 52 כבת  למקום שבו שכבה אשה  אותנו  הובילו 
היא  רפואיות,  בדיקות  ביצענו  הכרה,  מחוסרת 
סימני  כל  וללא  דופק  ללא  נשימה,  ללא  הייתה 

חיים ובתוך זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותה".
דגן  יוסי  שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
יקרה מלאה בטוב,  שהגיע למקום אמר: "אישה 
דקה  ספורטיבית  לפעילות  היום  בצוהרי  יוצאת 
מהבית שלה – מול אילו ברברים אנחנו עומדים? 
האלו  לברברים  ברורה  בצורה  לומר  רוצה  אני 

לעולם  העולם:  כל  מול  הפלסטינית  מהרשות 
תפרח  בשומרון  ההתיישבות  אותנו.  תשברו  לא 
ותגדל ותבנה יחד עם כלל מדינת ישראל, כי אתם 
במוות  בחרתם  הברברית  הפלסטינית  ברשות 
ואנחנו בחרנו בחיים. אתם מתנהגים כמו ברברים 
ועם   2020 בשנת  נמצאים  ואנחנו  הביניים  בימי 

ישראל ינצח".
לאירוע  בתגובה  מסר  גנץ  בני  הביטחון  שר 
הקשה: אני משתתף בצערה העמוק של משפחת 
ז"ל.  אסתר  של  המתועב  הרצח  בעקבות  הורגן 
כוחות הביטחון כבר פועלים כדי לשים את ידם 
מציאות  נקבל  לא  לעולם  המתועב.  הרוצח  על 

שחיי אדם הופכים להפקר".
ואמר:  לפיגוע  הגיב  דרעי  אריה  הפנים  שר 
הורגן  אסתר  של  הירצחה  על  וכואב  " מזועזע 
שנכנסו  היתומים  ששת  על  נקרע  ליבי  הי"ד. 
למשפחה  תנחומיי  האכזרי.  השכול  למעגל 
כי  ובטוח  סמוך  והשומרון.  מנשה  טל  ולתושבי 
ידיהם על מבצעי  ישימו  וכוחות הביטחון  צה"ל 

הרצח הנתעב".

מזועזע  "אני  בנט:  נפתלי  ח"כ  ימינה  יו"ר 
של  בשומרון  אמש  האכזרי  הרצח  את  וכואב 
לביתה.  בסמוך  ילדים  לשישה  אם  הורגן,  אסתר 
ספורט  לפעילות  שיוצאת  שאישה  נתפס  בלתי 
לילדיה.  חוזרת  לא  לביתה,  חוזרת  לא  שגרתית 
יגיעו במהרה  אני בטוח שכוחות הביטחון שלנו 
לאבי  תנחומיי  את  שולח  אני  המתועב.  לרוצח 

המשפחה ולששת הילדים".
ואמר:  לפיגוע  הגיב  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
" מתעוררים לאירוע קשה וכואב בצפון השומרון. 
הי"ד  הנרצחת  של  למשפחתה  תנחומים  שולח 
ומבקש לחבק ולחזק את תושבי הישוב טל מנשה 
בעזרת  ישימו  הביטחון  כוחות  כולו.  והשומרון 
הזה  הנורא  הפיגוע  מבצעי  על  ידיהם  את  השם 

ויבואו איתם חשבון. 'וניקיתי דמם לא ניקיתי'".
הורגן  "אסתר  זוהר:  מיקי  הקואליציה  יו"ר 
מביתה  אתמול  יצאה  ילדים  לשישה  אם  הי"ד, 
מבלי שוב. היא נרצחה באכזריות, שפכו את דמה 
עם  ליבנו  אלו  ברגעים  יהודייה.  שהיא  בגלל  רק 
משפחתה. בע״ה נבוא חשבון עם המרצחים, לא 

ננוח ולא נשקוט עד שהאחראים לרצח המתועב 
הזה ישלמו את המחיר".

הורגן,  "אסתר  מהליכוד:  קיש  יואב  השר  סגן 
ולא  ביער  לריצה  יצאה  ילדים,  לשישה  אמא 
ישראל  עם  ולרוע.  לאכזריות  גבולות  אין  חזרה. 
כולו כואב את כאב המשפחה. השם יקום דמה".

עם  הבוקר  את  " פותחים  פרץ:  רפי  השר 
אסתר  של  האכזרי  הרצח  על  הקשה  הבשורה 
ייתכן  לא  בשומרון.  אמש  לשישה,  אם  הורגן, 
שאישה יוצאת לריצה אינה חוזרת לביתה. סומך 
ידם  את  והמשטרה שישימו  הביטחון  כוחות  על 
ושולח  הזה,  הנתעב  הפשע  את  שביצע  מי  על 

תנחומים למשפחה הכואבת".
ביום  התקיימה  הי"ד  אסתר  של  הלווייתה 
מנשה.  טל  שביישוב  מביתה  בבוקר  שלישי 
בהספדים שנישאו ליד בית המשפחה אמר ראש 
מועצת יש"ע יוסי דגן כי אסתר נרצחה רק בגלל 
היותה יהודיה. הוא פנה לרה"מ בבקשה להכפיל 
את היישוב טל מנשה בשומרון לזכרה של אסתר 

ולהעצמת האחיזה בחבל הארץ הזה.

מאת: חיים רייך

ח"כ מתן כהנא הגיע 
השבוע  ראשון  ביום 
שר  מרן  של  למעונו 
התורה הגר"ח קניבסקי 
לקבל  כדי  שליט"א 
קיבלו  מרן  ברכתו.  את 
ואיחל  פנים  במאור 
ברכה  כהנא  לח"כ 

והצלחה.
לאחר שיצא ממעונו 
התורה  שר  מרן  של 
כהנא:  חה"כ  אמר 

"התרגשתי להיפגש ולשוחח עם גדול הדור הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מנהיג בעל 
שיעור קומה תורני וציבורי אשר זכינו לו בדורנו. לימוד התורה מאז ומעולם חיבר 
בינינו ובידינו לדאוג שהתורה תוסיף ותחבר בין החלקים השונים של עם ישראל, 
ושקיעה  גדלות  נפש,  למסירות  סמל  הוא  קניבסקי  הגר"ח  דורות.  ולדורי  כעת 

בתורה לאורך שנים".
עוד אמר ח"כ כהנא: "אנו נמצאים ביום חשוב. יום בו מתחיל מבצע החיסונים 
לנגיף הקורונה. אבל לנגיף השיסוי והפילוג אשר מכלה כל חלקה טובה בציבוריות 
הישראלית אין חיסון ואין תרופה. רק אם נקבל על עצמנו אחריות אישית, מגזרית 
ולאומית נוכל לו. לצערי בתקופה האחרונה ספג הציבור החרדי האשמות קשות 
כולנו   - היסוס  לציבור חרדי ללא  לומר  כדי  אני פה  רבות שלא בצדק.  והושחר 
אחים. בעת הזו על כולנו לשים בצד את המפלג והמשסה ולהתרכז בריפוי החברה 

הישראלית מנגיף הפלגנות. זה בידיים שלנו".

מאת: יחיאל חן
 

הורה  כך  לפחד",  לא  החיסון,  את  לעשות  "צריכים 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 

שליט"א, כאשר נשאל על החיסון לקורונה.
אל מעונו של מרן שר התורה הגיע יו"ר סיעת 'יהדות 
התורה' ח"כ הרב יצחק פינדרוס יחד עם סמנכ"ל הרפואה 
של מאוחדת ד"ר דודי מוסנזון ומנהל המגזר החרדי של 
של  הוראתו  את  לקבל  בכדי  ברים,  משה  הרב  מאוחדת, 

מרן שליט"א בנוגע לחיסון לקורונה לכלל הציבור.
או  להתחסן  לאפשר  האם  שליט"א  מרן  נשאל  כאשר 
שצריכים להתחסן השיב מרן הגר"ח שליט"א כי צריכים 
ללכת ולהתחסן. כאשר נשאל האם אין לחשוש שזה יזיק 
את  מלעשות  לפחד  שאין  מרן  השיב  אחרים,  בדברים 

החיסון".
ראשי מאוחדת עלו גם למעונו של מרן ראש הישיבה 
ברכתו  את  לקבל  כדי  שליט"א  אדלשטיין  הגר"ג 

מר  מאוחדת  דירקטוריון  יו"ר  נכחו  בביקור  והוראותיו. 
איל גבאי, מנהל המגזר החרדי הרב משה ברים, סגן מנהל 
מחוז מרכז ומנהל מגזר חרדי במחוז הרב משה כהן, ד"ר 
יובל ויס, מנהל מגזר חרדי מחוז דרום הרב חנוך דנציגר 
ומנהלי קשרי קהילה ר' שמשון פרג, ר' אלתר הורביץ ור' 

שמואל אזימוב.
למבצע  הרבה  ההערכות  את  בפניו  ששטחו  לאחר 
כל  את  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  בירך  החיסונים, 
האנשים בחדר וציין שכולם עוסקים בעשייה טובה וכולם 
עם  שהתחילו  כעת  בפרט  הזאת,  בתקופה  להם  זקוקים 
כל  את  בירך  רה"י  מרן  לפניהם.  רבה  ועבודה  החיסונים 
עובדי מאוחדת ואת בני משפחותיהם שנותנים להם כתף 
יש  וכי  מלאכתם  את  לעשות  שיוכלו  כדי  הזו,  בתקופה 

להם כעת זכויות רבות מפני שהציבור צריך להם.
דברי  על  הישיבה  ראש  למרן  הודו  מאוחדת  ראשי 
החיזוק ועל ברכתו לקראת מבצע החיסונים שהחל ביום 
כבר  רבים מקרב הציבור החרדי  ואלפים  ראשון השבוע 

נרשמו והגיעו להתחסן.

