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אתה מעודכן ?

כולם מוצאים אותך  כאן!
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מחפשים את השירות שלך - קודם כל במפתח העיר!!!

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

03.6748888
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ההגרלה תתקיים ביום רביעי הקרוב, א’ בסיון

הצטרפו להגרלה הנדירה על ספר התורה
 של ארגון יד לאחים

זכיה בספר תורה 
שלם לא באותיות 

או עמודים

הזכות להקדיש
לע"נ יקירכם ולהכניס 
לבה"כ הקרוב ללבכם

 זכיה גם בתהלוכה
הזוכה יקבל מימון לכרזות 

ולתהלוכת הכנסת ס"ת

לקיים "מצוות עשה" 
של כתיבת
 ספר תורה

לבחירת הזוכה
ס״ת ספרדי או 

אשכנזי

ספר תורה
משלך?

זכית!

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו״ח

1-800-620-640
להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

www.yadlachim.co.il אפשר להצטרף להגרלה גם באתר

"אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב״ם( הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים

הזדרזו! ימים אחרונים להגרלה!



וכ-600 אנשים נשים וטף היושבים שבעה

התבררו מימדי האסון

 18
אלמנות

 60
יתומים

מ"ה ד' שואל מעמך

1800-39-47-47

 באסון הנוראי שלא נשמע כמותו בציון הק' במירון בליל ל"ג בעומר, בהריגת עשרות רבות של אנשי מעלה שיצאה נשמתם בקדושה ובטהרה מתוך שמחה של מצווה, 
בעלות נשמתם עם הלהב השמימה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים, אוי נא לנו כי חטאנו

בס"ד ערב ש"ק אמור ל"ג בעומר תשפ"א

יד ד' היתה בנו , כאשר מתוך שמחה של מצווה נהרגו עשרות נפשות בציון  
וילדי  חמד  בחורי  לילדים,  אבות  ביניהם  במירון,   רשב"י  האלוקי  התנא 
תשב"ר, במיתה משונה ונוראה, ואין אנו יודעים חשבונות שמים, וכל אחד 
ואחד מחוייב לשוב בתשובה שלמה לפני ד', ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין 

את רוע הגזירה.
ולכפר על נפשותינו לפני ד', בקשנו מ"קופת העיר" לפתוח קרן עבור משפחות 
ההרוגים והפצועים, לתמכם ולסעדם, וכל הכספים יחולקו לפי הצורך על פי 

החלטת הרבנים שליט"א הח"מ,

430 ₪ כמניין  נפש מסך  כופר  יפחות  לא  ואחד  וכל אחד 
ישראל  לעם  יכופר  המשפחות  עבור  ובצדקה   – "נפש" 

ולארץ בדם אשר שופך בה.
ואין מי שיכול לפטור עצמו מזה, כי כל בני ארץ ישראל קרובים אל החללים 

ואין בהם מתום, וד' יחזירנו בתשובה שלמה לפניו אכי"ר

והיות ועל פי הנשמע יש בין ההרוגים בעלי משפחות, כל 
הנותן סך של 3000 ₪)100 ₪ כפול 30 תשלומים( הרי הוא 
בבחינת מציל נפשות, ושכרו רב מן השמים, וזו זכות גדולה 

להנצל בעת שמידת הדין מתוחה

חיים קניבסקי

כיהודה ועוד לקרא הננו מצטרפים לדברי רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א

שמעון גלאי      שמואל אליעזר שטרן         שרגא שטיינמן 

היינו אצל רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א בשאלת רבים על סך של 430 ש"ח כופר 
נפש, האם מוטל על כל אחד ואחד או רק על ראש המשפחה, 

ואמר: "יכול להיות שכל אחד ממש צריך לתת"

כל הנותן סך
₪ 3000

)100 ₪ כפול 30 תשלומים(

הרי הוא בבחינת מציל 
נפשות ושכרו רב מן השמים

 כל אחד ואחד לא יפחות
 כופר נפש מסך

₪ 430
כמניין נפש

לכפר על נפשותינו

וכל אחד ואחד לא יפחות כופר נפש מסך 430 ₪ כמניין "נפש"

קופת העיר יצרה קשר עם כל משפחות ההרוגים באסון לתמיכה ראשונית. פצועים הזקוקים לתמיכה יכולים לפנות לקופת העיר בטל' 03-6716980 
בין 12:00-13:30  חלוקת הכספים לפי החלטתם הבלעדית של רבני הקרן - הגרש"א שטרן הגר"ש שטינמן והגר"ש גלאי שליט"א

רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הורה לקופת העיר להקים 
קרן מיוחדת עבור נפגעי האסון, וכתב בערב שבת מכתב מיוחד:

הקרנות שהוקמו למשפחות ספציפיות מתוך הרוגי מירון:

הגאון רבי
 יהודה לייב רובין 

זצ"ל
 נקטף באסון מירון 

בגיל 27
והותיר אחריו

 3 יתומים קטנים

הבן יונתן נ"י בן ה-4 בקדיש בלוויההמיטה יוצאת לדרכה בערב שבת קודש

הגאון רבי

 אלעזר 
גולדברג 

זצ"ל
נספה באסון מירון 

בגיל 37
והותיר אחריו

4 יתומים

קרן מש. גפנר-מס.3336קרן מש. גולדברג-מס.3335קרן מש. רובין-מס.3334
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כ"ג אייר תשפ"א 5/5/21 בני ברק6

מאת: מנדי קליין

של  רציפה  עומק  בבדיקת  ומצוינות:  סיפוק 
גבוה  לציון  ברק'  'מי  תאגיד  זכה  המים,  רשות 
במיוחד של 99.8%! על מוכנותו הגבוהה לשעת 
חדשנות  תפיסת  של  מקצועית  והובלה  חירום 
למשבר  ומוכנות  כשירות  מקצועית,  ומובילות 

מים.
יום הבדיקה היווה נקודת סיום לחודשי הכנה 
ארוכים למוכנות שעת חירום ולהטמעה תהליכי 
מופלא  באור  האירה  עבודה מבצעיים. הבדיקה 
יציבות  של  כעוגן  התאגיד  של  מקצועיותו  את 
כפי שזו באה לידי ביטוי במרחב אי-ודאות של 

תקופת הקורנה ובתפיסת ההפעלה הכוללת.
במשך שעות ארוכות נבחנה תפיסת ההפעלה 
אספקת  מערך  הפעלת  בשגרה,  התאגיד  של  
בדגש  והבארות  המים  מאגרי  תקינות   המים, 
מורכבים  לחירום בתרחישים  על מעבר משגרה 
רעידת  בדרגות שונות כתוצאה מזיהום אפשרי, 

אדמה, פח"ע ותקלות תשתית נרחבות.
השליטה  מערכי  כל  את  שהקיפה  הבדיקה 
מול  החירום  וממשקי  התאגיד  של  והבקרה 
הרשות העירונית ומכלולי החירום, בחנה תכנון 
של  במנעדים  קיצון  למצבי  מיטבי   מענה  מתן 
מים  הפסקות  ובמרכזן   לאומי  בטחון  מצבי 

של  חירום  מערך  הפעלת  בדיקת  ממושכות, 
מתחמי   13 באמצעות  לתושבים  מים  חלוקת 
חלוקה ברחבי העיר, עם מתודת הפעלה וחלוקה 

ברורה.
את צוות הבדיקה הוביל מר אריאל חג'בי מנהל 
ברשות  מים  לביטחון  היחידה  של  מרכז  מרחב 
ארוכות  שעות  במשך  ווסה.  יצחק  וסגנו  המים 
של  והבקרה   השליטה  בחדר  הצוותים  התכנסו 
מטה חירום התאגיד הממוקם במרומי הר הבנים.

של   פרמטרים  עשרות  נבדקו  בו  הדיון  לאחר 
שלאחריו  הצוותים  ומוכנות  הכשירות  רמת 
התקיים  התרגול  בשטח.  מעשי  תרגול  התקיים 
קידוח   - נויפלד  הרב  שברחוב  ט'  באר  במרחב 
משק  מעוגני  לאחד  הנחשב  מ',   109 של  עומק 
הבאר  בסביבת  כאשר  התאגיד,  שמפעיל  המים 
מוקמה תחנת חלוקה אזורית באמצעות מיכלים 
ומערכת ברזייה עם 'מיכל מילוי לנפש', תהליך 
המדמה את רמת המוכנות המבצעית של צוותי 
הכלת  תוך  ומושלם  מיטבי  לשירות  התאגיד 
האתגר, צמצום משאבים והובלה מקצועית של 
האתגר לפרטיו, תרגיל שזכה להערכה רבה לכל 
לרמת  בהיבט  המתקנים  למשקיות  עד  אורכו 