אסתר הורגן הי"ד, אם לשישה ילדים, נרצחה ע"י מחבל נתעב כשצעדה ביער שבצפון השומרון הסמוך לביתה

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין לראשי 'מאוחדת': 

 המקום בו נרצחה אסתר הורגן הי''ד  

בביקור אצל מרן הגר"ח קניבסקי בביקור אצל מרן הגר"ג אדלשטיין

ח"כ כהנא במעונו של מרן הגר"ח קניבסקי
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 הרה"ג ראובן אלבז                    
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

הניסיון – כמנוף לעליה
ַוּיֹאֶמר ֲאִני יוֵֹסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם 

אִֹתי ִמְצָרְיָמה )מה, ד(.
השבטים  על  עצומה  שאלה  ישנה 
שזה  דעתכם  על  העליתם  לא  איך  הקדושים: 
יוסף, הרי אתם רואים שלכל המצרים יש מראה 
המדבר  האיש  של  פניו  ממראה  שונה  פנים 
פנים של  רואים שפניו הם  אינכם  וכי  אליהם! 
איש קדוש וצדיק, פנים של אדם שלא טמא את 

עצמו בתועבות מצרים? 
זוטרתא בראשית  )פסיקתא  חז"ל  מזו,  יתרה 
ליוסף,  יהודה  נגש  שכאשר  מספרים,  יח(  מד, 
"בא לשלף חרבו ואינה נשלפת, אמר: זה צדיק 
אינה  שחרבו  בפלא  שמבחין  יהודה,  הוא". 
נשלפת, מבין שלפניו עומד אדם צדיק. הסתכל 
בהם  דבקה  שלא  קדושות,  פנים  ותראה  בפניו 

כל טמאה, ותסיק מיהו האיש!
יכלו  "ולא  אומר:  הכתוב  להבין,  צריך  עוד 
י-ה  מפניו". שבטי  נבהלו  כי  אתו  לענות  אחיו 
חיים  בדעתם,  מיישבים  ישרים,  אנשים  הם 
פשר  מה  בהלה.  אצלם משג של  אין  בחשבון, 

הבהלה שתקפה אותם כאן?     
אלא, "הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך 
יד(.  נג,  הוא מאיר את עיניהם" )בראשית רבה 
את  האחים  מעיני  להעלים  החליט  הקב"ה  אם 
אם  גם  אותו  יזהו  לא  הם   – יוסף  של  זהותו 
יעמדו אל מול עיניהם כל הסימנים וההוכחות 

שבעולם.
הבהלה שתקפה את האחים היתה, מכך שהם 
וטהרתו  קדשתו  על  שיוסף שמר  לראות  נוכחו 
הם  מעתה,  מצרים.  טומאת  בתוך  שחי  למרות 
מוכרים  היו  לא  הם  שאם  וחמר,  בקל  הסיקו 
יוסף היה  אותו, ובמשך עשרים ושתים השנים 
תורה,  אתו  ולומד  הקדוש  לאביו  צמוד  נשאר 
פי  גבוהה  למדרגה  להעפיל  היה  יכול  בודאי 

כמה וכמה ממה שהגיע אליה בתוך מצרים! 
כלפי הכאב הזה, עונה להם יוסף: "אני יוסף 
הגעתי  מצרימה".  אתי  מכרתם  אשר  אחיכם 
אותי  שמכרתם  משום  דוקא  שהגעתי  למדרגה 
מצרימה, והיה עלי לעמד בפני נסיונות רוחניים 
קשים. הצלחותי אלו - הן שגדלו והרימו אותי.   
ניסיון  בפני  אדם  בן  מעמיד  הקב"ה  כאשר 
עליו   – למטה   וליפול  ממנו,  להישבר  במקום 
שהוא    - הקב"ה  לעליה!  כמנוף  בו  להשתמש 
א-ל אמונה ואין עול – אוהב אותך ושולח לך 
איתות משמים, תזכרת, שאם תבין אותה, תתקן 
את הטעון תיקון, ותגייס כוחות לעמד בניסיון - 

תעלה מעלה מעלה!
המשברים  שכל  להבין  השכיל  הצדיק  יוסף 
מה  את  לתקן  כדי  באו  במצרים,  שפקדוהו 
שנאמר עליו: "הוא נער - שהיה עושה מעשה 
כדי  בעיניו,  ממשמש  בשערו,  מתקן  נערות, 
שיהיה נראה יפה". כדי לתקן זאת, הציב אותו 
בתוך  שנים  ושתים  עשרים  הוא  ברוך  הקדוש 
ידי שהתגבר  טומאת מצרים, ערות הארץ, ועל 

ושמר על קדושתו – התרומם אל על. 
יוסף אחיכם  "אני  דורשים את המלים  חז"ל 
שמכרתם  כחכם  יישר   – אתי"  מכרתם  אשר 
למשה  הקב"ה  שאמר  המלים  וכדוגמת  אותי, 
"אשר  א(  לד,  )שמות  הלוחות  את  כששבר 
שברת", ודרשו חז"ל )דברים רבה ה, יג(: "יישר 

כחך ששברת".
שם  למצרים.  אותי  שמכרתם  כחכם  יישר 
עמדו לפני ניסיונות והצלחתי להתגבר עליהם. 
אותי  הוביל  זה  דוקא  חטאי.  את  תקנתי  בכך 
להתעלותי הרוחנית ולמדרגת הקדשה הגבוהה 

אליה העפלתי.
החלי שהביא לתרומה הגדולה

בעיר  לבנות  החיים"  "אור  מוסדות  מנהל 
מדי  טס  היה  זצ"ל,  פרדו  משה  רבי  ברק,  בני 

עם  נדיבי  להתרים  כדי  הברית  לארצות  שנה 
לצרך החזקת אלפי הבנות שלמדו תחת חסותו 
שנחת  לאחר  מנסיעותיו,  באחת  ופיקוחו. 
בגופו  מחושים  הרב  הרגיש  הברית  בארצות 

ונפל למשכב למשך מספר ימים. 
הצטער הרב בלבו על "מדת הדין" המתוחה 
כדי  הברית  לארצות  הגיע  שכבר  עד  עליו. 
למשכב.  נפל  שם  ודוקא  המוסד,  את  להחזיק 
אולם מיד התעשת וקבע בלבו שכל מאן דעביד 
מה  כל  ע"א(,  נט  )ברכות  עביד  לטב  רחמנא 
שעושה הקב"ה לטובה הוא עושה. כנראה רוצה 

ה' יתברך שהדבר יעשה בדרך אחרת.
רופא  לרב  הזמינו  המקום  תושבי  בינתיים, 
יהודי שיטפל בו. הרופא היה מבגר לימים, מעל 
גיל שמונים, אך היה רחוק כרחוק מזרח ממערב 
משמירת תורה ומצוות, שום זיק של יהדות לא 

היה בו. 
שהרב  וראה  פרדו  ברב  לטפל  הרופא  נגש 
לובש ציצית. השתומם הרופא ושאל בפליאה: 
הבגדים  עם  שהולכים  אנשים  עוד  יש  "וכי 
האלה? אני זוכר לפני שבעים שנה שסבי הלך 

עם הבגדים הללו..."
הרב לא אבד את עשתונותיו וענה לרופא בקר 
רוח: "היום כלם מתקדמים, בני אדם מתקרבים 
לעבר היהדות, ואף אני בין המתקדמים". ספר 
ענק  מפעל  לו  היה  שבתחילה  לרופא,  הרב 
בתל אביב לאביזרי בגוד, ומדי פעם היה מגיע 
אליו תלמיד חכם לבקש תרומה למוסד לבנות 
שמטרתו  ומצוות,  תורה  משמירת  רחוקות 
לשמר על הבנות לבל ילכו לבתי ספר חופשיים 

ויעזבו חלילה וחס את היהדות.
"הייתי נותן תרומות גדולות וחשובות לטובת 
אחד  שיום  "עד  פרדו,  הרב  ספר  מוסד",  אותו 
קבלתי החלטה למכר את החנות ולהקדיש את 
כל לבי ונשמתי לטובת פתוח המוסד והחזקתו". 
ורגיל  ילדים,  היו  לא  פרדו  משה  לרבי 
נכנס  הוא  בנותיו.  הן  שהתלמידות   לומר  היה 
להחזקת המוסד בכל לבו ונשמתו, אסף כספים 
את  ופתח  תבל  קצוות  בכל  עשירים  מיהודים 
בו  למוסד  בנות,  שלושים  של  ממוסד  המקום 
קמפוס  בתוך  בנות,  אלפים  כשלושת  לומדות 
יתברך  ה'  למוד.  וכתות  מגורים  בניני  עם  ענק 
על  שומע  שהיה  מי  וכל  מיוחד,  חן  לו  נתן 

המוסד היה מתפעל ותורם בנפש חפצה. 
סיים רבי משה פרדו את דבריו לרופא ואמר: 
לעבר  מתקדם  אני  שגם  לגלות  נוכחת  "ובכן, 
אתה  גם  תפלין.  ומניח  ציצית  ולובש  היהדות 
הרב במתנה  לו  נתן  גם אתה!"  יהודי, תתקדם 

תפלין מהדרות ובקש ממנו שיניחם בכל יום. 
והבטיח  הרופא,  של  ללבו  נכנסו  הרב  דברי 
לעבר  ויתקדם  התפילין  את  יניח  יום  שבכל 

היהדות. 
לאחר שלש שנים החליט הרופא לבקר בארץ 
החיים"  "אור  מוסד  את  לראות  ובקש  ישראל, 
קבלו  הרב  פרדו.  מהרב  שמע  שעליו  לבנות 
המוסד.  בניני  בכל  עמו  וסיר  יפות  פנים  בסבר 
הרופא התפעל מאד וגלה לרב שהוא עשיר גדול 
לזכות  רוצה  והוא  וילדים,  אשה  ללא  וערירי, 
כל  את  מקדיש  "אני  הזה.  במוסד  שתף  להיות 

כספי למוסד", אמר הרופא. 
הברית  לארצות  נסיעה  אותה  כן,  כי  הנה 
נפל  פרדו  והרב  מאחר  ככישלון,  שנראתה 
כאשר  גדולה,  לישועה  להיות  הפכה  למשכב, 
אותו רופא שבא לטפל בו בחוליו, תרם למוסד 

סכום כסף גדול. 
לאדם,  רעה  מביא  יתברך  ה'  שאין  ללמדנו 
טמונה  ביותר  הגרוע  שנראה  בדבר  גם  אלא 

טובה גדולה. 
)מתוך "משכני אחריך" חלק ב' – פנינים 
לפרשת ויגש(. 



עמוד זה טעון גניזה
מאן

דאמר
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

מנהלת
את כל העולם?

אחראית
מחלקה

עם המווון אנרגיות טובות!

למחלקת תרומות בבני ברק דרושה:

מקומך איתנו!

 קו"ח למייל:
jobsu1000@gmail.com 

ימים א'-ה' < שעות 9:00-14:30 
תנאי שכר מצוינים



ח' טבת תשפ"א 1223/12/20 בירושלים18

                  

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

זהו כפל הלשון: "לשים לכם שארית בארץ" – לשרוד את הרעב והמגיפה. "ולהחיות לכם לפליטה "
גדולה" – אלו החיים הרוחניים, הישיבות ומוסדות התורה שהם חיינו ואורך ימינו.

כמה פירוש זה אקטואלי לימינו אנו....

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שארית בארץ ופליטה גדולה
"אל  לאחיו:  אומר  הצדיק  יוסף 
מכרתם  כי  בעיניכם  יחר  ואל  תעצבו 
אלוקים  שלחני  למחיה  כי  הנה  אותי 
לא מסתפק  הוא  ה'(.  מ"ה,  )בראשית  לפניכם" 
בדברי הרגעה אלו ומוסיף: "וישלחני ה' לפניכם 
לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה 
גדולה" )מ"ה, ז'(. ויש להבין מדוע כפל יוסף, 
את דבריו באומרו:  "לשום לכם" ו – "לפליטה 

גדולה"?
שתי סכנות ריחפו בשמי תבל. האחת: מיליוני 
אנשים עמדו בפני כליה. השניה: עולם התורה 
במזרח אירופה עמד בפני התמוטטות. ולבסוף 

איש אחד הציל את העולם כולו משתי סכנות. 
היה זה בשנת תרכ"ח. הבשורה המרה חלפה 
המבוהלים  ברחובותיה  קוצים  בשדה  אש  כמו 
של קמניץ. איש לא שאל מי, איש לא שאל מה, 
כולם ידעו כי זוהי המפלצת האיומה שהשתררה 
תעזוב...  מהר  כך  כל  לא  שכבר  זו  בעירם, 
היו  המעיים  בקיבה,  תוקפת  הייתה  בתחילה 
חדלים משגרת עבודתם, והאדם היה מקיא את 
כל אשר אכל. אחר כך היו השרירים מתכווצים 
בכאב, הדופק היה מואט, חום הגוף היה צולל 
במהירות, וצמא נורא שאין להרוותו לעולם היה 

תוקף את הנתפס בזרועותיה.
או  יום  ואולי  חולפות,  היו  שעתיים  שעה 
מחלת  היתה  זאת  מגיע.  היה  והמוות  יומיים, 
מדבקת  מחלה  האנושות.  אימת  הכולירע. 
המוניים.  וחורבן  מוות  בכנפיה  שהביאה 
החולירע מתועדת בהתפרצויות פראיות בהודו, 
ומשם  רפאים,  לערי  שלמות  ערים  הפכה  שם 
נדדה לאפריקה, לסין, ליפן ולרוסיה. גם בארץ 
אירופה  מזרח  אל  ואף  רגליה,  הציבה  ישראל 
הגיעה במהירות. כזה היה מצב האנושות לפני 
ומיליוני  אחת  מפלצת  שנה.  וחמישים  כמאה 
לעשות  שאפשר  שחושב  איש  ואין  הרוגים, 
משהו. עד שהגיע האיש שלא רק חשב, אלא גם 
ניסה ונכשל וניסה שוב, ובחסדי שמים הצליח. 
זאב  מרדכי  היהודי  בשמו  או  חבקין,  ולדימיר 

חבקין. 
הוזמן  מאד,  מחונן  שהיה  חבקין,  ולדימיר 
לו  והוצעה  האוניברסיטה,  דיקן  של  לחדרו 
משרת מרצה. ולדימיר היה מעוניין בעבודה כזו 
שהוא  המחקרים  ותקציב  הניסויים  חדר  בשל 
עשוי לקבל. הוא מיהר אל חדר המנהל כשחיוך 

של תקווה נסוך על פניו. 
ולדימיר נולד בשנת תר"ך למשפחת חבקין, 

פרילוקי  בעיירה  מתבוללת  יהודית  משפחה 
השוכנת ליד אודסה שבאוקרינה. בשל זיקת מה 
ליהדות נקרא ולדימיר גם בשם יהודי – מרדכי 
בחריפות  ולדימיר  בלט  ילדותו  משחר  זאב. 
באוניברסיטת  ללמוד  שלחוהו  והוריו  שכלו, 

נובורסיסק ואודסה.
שמוריו  לגלות  הנער  נדהם  הראשונה  בפעם 
לא  עתה  עד  ליהדותו.  מתייחסים  וחבריו 
ולדימיר  הוקף  כעת  ואילו  שונה,  שהוא  חשב 
בשנאה נסתרת ובקנאה גלויה. אך הוא לא נתן 
כשהופצה  המטאורית.  לעלייתו  להפריע  להן 
שמועה בעיר על הכנות לפוגרום ביהודים, מצא 
ולדימיר את עצמו בראש מערכת הגנה יהודית. 
הוא נדהם לגלות כמה נוגע העניין לליבו. מהר 
מאוד נודע שמו לשלטונות הצאר, והוא הושלך 
"הסטודנט  מגדרם.  יצאו  כמעט  מוריו  לכלא. 
חבקין  אותו!"  לשחרר  חייבים  גאון,  הוא  הזה 
שוחרר, אולם היה במעקב. באחת הפעמים בהן 
עסק בחדרו בעבודת מחקר, פרצו פנימה שוטרי 
חרש רוסיים וחוללו מהפכה. נענה ואמר להם, 
"עשו  שלפניו:  במיקרוסקופ  נעוצה  כשעינו 
אתם  בעבודתי.  תפריעוני  אל  רק  תרצו,  כאשר 

עשו את עבודתכם, ואני אעשה את שלי".
חגיגית.  אוירה  שררה  הדיקן  בחדר  עכשיו, 
לו  הודיעו  המוסד  צמרת  סגל  ועימו  הדיקן 
בדרמטיות כי הוא נבחר לכהן כמרצה למדעים. 
הדיקן,  הטעים  לסדר",  קטן  ענין  רק  "יש 
עליך  כמרצה.  לכהן  ליהודי  אסור  החוק  "לפי 
"אני  אורתודוכסית".  לנוצרית  דתך  את  להמיר 
אמיר  לא  "ולעולם  ולדימיר,  מיד  ענה  יהודי", 
דתי". צוות האוניברסיטה פער פה בהלם. כך? 
מיהר  ולדימיר  בכירה???  כה  משרה  להפסיד 
יש משהו מרומם  כי  גילה  הוא  לצאת מהחדר. 

יותר מלימודיו.
בה  אין  רוסיה.  את  לעזוב  מחליט  ולדימיר 
פסטר'  ב'מכון  משתלב  הוא  ליהודים.  עתיד 
בפריז ומחליט לצאת למלחמה במגפת החולירע 
חבקין  למדינה.  וממדינה  לעיר  מעיר  העוברת 
עושה ימים כלילות בניסיון לגלות את הנוסחה 
חיידק  של  רכיב  מפתח  הוא  החיים.  מצילת 
גורמת  הזריקה  לגוף.  המוזרק  מוחלש  חולירע 
ליצירת חיידקים טובים בגוף שיילחמו בחיידק 
תתקוף  בסוף  אם  כי  ולדימיר משער  המוחלש. 
מצויים  כבר  שבגופו  המחוסן,  את  המחלה 
בו. הוא  החיידקים הטובים, המחלה לא תפגע 
מנסה את החיסון בבעלי חיים, ולשמחתו, מגלה 

שקלע למטרה.
עתה הגיע שלב הניסוי של החיסון בבני אדם. 
זהו שלב מפתיע ומסוכן. חבקין שוקל בדעתו, 
הראשון  הוא המחוסן  יהיה  כי  ולבסוף מחליט 
החולירע.   – האימתנית  המפלצת  מפני  בעולם 
חבקין הזריק לעצמו את החיסון, אחר כך נחשף 
הצליח.  הניסוי  נדבק.  ולא  המחלה  לחיידקי 
חבקין ידע שבידו סוד הצלת מיליונים : דקירה 

קלה מסוגלת להדוף את החולירע!
להשתמש  המתאימה  להזדמנות  ציפה  הוא 
מפלצת  מלהגיע.  אחרה  לא  וזו  בתגליתו, 
תחתיה.  רבבות  מפילה  להודו,  שבה  החולירע 
נתקל  אך  לבומביי,  לנסוע  מיהר  חבקין 
שבא  הלבן  ברופא  האמין  לא  איש  בחשדנות. 

עם המזרק.
ולבסוף  ושכנע  שידל  הוא  נכנע,  לא  חבקין 
ושניים  לכחמישים  החיסון  את  להזריק  הצליח 
הצלחתו  המגפה.  את  ששרדו  מתנדבים  אלף 
סף  על  המזל,  לרוע  כנפיים.  לה  עשתה 
לצרפת.  ושב  במלריה  חנקין  נדבק  ההצלחה, 
עקבו  בהודו  השולטים  הבריטים  השלטונות 
ולחסן  לשוב  ממנו  התחננו  משהבריא,  אחריו, 
את האוכלוסייה בהודו. חבקין שב להודו והציל 
חלפה  הבשורה  אדם.  בני  אלף  שלושים  עוד 
ברחבי העולם: יש חיסון לכולירע, יש תקווה! 