התפעול והתחזוקה.
עם סיום התהליך זכה התאגיד בציון המיוחד 
הממדים  בכל  כאשר   !99.8% של  והמרשים 
הפעלת  בזכות  התאגיד  של  מקצועיותו  בלטה 

משק מים עירוני סגור הפועל בקביעות בכל שבת 
סטנדרטים  המציב  מדויק  מקצועי  כמשק  וחג 
מבצעיים מיוחדים לצד ההידור ההלכתי שהפך 
במהלך  כי  יצוין  התאגיד.  של  ההיכר  לסממן 
מערך  כמו  נרחבים  פרמטרים  נבחנו  הבדיקה 
המידע לתושב – דוברות ותודעה, ניהול חירום 
משגרה  מעבר  של  מקצועית  עבודה  ותפיסת 
לחירום תוך דיוק מידע והעברת מסרים מקצועית 
העיר  לאוכלוסיית  ייחודיים  בדגשים  ומדוייקת 

ולמורכבות הקיימת בהיבטים שונים. 
הגיב  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
ואמר  הגבוה  בניקוד  התאגיד  של  זכייתו  על 
ומודל  השראה  מקור  הינו  ברק  מי  "תאגיד  כי: 
תפיסת  מים.  תאגידי  של  לפעילותם  לחיקוי 
המקצועיות והחתירה למצוינות שמוביל מנכ"ל 
מסוגו,  למתקדם  התאגיד  את  הפכה  התאגיד, 
ובחירום  בשגרה  וליצירתיות  למקצועיות  מודל 

וההישג ראוי לכל הוקרה"
בדברי סיכום מיוחדים שנשא מר אריאל חג'בי 
בהתפעלות  ציין  המים,  ברשות  המרחב  מנהל 
ודוגמה  סמל  ברק'  'מי  תאגיד  של  היותו  את 
המקצועית  החשיבה  כאשר  רבים,  לתאגידים 
בולטים היטב בכל פעילות  והחתירה למצוינות 
זכה  בכדי   .לא  הצוותים  ובמעורבות  התאגיד 
התאגיד להוקרת ולהערכת השר הממונה וראש  

רשות המים בקיץ  אשתקד.  

גבוהה  והערכות  מוכנות  ברמת  "התאגיד 
מאוד לשעת חירום", ציין חג'בי, כשהוא משבח 
הניהולי  ההנדסי,  הבכיר  הצוות  את   בדבריו  
המונע  אחוד  כצוות  הפועל  בתאגיד  והתפעולי 
ציין  כמו"כ  וממוקדת.  מדוייקת  תפיסה  ע"י 
התאגיד  הפוריים של  הגומלין  יחסי  את  לטובה 
עם גורמי החירום  עיריית בני ברק. מנהל מחלקת 
חירום וביטחון בעיריית בני ברק חיים נוגלבלט 
את  משקפת   התאגיד  מוכנות  כי  בדבריו  ציין 

מצויינותו המקצועית.
צברי  פנחס   הרב  בתאגיד  התפעול  סמנכ"ל 
בעלי  כל  שותפו  בהם  ההכנה  תהליכי  את  סקר 
התפקידים בתאגיד והביע תפילה ותקווה שבס"ד 

לא תדע העיר אירועי חירום.
מנכ"ל התאגיד דוד צלניק סיכם את הביקורת 
מסופקים  בתאגיד  אנו  כי  וציין  ותוצאותיה 
חדשים  יעדים  מציבים  אנו  מסתפקים.  לא  אך 
משימה  צוותי  הקמת  זה  ובכלל  ושאפתניים, 
מבצעי  דיוק  על  בדגש  העיר  במרחב  ממוקדים 
ומזעור  חירום  אירועי  לצמצם  במגמה  ומקצועי 
תובנת מרכיב התקשורת  והעמקת  לתושב  הנזק 
המנכ"ל  כולו.  במערך  קריטי  כמימד  והתודעה 
הודה לצוות הביקורת ולעובדי ומנהלי התאגיד 
ומוצלחת  ברוכה  פעילות  להמשך  הרלוונטיים 
והמטרה של התאגיד לרווחת  ב"ה למול החזון 

התושבים.

מוכנים לשעת חירום
תאגיד 'מי ברק' זכה להערכה ולציון גבוה של 99.8% בביקורות עומק של רשות המים בגין תהליכי עומק מבצעיים, כשירות ומוכנות לחירום • ראש העיר הרב 

אברהם רובינשטיין הגיב על זכייתו של התאגיד בניקוד הגבוה ואמר: "תאגיד מי ברק הינו מקור השראה ומודל לחיקוי לפעילותם של תאגידי מים"

בביקורת עומק של היחידה לביטחון מים ברשות המים קיבל תאגיד מי ברק את הציון הגבוה ביותר:

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

בביקורת עומק של רשות המים
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 המומחים ברפואת עור
לשירותכם

 ד״ר בן מרדכי ירון - מומחה ברפואת עור מבי"ח תה"ש
  ד״ר בר יהונתן - מומחה ברפואת עור מבי״ח איכילוב

 ד״ר ליכטנשטיין דניאל | ד״ר ליפשיץ אריה
ד״ר שלקוביץ שילה יצחק

כשאתם צריכים מומחים 
ברפואה מקצועית

יש לכם את מאוחדת!



כ"ג אייר תשפ"א 885/5/21 בני ברק

משרד הרווחה 
נרתם לסייע 
למשפחות 

הנפגעים

מאת: מנדי קליין 

אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
רובינשטיין ערך ביקורי תנחומים בבתי חמשת 
המשפחות השכולות תושבות העיר היושבות 
בהר  הנורא  באסון  שנספו  בניהם  על  שבעה 
את  המשפחות  העלו  החיזוק  בשיחות  מירון. 
גדולת יקיריהם שהלכו לעולמם, את אישיותם 
ראש  פריחתם.  בשיא  וגדיעתם  המיוחדת 
העיר עמד נפעם מגדולתם של בני המשפחות 
וגדלות הנפש בקבלת דין שמים והצדקת הדין 

כעולה וכקרבן ציבור.
וצוות  העיר  לראש  הודו  המשפחות  בני 
השעות  אורך  לכל  המסור  הסיוע  על  לשכתו 

הקשות.
לעמוד  ותמשיך  עומדת  ברק  בני  עיריית 
האפשר.  ככל  ותסייע  המשפחות  לימין 
תושבים שנחשפו למראות ומעוניינים בסיוע, 
עם  או   106 מוקד  עם  קשר  ליצור  מתבקשים 

מוקד החינוך 8180*.
במירון,  האסון  היוודע  מאז  במקביל, 
להענקת  והרווחה  העבודה  משרד  נערך 
עובדים  של  צוות  הנפגעים.  למשפחות  סיוע 
במקום  בחפ"ק  פעל  צפון  ממחוז  סוציאליים 
עובדים  במקביל  שנדרש.  ככל  סיוע  והעניק 
וירושלים  אביב  תל  ממחוזות  סוציאליים 
נשלחו לליווי משפחות הנפגעים במהלך סוף 

השבוע.
אתגר  חוות  המשפחות  כי  הבנה  מתוך 
הרגשית,  למורכבות  מעבר  ושפתי  תרבותי 
נשלחו לאבו כביר עובדים סוציאליים, דוברי 
ברק,  בני  בהן  החרדיות  מהרשויות  יידיש 
כדי להעניק מענה  זאת  ובית שמש,  ירושלים 
מיטבי למשפחות שהגיעו לזהות את יקיריהן. 

המשפחות  את  ליוו  הסוציאליים  העובדים 
דרך  הוודאות,  חוסר  בשעות  הגעתם  עם 
הקשה  הבשורה  לקבלת  ועד  הזיהוי,  הליך 

במקצועיות ובמסירות.
שר העבודה והרווחה, איציק שמולי, הנחה 
את שירותי הרווחה להיערך לליווי משפחות 
צרכים  למילוי  סיוע  להם  ולהעניק  החללים 
בתקציבים  להשתמש  הורה  המשרד  מיידים. 
הגמישים שעומדים לרשות מנהלי המחלקות 
למשפחות  סיוע  לצורך  חברתיים  לשירותים 
של  באבלן  משתתף  המשרד  האסון.  נפגעות 