חבקין פיתח גם חיסון לכלבת, מגפה נוספת 
לא  לחבקין  רבבות.  והציל  בבומביי,  שפרצה 
לחזור  הספיקה  המפלצת  הפוגה.  של  רגע  היה 
לרוסיה ולעשות בה שמות. חיסון חבקין הובא 
לשם במהירות, ובדקירה קלה עצר את המגפה. 
ניתן  דבר שכזה...  לכן  קודם  נשמע  לא  מעולם 

לעצור את המפלצת!
נישא בפי כל. הוא  ולדימיר חבקין  שמו של 
ולעיטורים.  וזכה לכבוד  הפך למציל האנושות 
את  האיש  גילה  הזה  המקום  מן  דווקא  אולם 
המדעיים  והגילויים  המבחנות  מתוך  אלוקיו. 
פרופסור  הכין  ימיו  בערוב  אלוקים.  את  ראה 
ידע  לא  עליה  וגורלית,  סגורה  צוואה  חבקין 

איש...
חיים  רבי  הגאון  בביתו  התהלך  יום  באותו 
ליטא,  ישיבות  מנהיג  זצ"ל,  גרודז'ינסקי  עוזר 
גדול  נס  ידע שאם לא  כשליבו שותת דם. הוא 
שיופיע – עומדות ישיבות ליטא להתמוטט בזו 

אחר זו.
באותן שנים שרר במזרח אירופה מצב קשה 
מאין כמוהו, היה זה לאחר תום מלחמת העולם 

מטה  את  איבדו  היהודים  מרבית  הראשונה. 
עוזה.  בכל  השתוללה  והאנטישמיות  לחמם, 
אבל  לחם.  פת  אפילו  להשיג  התקשו  אנשים 
יותר מכולם סבלו הישיבות שנרדפו עד חורמה 

ברוסיה ונאלצו להימלט לליטא ולפולין.
כבודו?"  "מי  ביתו.  דלת  על  מישהו התדפק 
שאל הגבאי את האיש שמולו הלבוש בקפידה. 
"אני נציג ארגון 'עזרא' הגרמני, ויש בידי הודעה 
ראשי  הישיבות".  להנהלת  למסור  חשובה 
לאסיפה  הגאון  של  בביתו  התכנסו  הישיבות 
ברהיטות:  דיבר  וישניצר,  ד"ר  האיש,  בהולה. 
"בידי תרומה בת עשרות אלפי לירות שטרלינג, 
כי  שנועדה לתמוך בקיום הישיבות. עלי לציין 
התורם ביקש לייחד את התרומה אך ורק לצרכי 

הישיבות, ולא לשום מטרה אחרת".
הישיבות.  ראשי  התפלאו  התורם?"  "ומי 
על  אף  חבקין".  ולדימיר  המנוח  "הפרופסור 
פעילותו  על  ידע  עוזר  חיים  רבי  שהגאון  פי 
לא  מעולם  הישיבות  ראשי  מרבית  הציבורית, 
שמעו עליו. בעולם המדע ובאירופה המערבית 
יצא, שמו לתהילה, אך בליטא לא ידעו אודותיו. 
"מה היה שמו היהודי?, שאלו ראשי הישיבות. 
מי  היה  אם  להיזכר  כשניסו  זאב".  "מרדכי 
"האיש  הד"ר:  הבהיר  זה,  בשם  מתלמידיהם 
סיפר להם  כך  בישיבה". אחר  לא למד  מעולם 
שחזר  הפרופסור  של  המופלא  סיפורו  את 

בתשובה בערוב ימיו.
ד"ר וישניצר שלף את צוואתו של הפרופסור 
הנאספים. דממה של  באוזני  כולה  והקריא את 
צדיק  היה  "הוא  באסיפה.  שררה  התרגשות 
אמיתי, ולא ידענו", אמר הגאון רבי ירוחם, "לא 
רק צדיק", הוסיף הגאון רבי חיים עוזר, "אלא 
גם חכם". "לא פרופסור ולדימיר חבקין שמו", 
"כי אם  ואמר,  וסרמן  רבי אלחנן  הוסיף הגאון 
הרב מרדכי זאב חבקין. ועתה שומה עלינו לומר 
קדיש  באמירת  ננעלה  והאסיפה  קדיש".  עליו 
ישיבות  של  לימינן  עמדה  חבקין'  'קרן  לזכרו. 
זכה  כך  מסגירה.  אותן  והצילה  אירופה  מזרח 
האיש היהודי, שהציל את האנושות מהחולירע, 

להציל את נשמת האומה, את התורה.
זהו כפל הלשון: "לשים לכם שארית בארץ" 
לכם  "ולהחיות  והמגיפה.  הרעב  את  לשרוד   –
הרוחניים,  החיים  אלו   – גדולה"  לפליטה 
ואורך  חיינו  שהם  התורה  ומוסדות  הישיבות 

ימינו.
כמה פירוש זה אקטואלי לימינו אנו....
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דירות 
למכירה

ח’ בטבת -י’ בטבת תשפ”א
23/12-25/12/2020  

 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 

 בלעדי!!! באלוף 
שמחוני, 3.5 חד' גדולים, 

87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 
חזית + היתר לבניה של 

35 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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 
 מציאה!! בקרית _____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

בית שמש

 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(_____________________________________________

אלעד

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בלעדי! בסמטת אז"ר, 
קומת קרקע, 74 מ"ר, 5 

חדרים, מחולקת ל- 3.5 ו- 1.5 
חדרים, משופצת ושמורה, 

אריאל אמינוף רימקס פלטינום 
051-2137575)50-52(_____________________________________________

 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, 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(_____________________________________________

 בעליון חסידי! 6 
חדרים יפהפייה + 

מרפסת סוכה ענקית 
ומקורה, משופצת, 
מעוצבת, ממוזגת 

ומסורגת קומפלט!!! 
053-2795031)51-52(_____________________________________________

בני ברק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דוד רזיאל, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 94 מ"ר, 

קומה 2, אזור מתחרד, 
1,195,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)52-52(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 75 
מ"ר, אזור מתחרד, 890,000 

ש"ח רויאל נכסים
054-3191310)52-52(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, אזור 
מתחרד, בנוי 78 מ"ר, קומת 
קרקע, 990,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)52-52(נכסים 054-3191310

 שדרות הדקל, 3.5 חדרים, 
בנוי 96 מ"ר, קומה 6, מעלית, 
אזור מתחרד, 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)52-52(רויאל נכסים 054-3191310

 בבן זכאי קרוב לבלז, 
40 מ"ר, קומה ב', עם 

אפשרות לבניה כל הגג, 
לא משופצת, 1,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501

050-5308742)51-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

שמורה, 1,900,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

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

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

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

למשכנתאות ומחזורים

בחודשיים האחרונים 
חסכנו ללקוחותינו

יותר מ-10 מליון ₪

חייגו אנחנו זמינים 8724*

שבוע אחרון 
להזדמנות מטורפת 

הזדמנות שלא תחזור
מחר יהיה מאוחר!!!

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

 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 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בחשב סופר, 100 
מ"ר, מעלית, חניה, קומה 

1-, 1,750,000 שחף 
_____________________________________________)52-52(נכסים 050-4509923

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

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

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

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

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

אופצייה בקלות להפוך ל- 3 
ח' + חתימות לפינוי בינוי, 

1,450,000 מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי 90 מטר בנורדו 
השקט, בניין אברכים, קומה 
ד', גג בטון תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

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

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 95 מטר 
נטו, קומה א' + מעטפת כ- 

28 מטר + מעלית, מפתחות 
במשרד, 1,780,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

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(_____________________________________________

 בלעדי בקרית הרצוג 
פדרמן מול גינת הזית 
בבנין חדש, פנטהאוס 

מפואר, 5 חדרים + 
יחידת הורים + 2 

מרפסות שמש, חזית, 
נוף מדהים, קומה 7 + 
מעלית שבת + חניה 

מקורה, 2,040,000 גמיש 
)מתאימה גם להשקעה( 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בגבעת רוקח 
פנטהאוס 140 מ"ר, ק"ד + 
מעלית + חניה, משופצת, 

_____________________________________________)52-52(חזית א. פנחסי 03-5799308

 בנחום, ק"ק, 130 מ"ר 
+ חצר ענקית, 4 כיווני אויר, 

3,000,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
חברון דירת גן מדהימה! 4 

וחצי חדרים, משופצת ויפיפיה! 
גינה קסומה! שקטה במיוחד 

_____________________________________________)52-52(תיווך א.ש.ל 058-6665070

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

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בבן דוד, דירת 160 
מ"ר, 4 חדרים, קומה ג' 
ומעליה 2 חדרים + גג, 

חזית, ללא מעלית תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
דופלקס ברמה גבוהה, ענקית, 

240 מ"ר + מעלית + חניה, 
חזית + מ. גג גדולה, נוף, 

3,300,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב 
בשטרסר, 3.5 חדרים, 85 

מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 
גג בטון, חזית + 

אפשרות לבניה ליחידות/
טאבו משותף תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 
דופלקס מפואר, 160 מטר 

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

055-6789653)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! בלעדי! 
דופלקס מדהים בבן זכאי, 

כ- 160 מטר, קומות 2+3, 
משופצת ומושקעת ברמה 

גבוהה! מרפסת וסוכה גדולים 
במיוחד! תיווך א.ש.ל

058-6665070)52-52(_____________________________________________

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

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

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 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 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 במימון סוקולוב, 5 חד' + 
2 יחי"ד, ק"ג )מתאים לחלוקה 