המשפחות ומוסר החלמה מהירה לפצועים.
לשירותים  האגף  מנהלת  אמויאל,  ארלט 
רנה  וסגניתה,  ברק,  בני  בעיריית  חברתיים 
בשטח  הפעילות  את  תכללה  אשר  ציכטיגר, 
בעיר  חברתיים  לשירותים  "האגף  מספרות: 
נערך לסיוע במספר ערוצים. כבר בשעה 8:00 
למשפחות  לחבור  כביר  לאבו  צוות  נשלח 
בשעתן הקשה, לתמוך ולסייע בהליך הארוך 
חברו  סוציאליים  עובדים  החלל.  לזיהוי  עד 
גם למוקד העירוני למתן מענה רגשי לפניות 
עובדים  נשלחו  ובמקביל  למוקד  המגיעות 
לתמיכה בבני המשפחות שנפגעו ונותרו בבית, 
דאגה לכל מחסורם וליווי בשעה הקשה. ליווי 
צורך  לפי  השבעה  בימי  נמשך  המשפחות 
נערכים  אנו  אלו  בימים  המשפחה.  ובקשת 
למתן מענה רגשי ותיווכי לקהילות ולתושבים. 
למשימה  שנבחר  שהצוות  להדגיש  חשוב 
ומקצועיים  מיומנים  מעובדים  ברובו  מורכב 
אידיש  ודוברים  החרדית  לקהילה  השייכים 
שהגיעו  המשפחות  לכל  ניתן  המענה  ולכן 
למכון  ללא קשר למקום מגוריהם. הצוות פעל 
ומוסיף לפעול במקצועיות ובתחושת שליחות 

ויעוד".

ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין ערך ביקורי 
תנחומים בבתי חמשת המשפחות השכולות תושבות 

העיר היושבות שבעה על בניהם שנספו באסון הנורא בהר 
מירון  במקביל, מאז היוודע האסון במירון, נערך משרד 
העבודה והרווחה להענקת סיוע למשפחות הנפגעים # 

ארלט אמויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים בעיריית 
בני ברק, וסגניתה, רנה ציכטיגר, אשר תכללה את הפעילות 
בשטח מספרות: "כבר ביום שישי בשעה 8:00 נשלח צוות 

לאבו כביר לחבור למשפחות בשעתן הקשה, לתמוך 
ולסייע בהליך הארוך עד לזיהוי החללים"

אסון
מירון

 רה"ע הרב רובינשטיין בניחום אבלים בבתי המשפחות 

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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

מגיע הכל
לנסיכים שלך

ם י ח כ ש נ י  ת ל ב ם  י ע ג ר ח  י צ נ ה ל

www .saratz .co . i lstudiosaratz@gmail.com | 

052-6102024
ניו בורן | קייק סמאש | חלאקה | בת מצווה | הפקות | תדמית  | צילומי חוץ
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 לשירותכן רפואת נשים במגוון תחומים 
בזמינות מלאה ובפריסה רחבה

  ד״ר גרוס לוטם – רופאת נשים מבי"ח וולפסון | ד״ר שמולביץ חנה – רופאת נשים
 ד״ר דישי מיכל - רופאת נשים מבי"ח איכילוב | ד״ר הריס מירה – רופאת נשים מבי״ח בלינסון 

 ד״ר רז מירב – רופאת נשים, מנהלת מחלקה מבי"ח מעייני הישועה
 ד״ר גורן תמיר – רופא נשים מבי"ח מעייני הישועה

 ד״ר חיים דוד – רופא נשים מנהל מחלקה בבי"ח הלל יפה
  ד״ר חן בני – רופא נשים, מומחה הריון בסיכון

ד״ר שגיא יאיר – רופא נשים, מומחה בהריון בסיכון מבי"ח איכילוב
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יש לך את מאוחדת!ברפואת נשיםכשאת צריכה מומחים 



כ"ג אייר תשפ"א 10105/5/21 בני ברק

ההספד שריגש את כולם

מאת: מנדי קליין

שיבדל  חיות  אביגדור  ידידיה,  של  אביו 
זיו  החולים  בבית  התראיין  ארוכים,  לחיים 
בהדלקת  "היינו  וסיפר:  האשפוז  מחדר  בצפת 
וברגע  אהרון,  תולדות  חסידות  של  המדורה 
שראיתי שמתחיל להיות דחוס, פשוט התחלנו 
לרמפה  "הגענו  סיפר.  מהאזור",  להתפנות 
סוף  לקראת  שהגענו  ברגע  להליכה,  שמיועדת 

הרמפה פשוט הגיע נהר שוטף של אנשים".
אנשים,  עוד  התווספו  לרגע  ומרגע  "נפלנו 
"הבן  הוסיף.  לזוז",  סיכוי  שאין  קולט  ואתה 
מנסה  אני  ישראל.  שמע  וצועק  לי  צורח  שלי 
לעודד אותו כשגם אני לא מרגיש דבר מהחזה 
את  לי  תן  עליי  וצורח  שוטר  הגיע  ומטה. 
השוטר  הילד.  את  שיוציא  התחננתי  הידיים, 
רואה.  הוא  מה  הבנתי  ולהקיא.  לבכות  התחיל 
הפרידו  שניות   20  - הרצפה  על  הייתי  כשאני 
במצב  הייתי  כבר  ביחד  איתו  שאהיה  זה  בין 
שהסוף  ידעתי  הגוף.  בכל  תחושה  חוסר  של 
שלי קרוב. אני הייתי על הרצפה כשכל המסה 
שכל האנשים שנפלו נמצאת עליי ועל הבן שלי. 