ל- 4 חד' + 3 חד' + יחי"ד(, 
משופצת, 2,890,000 תיווך 

_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 בהרב שך השלשה, 5 
חד', 120 מ"ר, ק"א, חזית, 

מעלית, מפוארת, 2,625,000 
_____________________________________________)52-52(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי בשכונת אור 
החיים בפרדו, 5 חדרים, 
130 מ"ר, שמורה, ק"ג 

+ מעלית, חזית לשדרה, 
מיידי, 2,450,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)52-52(והשקעות 054-4290600

 בהזדמנות!! ברמת 
אהרון 5 חד', 140 מ"ר, 3 כ"א, 

מעלית, שמורה ומרווחת, 35 
מ"ר מעטפת, מטבח פסח, 
סוכה, שמורה ומתוחזקת, 
2,550,000 ש"ח נדלניסט/

_____________________________________________)52-52(נפתלי 054-5951599

 בלעדי! במוהליבר 6 
חד', 140 מ"ר, מחולקת ל- 3 
חד' + 2 יחידות, ק"א, חזית, 

2,350,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

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

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

050-3000121)52-52(_____________________________________________

 ברמת אהרון 5.5 חד', 
125 מ"ר, ק"2, 4 כ"א, 

מעלית, שמורה ומושקעת + 
מחסן, 2,430,000 נדלניסט/
_____________________________________________)52-52(נפתלי קליין 054-5951599

 חדשה בשוק!!! 
מציאה, באימרי חיים!! 5 
חד', ק"ב, מעלית, חזית, 

3 כ"א, סוכה וחניה, 
112 מ"ר, בלעדית!!! 

2,270,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-7684074

 ברחוב הרב קוק 
השקט, 4 חדרים, קומה 
1, כ- 100 מ"ר, מעלית 
וחניה, אופציה לסוכה, 

2,100,000
050-6452128)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

 מציאה!! בנויפלד 4 חד', 
90 מטר, קומה 3, 1,540,000 
_____________________________________________)52-52("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה!! בבלעדיות 
בשלמה בן יוסף, 4 חד', 90 

מטר + סוכה + גג בטון, 
1,450,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)52-52(_____________________________________________

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

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

 מציאה, ברבינו אשר, 
4.5 חד', חזית, מעלית, חניה, 
מחסן, ק"א, 1,800,000 תיווך 

_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 באסם, ק"א, 4 חד' 
+ יחי"ד גדולה + מחסן, 

מפוארת, עורפית, 3,000,000 
_____________________________________________)52-52(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

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

_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 בלנדאו 4 חד', 115 מ"ר, 
ק"ד, מפוארת + 2 מחסנים, 

2,450,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)52-52(_____________________________________________

 בדונלו 4 חד', 110 מ"ר, 
ק"א, מעלית + יחי"ד בטאבו, 

40 מ"ר, 2,700,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 בהזדמנות!! למהירי 
החלטה, ברחוב ירושלים/

בעלז, 4.5 חדרים, 
משופצת ויפיפיה!!! 

קומה ב', מרכזית ושקטה 
תיווך א.ש.ל

058-6665070)52-52(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

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

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

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

1,720,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 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)52-52(_____________________________________________

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

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

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הראשונים 
4 חד', 95 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ חניה/מחסן + יחידה בק"א 

40 מ"ר, מושכר ב- 3,500 
ש"ח, 2,700,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

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

1,720,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

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

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

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 מציאה!! א.אבוחצירא 
כ- 4 חד', ק"א, כ- 72 
מ"ר, א.בצד 30 מ"ר, 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

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

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

B.D.A 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בלייזר 3 חדרים, 60 
מ"ר, קומה ב', חזית, 
מסודרת, 1,490,000 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 ביונה הנביא 3 חדרים + 
סוכה גדולה, ק"א, שמורה, 3 

כ"א, אופציה, 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 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)52-52(_____________________________________________

 בסוקולוב השלשה 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)52-52(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

1,490,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 052-6402078

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

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ב, מסודרת 

ויפה, 1,390,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

רק 1,200,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

1,460,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 באיזור הרב שך 3.5 חד', 
80 מ"ר, ק"3, חזית, מעלית, 3 
כ"א, מטבח גדול, חניה, סוכה, 

1,800,000 ש"ח נדלניסט/
_____________________________________________)52-52(נפתלי קליין 054-5951599

 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)52-52(_____________________________________________

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

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)52-52(_____________________________________________

 מוכר דירה? נעשה את 
המקסימום למחיר הטוב ביותר 

ובזמן הקצר ביותר בס"ד, 
בלעדיות לחודש בלבד

052-7193105 תיווך ישיר 
_____________________________________________)52-52(במרכז 

 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



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

ח’ בטבת -י’ בטבת תשפ”א   23/12-25/12/2020

 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

דופלקסים

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(_____________________________________________

השקעות

ירושלים

+5 חדרים

עסקים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק   בחברון/הרב קוק, 
3.5 חד' משופצים, ק"א, 
ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,600,000 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

 ברמת אלחנן, 1.5 חד' 
)מתוך 3.5(, בשותפות עם 

אשה מבוגרת, מרוהט, ממוזג 
+ גינה, 1,000 ש"ח כולל כל 

ההוצאות, אפש' לעזרה לאשה 
_____________________________________________)51-52ל(בתשלום 052-7643693

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

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

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

500,000 ש"ח, תשואה גבוהה 
052-3503504)40-52(_____________________________________________

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

פנטהאוזים ודירות גן

 ברבי עקיבא 11, 4 חד', 
ממוזגת ומשופצת, 4,800 

ש"ח, מיידי, לל"ת
_____________________________________________)49-52ל(050-4128833

 רחוב נידוני בגדד קריית 
הרצוג, 4 חדרים, קומה 3, 

מעלית, מזגנים, 4,500 ש"ח 
052-7610171)49-52(_____________________________________________

 בגיבורי ישראל, 3 חדרים, 
קומה 5 + מעלית + סוכה 

+ מוצרי חשמל, 3,290 ש"ח 
כולל מים גז ארנונה וועד בית, 

_____________________________________________)49-52(מיידי 058-4552550

 בבלעדיות באזור ישעיהו, 
3, יפה, ק"א + מעלית + 

מ.סוכה + מ.שמש + ר.חלקי 
052-7171579)49-52(_____________________________________________

 2 חד', באזור העירייה, 
ק-2.5, חזית + סוכה 

ומרפסת, מרוהטת, לממושכת 
_____________________________________________)49-52ל(050-4161068

 בקרית הרצוג, 2 
חד', מרוהטת, ממוזגת, 

מקסימה + נוף, לזוג, 
_____________________________________________)49-52ל(מיידית 052-7658517

 בגני גד יחידת דיור 2 חד', 
מרוהטת, 2,350 ש"ח כולל 
הכל חוץ מתשלום חשמל 

055-6749839)49-52(_____________________________________________

 רחוב בית יוסף שיכון ה', 
2 חדרים חדשה, כ- 30 מ"ר, 
חדשה, ריהוט מלא, ממוזגת, 

_____________________________________________)49-52(2,350 ש"ח 052-7610171

 יח"ד, 2.5 חד', 40 מ"ר, 
במרכז, חדשה, מפוארת, מיידי 

050-4112300)49-52(_____________________________________________

 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

וילות ובתים

 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

 בבן זכאי קרוב לבלז, 
40 מ"ר, קומה ב', עם 

אפשרות לבניה כל הגג, 
לא משופצת, 1,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501

050-5308742)51-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד', תשתית, הרחבה ל- 
30 מ"ר, בלוק, בנין חרדי, פינוי 

בינוי חתום, 810,000 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ל(גמיש 052-2034888

 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(_____________________________________________

 בפרדס כץ 3 חד', 60 
מ"ר, חזית, מעלית, חניה, בניין 

חדש, חרדי, אופ' להרחבה 
על רלסים, 1,420,000 ש"ח 

_____________________________________________)52-52(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 לחטוף באהרונסון!! 
3 חד', ק"ב, 3 כ"א, 78 
מ"ר + היתר בניה בגג 

ובצד, 1,790,000 ש"ח, 
בלעדיות! מ.כהן-נכסים 

052-7684074)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בהחלוצים 
)קרוב לאברבנאל(, 3 

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

ב', 1,460,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)52-52(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)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' 3 חד', 70 מ"ר 
+ א. גדולה להרחבה, ק"א, 
חזית, שמורה, 1,620,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

1,380,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 שיכון ה' 3.5 חד', 
כ- 78 מ"ר, ממ"ד, סוכה, 
ק"ד, מעלית, 1,690,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)52-52(_____________________________________________

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

ל- 67 ברעפים + בצד 8 
מ"ר, 1,345,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי הרב 
שך, כ- 80 מטר, 3.5 ח', קומה 

ב', מסודרת תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בדב הוז, 2.5 חד', 
קרקע, כ- 70 מ"ר, חצר 

בטאבו, 1,590,000 שחף 
_____________________________________________)52-52(נכסים 050-4509923

 בלעדי 2 ח' בברוט + 
היה רשיון לבנות בגג בטון + 

אופצייה קיימת בצד + שכנים 
אברכים, 1,200,000, מפתחות 

במשרד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בר' עקיבא הנביאים, 
2.5 חד', 80 מ"ר, ק"2, 

חזית, פינתית, צריכה שיפוץ, 
1,550,000 ש"ח גמיש 

נדלניסט/נפתלי קליין
054-5951599)52-52(_____________________________________________

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

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

054-5951599)52-52(_____________________________________________

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

לבניה 50 מ"ר נוספים, 
1,520,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)52-52(_____________________________________________

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

11 מ"ר, א.להרחבה 
בג.רעפים, 1,399,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בטרומפלדור 
2.5 חד', קומה 3, גג בטון + 

חתימות שכנים "פנחס נכסים" 
055-6789653)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור העירייה 
2.5 חד' משופצת ויפה + 

א.לבניה מאושרת + סוכה, 
רק 1,380,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)52-52(נכסים" 052-6402078

 באזור חברון 2.5 חד', 
מרווחת, מטופחת, מושקעת 

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

052-6402078)52-52(_____________________________________________

חשמונאים
2-2.5 חדרים

 למכירה 2 חד', בישוב 
חשמונאים, 850,000 ש"ח 

054-5706488 צפי שכירות 
_____________________________________________)52-52(2,800 ש"ח

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,810,000 ש"ח )וגמיש(! 

_____________________________________________)52-52(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! 
_____________________________________________)52-52(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 

_____________________________________________)52-52(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 

_____________________________________________)52-52(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 

_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 3 חד' )66 מ"ר 
נטו(, ק"א, נוף, סלון גדול, 
מטבח חדש, ע"י מאורות 

משה, 1,590,000 ש"ח 
)וגמיש( תיווך הכוכבים:

02-5713375)52-52(_____________________________________________

עפולה
 עפולה, מחולקת ל- 2, 
משופצת מהיסוד, מכניסה 
3,000 פלוס, רק 620,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח רועי 052-6224648

 "אינפינטי עוצמה", 
בטשרניחובסקי 11 קרית 

מטלון, בית פרטי מרהיב ועוצר 
נשימה, מגרש ענק של 540 
מ"ר, בנוי 200 מ"ר, מרפסת 

מפנקת של 100 מ"ר, 6 חד', 
2 דירות גדולות ומפנקות צוות 

_____________________________________________)52-52(תמר מויסייב 054-5752796

 מבחר בתים פרטיים בכפר 
גנים, הדר גנים, בכפר אברהם 

052-2948691)52-52(_____________________________________________

 חייבת להימכר!!! 
בטרומפלדור, דופלקס מחולק 
חדיש, חייב להימכר!!! מעלית 
שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)52-52(050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
ביום שישי הקרוב 25/12/20, 

בין השעות 11:00-13:00, 
יתקיים בית פתוח - יום ללא 

עמלת תיווך, במינץ 21 שכונת 
אחדות, דירת 4 חד', 80 מ"ר, 

קומה 4, מעלית, חניה כפולה, 
מ"ש, בניין חדיש ליהי שוורץ 

050-9693852)52-52(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בשכונת אם המושבות 

הותיקה והמבוקשת, דירת 4 
חד', יפה ומטופחת, 100 מ"ר, 

מעלית, חניה, מ"ש עם נוף 
ירוק, עורפית ושקטה צוות 
_____________________________________________)52-52(תמר מויסייב 054-5752796

 "אינפינטי עוצמה", 
בארלוזורוב המבוקש, דירת 
4 חד', גדולה ומרווחת, עם 

אופציה נוספת להרחבה, 
מעלית, מרפסת שמש, ממ"ד, 

משופצת ויפה צוות דודי נגר 
050-9693307)52-52(_____________________________________________

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)52-52(ש' בלבד!! 050-4811122

 4 חדרים, בכפר גנים, 
מעלית, חניה, מחסן, מרפסת 

שמש, סוכה 30 מ"ר
052-2948691)52-52(_____________________________________________

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

מקורה, משופצת מהיסוד, 
1,690,000 ש"ח

_____________________________________________)52-52(050-6610501 סתיו

 בהרצל היוקרתי 
בהזדמנות, בניין חדש, 4 חד', 

מיזוג מרכזי, מ"ש, ממ"ד, 
חניה, מיידית, 1,750,000 ש"ח

050-4811122)52-52(_____________________________________________

 בחפץ חיים/הרצל, 3 חד', 
67 מ"ר, קומה 2, 1,120,000 

_____________________________________________)52-52(תיווך יוחנן 051-2454512

 להשקעה, במרכז העיר, 3 
חד', קומה 3, 1,050,000 תיווך 

_____________________________________________)52-52(יוחנן 051-2454512

 דירת שלושה חדרים, 
ההסתדרות 2, קומה חמישית, 

מעלית, חנייה, תיווך: חניתה 
ילין 054-4723518

054-4723517)52-52(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 
דירת גג, 120 מ"ר, 5 
חדרים + גג גדול 40 

מ"ר פתוח, ק"ג, חזית 
+ חניה, מיידית, 6,600 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)52-52(והשקעות 03-6199323

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

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

 בלעדי ברוזובסקי!! 5 
חד', ק"ג, מעלית, 130 מ"ר, 

מפוארת, מרפסת שמש, 
סוכה, 2 מחסנים וחניה, 

7,300 ש"ח מ.כהן-נכסים 
052-7684074)52-52(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 3 חד', 83 
מ"ר, ק"ב, משופצת מחדש, 

ממוזגת, אפשרות לממושכת, 
_____________________________________________)51-52ל(מיידי, לל"ת 03-6195011

 3 חד' גדולים, מרווחת, 
83 מ"ר, מושקעת במיוחד 

וממוזגת, באלי הכהן ליד ר' 
עקיבא, אפש' לממושכת, 

_____________________________________________)52-01/21ל(לל"ת 03-6195011

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

052-4842421)52-01/21(_____________________________________________

 ברחוב השלושה 3.5 
חדרים גדולים, קומה א', 
עם מעלית, 4,400 ש"ח, 
מציאה תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

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

_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 קלישר, 3.5 חד', ריהוט 
חלקי, משופצת, ק"א, 4,100 

_____________________________________________)52-52(זנזוריגולד 054-2345633

 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

 במינץ דירת 2 חד', 
משופצת כחדשה מהיסוד 

ומרוהטת קומפלט כולל מוצרי 
חשמל + מזגנים + 3 כ"א 

_____________________________________________)52-52("אלמוג נכסים" 052-6402078

 בלעדי ביהושוע קרוב 
לטרפון, 70 מ"ר, 2.5 
חד', קומה א', חזית, 

מסודרת, 3,400 ש"ח, 
מיידי, גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)52-52(_____________________________________________

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

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

 2 חדרים מושקעת, 
בפרל 28, בנין חדש 

מהנילונים, קומה ה', 40 
מ"ר, ריהוט מלא, מיידי, 

לל"ת, 3,000 ש"ח
054-8449114)52-52(_____________________________________________

 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

רמת גן
3-3.5 חדרים

 ביהודה הנשיא, מול 
יונה, 3.5 חדרים, קומה 

1, עורפית ושקטה, 
משופצת ויפה, כניסה 

מיידית, 5,000 ש"ח ציון 
054-3321212)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-01ח(מתיווך 054-7938941

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)52-52(_____________________________________________
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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

 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 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

 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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 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

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

 "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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)50-47/21ש(053-3184783 058-3284786

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

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

ירושלים והסביבה

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-01/21(_____________________________________________

 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

 יחידת נופש עד 6 נפשות 
+ חצר 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-21/21ל(050-9960113

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)50-10/21ש(050-4124556

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-30/21ש(050-4123966 052-7121247

 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

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

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

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

 "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

 "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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

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

נהריה 

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-29/21(_____________________________________________

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

 "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

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

 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

 יחידת ארוח, עד 8 מיטות 
+ חצר פרטית, טרמפולינה, 
קרוב לציון - 052-2227653 

_____________________________________________)46-52ש(יעבץ

 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

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

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

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

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וג'קוזי 

ספא, גינה, מטופחת, מתחם 
פוגולה ומתקני גן, ק.צביקים - 

_____________________________________________)48-21/21ש(054-9917000

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/21ש(050-6241690

 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

 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

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

 דרושה לקניה עגלת יויו 
)אפילו שבורה חוץ מהחלק 

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

 דרוש אקווריום למכירה 
_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 054-8412976

 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

אור הגנוז
 וילת נופש חדשה, 

מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 

_____________________________________________)27-52/20ש(052-7645585

■ 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)52-52(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)52-52(תיווך דורון 054-4980159

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

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

 בלעדי, מציאה, 
להשכרה חנות במרכז 

רבי עקיבא, חזית, קרוב 
לרחוב רש"י, 24 מ"ר, 
כניסה מיידית, 7,200 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)52-52(והשקעות 054-4290600

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)52-52(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)52-52(דורון 054-4980159

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

מחיר מעולה תיווך דורון
054-4980159)52-52(_____________________________________________

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

054-4980159)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק, 
חדיש ומפואר, 6 חדרים, 

מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט, עם נוף לכנרת, 

1,500 ש"ח ללילה
050-4442212)52-52(_____________________________________________

 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(

 צימרים ביבניאל, 
למשפחות ולזוגות ולגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, וסנוקר

_____________________________________________)52-11/20ש(052-3540874

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

 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

 נאבד תוכי צהוב מאוד 
יקר לנו פרס כספי למוצא 

_____________________________________________)52-01ח(058-7323245

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי-תורה" ו"תוספת-

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)52-01ח(054-7432035

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושחרור שרירים 

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

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)52-01ח(ב"ב 054-8412976

 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(_____________________________________________

 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

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671



ח’ בטבת -י’ בטבת תשפ”א   423/12-25/12/2020 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

מנקים הכל
ב-

10-50&
 הקודם זוכה!!!
ירושלים 52 ב"ב
10:00-20:00 רצוף

שלישי אחה"צ סגור | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

"אצל בתיה"  תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)51-52ח(ס"מ 40 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 050-6245339

 ארון אמבטיה מעץ 
80/60/12 מראה על כל 
_____________________________________________)51-52ח(הדלת 250 054-8433730

 למכירה ארון "כתר" מצב 
מצויין + שידת מגירות חזקה 
_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח פריט 052-5737813

 שולחן סלוני 0.90/2.10 
נפתח לעוד 0.80 עץ מלא 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות סלון עור בז' עץ 
מלא חזקות 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 מזנון זכוכית עץ מלא 
1.60/1.20 עומק 0.50 450 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספריה + 4 מגירות 
1.20/1.70 עומק 0.50 200 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספה + ארגז נפתחת לעוד 
מיטה 80/200 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 שידה גובה 1 מ"ר אורך 
160 עומק 40 פורמייקה 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 2 מיטות חדר שינה 
0.90/1.90 500 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 מזרן אורטופדי מלא מצויין 
0.90/1.90 בבני ברק 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7641400

 מיטת ברזל מתקפלת 
+ מזרן 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 ארון 6 דלתות 2.40 עומק 
0.50 גובה 2.20 לבן 300 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה + מראה 
1.10 גובה 0.80 עומק 50 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 3 מזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים + משאבה רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 למכירה מיטת תנוק + 
מזרון אורטופדי 280 ש"ח 

בלבד + טיולון + סלקל + 
כסא רכב 80 ש"ח כל דבר בני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-5737813

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)51-52ח(499 ש"ח 03-9092321

 עגלת אינפנטי טיולון + 
אמבטיה מצויינת ג'ינס כחול 

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח 054-8452614

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 80 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-7863538

 לול עץ + מזרן חדש בניילון 
_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח 052-7655652/3

 טיולון איכותי חזק צבע 
_____________________________________________)51-52ח(שחור 199 ש"ח 050-6907470

 תיק עגלה בצבע ורוד כהה 
_____________________________________________)51-52ח(איכותי 40 ש"ח 050-6907470

 טיולון במצב תקין 100 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

 לול עץ צבע לבן חדש גדול 
ב- 250 ש"ח טל':

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 למכירה לול גדול צבע 
לבן חדש ב- 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 לול תינוקות חדש ב- 350 
ש"ח צבע לבן טל':

_____________________________________________)51-52ח(052-5173714

 לול ילדים מצב חדש 
צבע לבן ב- 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 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

 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

 למכירה עמודון ספרים עץ 
מלא + 2 מגירות 290 ש"ח 
בלבד + מגירות "כתר" 70 

ש"ח + מסך מחשב 90 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
LG ב- 190 ש"ח + כסא 

משרדי עם גלגלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה אופנים 150 
ש"ח מצב מצוין בני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מכשיר שמיעה + סוללות 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(050-6245339

 ערכת טיפול פנים רק 
_____________________________________________)51-52ח(199 ש"ח 058-3216830

 בלאקברי דגם 9700 רק 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח 058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף רק 400 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט 4 גיגה רק 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 אורגנית למתחילים 
כחדשה + שנאי ורמקול 250 

ש"ח נקנתה ב- 350 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7148005

 שולחן גיהוץ כתר חדש 
באריזה 190 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7148004

 מראה 1.2/40 כחדשה 
מסגרת צבע עץ טבעי 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7148004

 צמיגים וג'אנט קדמי בלבד 
26 ו- 20 )ראלי( 25 ש"ח ליח' 

_____________________________________________)51-52ח(050-4168143

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)51-52ח(טל': 052-2897977

 למכירה שמלות ערב 
מיוחדות ומקוריות ב- 400 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3116013

 ילדותינו ג', ו' 30 ש"ח 
כ"א קורות הדורות 30 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-8529353

 2 שמלות בז שחור וורוד 
עתיק 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)51-52ח(054-8529353

 יונות ב- 25 ש"ח לאחת 
_____________________________________________)51-52ח(052-7175927

 תרנגול לבן ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7175927

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 90 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 052-7600336

 למכירה 2 שעוני יוקרה 
"ספקטרום" ו"פולו" חדשים 

באריזה רק 120 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 גגון אלגנטי ויפה אוניברסלי 
לרכב כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 כלוב לאוגרים כולל כל 
האביזרים 50 ש"ח באלעד 

_____________________________________________)51-52ח(054-6800702

 תבניות תנור במחיר סמלי 
20 ש"ח לתבנית

_____________________________________________)51-52ח(054-6777669 מרדכי

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(למדף בב"ב 052-7600336

 מצלמת סאויקס 
באחריות כחדשה 400 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-7679123 ב"ב

 מכשיר סודה סטרים 
מעוצם מיכל גז קטן 60

_____________________________________________)51-52ח(052-7679123 ב"ב

 כיור צבע פרגמון 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 052-7679123

 סולם עץ 5 שלבים 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח ב"ב 052-7679123

 למכירה אופני הרים 
לילדים של חב' פגו' 400 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-2819921

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(053-3155415

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
חדשים, צבע ונגה, אפשרות 

_____________________________________________)51-02/21ל(בנפרד 052-4227714 

 סוללה חזקה ואיכותית 
לנוקיה C2 ולנוקיה 208 רק 

_____________________________________________)51-52ח(60 ש"ח 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג 
אורגינל רק 199 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)51-52ח(רק 140 ש"ח 058-3216830

 רדיו דיסק לרכב מבית 
סוני רק 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 052-3463482

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 )חדש באריזה( 180 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-2897977

 זוג רמקולים למחשב עם 
מאגר מתחברים לחשמל צליל 

טוב 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 מיחם נירוסטה חדש 
באריזה 44 כוסות 10 ליטר 

_____________________________________________)51-52ח(130 ש"ח 052-2786557

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד מצוין מתאים 
לאברכים לכתיבה וצפייה 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב מהיר + מסך + 
חלונות 10 אופיס ומשחקים 

_____________________________________________)51-52ח(בב"ב 400 ש"ח 054-5321885

 מחשב שולחני ליבה 
 windows 7 כפולה מצוין

כולל מסך 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(053-3346080

 נגן חדש ללא מסך וללא 
רדיו עם כבל ואוזניות ב- 35 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 גימבוי D5 ננטנדו לייט 
מצב חדש + משחק ב- 300 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 DELL מחשב נייד 
15 אינץ + DVD בשימוש 

כ- 6 שנים ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-7154435

 גימבוי gamer-max מצב 
חדש 200 משחקים ב- 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 גימבוי INOVA כ- 450 
משחקים בלי בטריה ב- 100 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב 
טוב תקינה 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-3146727

 מסך דק 23 אינץ 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד ווינדוס 10 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-3558949

 מחשב נייח פנטיום דואל 
3GB במציאה 200 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-6927766 דוד

 מקרר שארף 495 ליטר + 
התקן שבת כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 מערכת חדשה עם 
רמקולים של חברת סמביקס 

250 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 רדיו דיסק USB דיגיטל 
מצויין 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 רדיאטור זק"ש 12 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 מזגן נייד פמילי 3.5 כוח 
500 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 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

 תנור בארון בלרס 50/60 
ES 2000W ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 כיריים לשיש 4 להבות 
מצויין 50/60 100 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 מכשיר סודה חדש ב- 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 054-3605344

 מגהץ קיטור מצב מצוין 
ב- 50 ש"ח טל':

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 למכירה מקרר, מכונת 
כביסה, ותנור משולב, חדשים, 
_____________________________________________)51-52ש(במחיר מציאה 052-7166070

 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

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(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

 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

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 סיר גדול נירוסטה 7 ליטר 
_____________________________________________)52-01ח(12 ש"ח 053-3155415

 קסדה לילד 30 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 הספר בסוף יקראו לך 
לחזור של רותי קפלר ב- 25 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-8454536

 הספר עוד פנס ודי של 
רותי קפלר ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 הספר שיבולים שנותרו 
בשדה של רותי קפלר ב- 20 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)52-01ח(30 ש"ח 054-8454536

 מגזין זמן של חודש תמוז 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 14 ש"ח 054-8454536

 הספר נצר אחרון ב- 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-8454536

 הספר תחזיק חזק של רני 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע אפור 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)52-01ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל-גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח 054-7216671

 מיני סיר טיגון עמוק חדש 
באריזה 50 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-4191418

 50 תגים ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(050-4191418

 למכירה אופניים לילד 
מידה 20 במצב מצויין בצבע 
ירוק במחיר מציאה של 180 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9340317

 למכירה רמקולים לסטריאו 
סמסונג חדשים באריזה 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9340317

 BMX למכירה אופני 
מידה 18 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)52-01ח(ב"ב 053-3121020

 קורקינט גלגלי אוויר + 
מעצורים כחדש 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(053-3121020

 אופני הילוכים מידה 
24 מצויינות 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(053-3121020

 שולחן כדורגל עם רגליות 
_____________________________________________)52-01ח(כחדש 80 ש"ח 050-4110991

 גגון רכב + מוטות מצוין 
1*1.4 מ' 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-6147500

 8 משקולות לכושר 300 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בני ברק 050-4174525

 למכירה אופניים לילד 
מידה 16 במצב חדש! 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 054-2819921

 אופני הרים 20 לילדים 
במצב טוב מאד 250 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 054-2819921

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק-אפ' רבלין מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)52-01ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
12 ב- 60, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)52-01ח(050-4135002

 7 אוגרים ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(050-4135002

 אופנים לילדים במצב חדש 
_____________________________________________)52-01ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 מזוודה גדולה במצב מצוין 
משוכללת רק 200 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 מדחום דיגיטלי אינפרא 
אדום חדש בקופסא 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7679123

 מילון מעברית לאידיש 
ולרוסית משנת 1911 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-5385013

 תוכון מאולף שלא נושך 
ומתאים לילדים 140 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(050-4157763

 צמיג מידה 27.5 קצת 
עקום וצר כשבועיים בשימוש 

_____________________________________________)52-01ח(70 058-3287846

 כנף אחורי לאופניים 
מידה 26 מפח ארוך וצמוד 60 

_____________________________________________)52-01ח(058-3287846

 אור אחורי לאופניים 
חשמליות חדש ללא שימוש 

_____________________________________________)52-01ח(70 ש"ח 058-3287846

 סבל צף לאופניים חדש 
100 ש"ח עד הבית

_____________________________________________)52-01ח(058-3287846

 בקר 350 + הצג לאופניים 
גרין בייק כחודש בשימוש 250 

_____________________________________________)52-01ח(058-3287846

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינתטי חדש עובי 
20 מ"מ 4*2 מטר 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7188017

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 כיסוי לספה צבע בורדו 
לא חדש מצב מעולה 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 חלוק קטיפה לאישה/
נערה מידה M ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ח’ בטבת -י’ בטבת תשפ”א   23/12-25/12/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

_____________________________________________)43-16/21(טובים 03-5782180

 למשרד עו"ד במגדלי 
ב.ס.ר, דרוש/ה פקיד/ה 

לניהול תיקי לקוחות, להיקף 
משרה מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת, ידע באקסל - 
יתרון, ניסיון בעבודה בתחום 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmuamadim@gmail.com)45-52(_____________________________________________

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 לרשת גנים בפתח 
תקווה גיל 3-4 דרושה 
סייעת קבועה, חרוצה 
ומסורה, לבוקר 7-13 

עם אפשרות יום שלם 
בהמשך, נא לשלוח 

פרטים לווצא"פ
050-7877853)49-52(_____________________________________________

 למעון בק. הרצוג 
דרושה סייעת חמה 

ומסורה למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימה 

_____________________________________________)49-52ש(050-4146721

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה מזכירה למשרד 
בז'בוטינסקי בר"ג, משרה 

חלקית, 2-3 פעמים בשבוע 
_____________________________________________)49-52ל(054-3132330

 למכולת בב"ב דרוש 
קופאי לשעות הבוקר 

_____________________________________________)50-1/21ש(כולל שישי 050-2044066

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 באזור ב"ב, אברך מעוניין 
לשטוף בתי כנסיות וכן בנינים 

_____________________________________________)46-50ש(053-3127511

 מורה פרטי לקידום 
תלמידים או סטודנטים 
בחשבון ומתמטיקה או 

במקצועות הקודש לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)43-06/21ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 למעונות בצפון 
ת"א, דרושות מטפלות 

איכותיות, משרות 
מגוונות.

_____________________________________________)51-02/21ש(054-7708715 חגית

 בב"ב, דרוש מלגזן 
ומחסנאי, חרוץ ונמרץ, למחסן 
קירות לבניה קלה, ימים א'-ה' 

_____________________________________________)50-02/21ל(8:30-17:00 03-5709972

 נהג, רשיון עד 12 טון, 
לחברת שליחויות, באיזור 

מודיעין 074-7030025
_____________________________________________)51-02/21ל(052-5376015

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עו"סית, 50% משרה, 

חלק משעות אחה"צ 
misrotkh@gmail.com)51-52(_____________________________________________

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה פסיכולוגית, 50% 

משרה, חלק משעות אחה"צ 
misrotkh@gmail.com)51-52(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)51-02/21(_____________________________________________

 התפנה טבח עם ניסיון 
רב, יר"ש לפרטים

_____________________________________________)49-50ח(050-4165749

 מעוניין ללמוד כיצד לתקן 
פלאפונים תמורת שעות 

עבודה בתחום לאחר הלימוד 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

 אופני ראלי פעלולים 
בצבע כחול 300 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-2819921

 למכירה פוך טבעי נוצות 
אווז חדש 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-3466398

 נעלי עבודה לגבר גבוהות 
ואיכותיות מידה 41-42 חדשות 

_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 052-3466398

 שעון יד לאישה של 
סברובסקי בקופסא כחדש 

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח 052-3466398

 מגפונים לנערה מסוג 
ג'מס מידה 37 חדשות 

בקופסא 90 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-3466398

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 2 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 כורסא יחיד מעור צבע 
_____________________________________________)51-52ח(קרם 300 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים לספות 70 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3155415

 זקט' לגבר מידה 52 צבע 
_____________________________________________)51-52ח(שחור 60 ש"ח 053-3155415

 כסא בטיחותי לאמבטיה 
לתינוק 25 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(053-3155415

 כסא לרכב, במצב מצויין, 
_____________________________________________)51-52ל(בב"ב, 60 ש"ח 050-4158480

 בן 39 מעוניין לישון עם 
_____________________________________________)52-01ח(זקנים בלילה 052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)52-01ח(050-6651365

 מזכירה/מזכירה רפואית 
עם ניסיון רב מחפשת משרה 

_____________________________________________)52-01ח(חלקית 050-2266440

 אברך מעוניין לנקות בתי 
כנסיות ובניינים באיזור ב"ב 

_____________________________________________)52-02/21ל(053-3127511

 גבר, מטפל בקשישים, 
כולל בלילות, כולל נסיון, 

_____________________________________________)52-01/21ל(מחירים נוחים 054-8424049

 למותג איפור מוביל 
דרושה סוכנת מכירות 
+ נסיון, שכר בסיס + 

בונוסים. קו"ח:
hagit.office88@gmail.com)51-03/21ש(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)51-02/21ש(054-8450745

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

עם נסיון, בכיתת 
התינוקות 050-7250631 

_____________________________________________)51-02/21ל(ניקול

 דרוש עובד חרוץ, 
להתקנות מיזוג אויר, באיזור 
המרכז, עדיפות לבעל נסיון 

_____________________________________________)51-02/21ל(058-7348517

 לפנימיית קרית צאנז 
לבנות בנתניה דרושות: 

*מדריכות + לינה, עם רקע 
חינוכי *רכזת חברתי *רכזת 

ספורט, לעבודה מיידית, 
לפרטים: 052-7657672 קו"ח 
tirzay@maon-hoh.org.il :51-52(למייל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית, משרה מלאה, 
להתקשר 10:00-15:00 טל': 

03-6714809)51-52(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות לאזור המרכז, 
יכולת ביטוי, גיל +30, 

תנאים סוציאלים מעולים 
_____________________________________________)51-2/21ש(054-4771509

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

 קופאים/ות, מלקטים/
ות, ועובדים/ות כלליים, לא 

נדרש ניסיון ווטסאפ/נייד: 
050-8557084)52-03/21(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
דרושות עובדות עם נסיון 

לשעות אחה"צ, תנאים טובים 
_____________________________________________)52-03/21(למתאימות 054-7694963

 דרושים סייעים 
וסייעות לבתי"ס/גנים 
בר"ג, משרה חודשית/

מילוי מקום טל':
052-2185794)52-03/21(_____________________________________________

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה 

או חלקית, תנאים טובים 
למתאים, העבודה בסביבה 

שמחה ומגובשת
054-5558835)52-01/21(_____________________________________________

 מעיל ארוך לנשים מידה 
40-42 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-5385013

 מקל קפיץ קפוץ בגובה 
110 ס"מ מתאים לנוער 

ולמבוגר 100 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-5385013

 מגפי שחיטה במצב מצוין 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח טל': 054-5925787

 VD2 אופני כושר ביתיים 
במצב מצויין 400 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 שמיכת פוך נועם אורם 
150/200 חדש אנטי אלרגי 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח טל': 052-2727474

 פנס לד מתחבר לסוללה 
חשמלית או לסוללות 25 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(050-5343924

 תיק מיוחד לאופניים 
חשמליות 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-5343924

 אופנים חדשות איכותיות 
ומקצועיות 26 מאובזרות 
הילוכים שומנו 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בפתח תקוה 052-2786557

 נעלי טימברלנד לגבר 
כחול נגד מים )41.5( מהממות 

כחדשות 350 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(055-6777566

 סיר גדול נירוסטה 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(053-3155415

 אורגן דגם 40FE של 
yamaha ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 למכירה מדפסת 90 ש"ח 
בלבד + מזוודה 80 ש"ח מצב 
מצויין + מסך מחשב 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-5737813

 כסאות מפלסטיק לילדים 
בצבעים שונים כחדשות 30 ש' 

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 מכנסי בנים בצבעים 
שונים מידה 18 במצב מצוין 

_____________________________________________)50-51ח(40 ש' 052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
בצבעים שונים כחדשות 80 

_____________________________________________)50-51ח(שקלים 052-8833975

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 תוכון מאולף שלא נושך 
ומתאים לילדים 130 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(050-4157763

 נעלי ספורט לנערות 
ניובלנס מידה 36-37 30 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בני ברק 050-4191418

 תיק קיטבק 50 ש"ח בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק 050-4191418

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק'-אפ רבלין מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
1 ב- 7, 4 ב- 25, 8 ב- 40 

_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 למכירה אופנים 90 ש"ח 
בלבד מצב מצויין

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 פיטום הקטורת הקלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

כתב נאה במיוחד 450 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה חדשה 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8430025

 ברז לאמבטיה יצא מהקיר 
חם קר מדגל מצב מעולה 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-8430025

 לאספנים מכונת כתיבה 
מכנית מקשים בתוך מזוודה 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח 03-6199806 בערב

 ספסל זוגי לקלנועית 
500 ש"ח משענות לראש 

ולידיים 300 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)50-51ח(053-4190416

 מערכת תופים במצב טוב 
_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח 050-4194573

 מעיל ארוך לנשים אורך 94 
ס"מ מידה 40-42 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-5385013

 BMX למכירה אופני 
מידה 18 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב 053-3121020

 קורקינט גלגלי אוויר + 
מעצורים כחדש 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

 למכירה כרטיס קול 
m-audio fast track שמור 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 150 ש"ח נייד 
_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 נעל ספורט חדשה של 
פומה לנוער מידה 40 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעל אלגנט לנוער מידה 
42 חדשה שעתיים בשימוש 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 30 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4195888

 מגפונים חדשים לילדה 
בורדו מידה 33 20 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי סניקרס לילדה 
חדשות צבע ברונזה מידה 33 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח 050-4195888

 נעלי שבת לילדה אפורות 
זמש' מידה 34 20 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי שבת לילד חדשות 
בז' לק מידה 34 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי שבת לילד חדשות 
אפור לק מידה 35 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 למכירה תוכון מאולף 
לילדים עם כלוב 180 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(073-7320308

 אופני הילוכים פרפר 
מידה 22 במצב מצוין 240 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7148004

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-7216671
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חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק |  עד גמר המלאי | ט.ל.ח.
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