ברגע האחרון הצליחו להוציא אותי".
אמור  לא  אני  "ידידיה,  האב:  ספד  בהלוויה 
בהלוויה  נמצא  לא  בהלוויה שלך, אבא  להיות 
שלי.  הרב'ה  היית  אתה  ידידיה,  שלו.  הבן  של 
'אבא, אתה רוצה להיות דיין - למה לא פתחת 
את השולחן ערוך השבוע'. 'אבא, את השיעור 
לא  זה  'אבא  בשמחה'.  מספיק  הקלטת  לא 
ידידיה.  שלי,  הרב'ה  היית  אתה  לך'.  מתאים 
אתה היית המחייב שלי, מאז שנולדת עד היום.

לחדר  ניגשת  בבוקר,  חמישי  ביום  "ידידיה 
הולך  אני  'אבא,  לי:  אמרת  ודפקת,  שינה 
על  מקווה?  פתאום  'מה  לך:  אמרתי  למקווה'. 
מה? מה קרה? היום זה לא יום שישי, אני לא 
שלך  הנשמה  שישי...  ביום  לא  ללכת  מרשה 

הרגישה טוב מאוד מה הולך להיות...
ידידיה, בשבת, השבת הכי קשה בחיים שלי, 
ביום שישי שהלוויה שלך  עולמות  אני הפכתי 
הסכמת.  לא  אתה  אבל  שישי  ביום  כבר  תהיה 
אחר  מישהו  שישלחו  דאגת  הסכמת,  לא  אתה 
אתה  שישי,  ביום  כבר  הלוויה  היתה  במקום. 
באתי,  הנה  יהיה,  שאני  התעקשת  אתה  רצית, 
ידידיה. אני כאן, אני איתך. היינו שם  אני כאן 

על הרצפה, חסר 20 שניות שהייתי איתך נמצא 
התקופה  בכל  ידידיה,  מקום.  באותו  עכשיו 
של  שיעורים,  של  שיגעון  לך  היה  האחרונה 
ללמוד, של להספיק, הייתי מכבה לך את הנגן 
בשלוש בלילה, היית נרדם מתוך שיעורים, היית 

מחביא את הסיכומים 
בכרית.

התקבלת  "ידידיה, 
מצוינת,  לישיבה 
דאג  הקב"ה  אבל 
יותר  לישיבה  לך 
הייתי  גם  אני  טובה. 
במבחן הזה, אותי לא 
היו  שניות   20 קיבלו. 
אותי  שיקבלו  חסרים 
לישיבה, לא הייתה לי 

מספיק פרוטקציה".
המשיך  האב 
"רשב"י,  בהספדו: 
שברי.  אותיות  זה 
רבי  של  בהלוויה 
אתה  זה  שמעון, 
טוב  יותר  יודע  כבר 
ממני, גם כן נהרגו 45 
אז  סתם.  ולא  אנשים, 
התנאים,  לאחד  נאמר 
כיפרו  האלה  ש-45 
כולו.  העולם  כל  על 
קדוש,  אתה  ידידיה, 
לא ידעתי להעריך מה 
היה לי ביד. אחרי מות 
אחרי  אמור,  קדושים 
אז  הולך  שבנאדם 
קולטים מי הוא היה".

אנחנו  "ידידיה, 
נהיה חזקים", המשיך 
האב, "אנחנו נמשיך - 
אתה לא נפרד מאיתנו 
הלילה,  עוד  לעולם. 
אמא,  וגם  אני  גם 
לידך.  חלקות  רכשנו 
נפרדים,  לא  אנחנו 

ה-120  אחרי  שניפגש  או  מהשתיים,  אחד 
בקרוב.  שתהיה  המתים  בתחיית  שניפגש  או 
תכיר  למעלה,  שגריר  אותך  שלחנו  בינתיים, 

שמה את האחות שלך, אחות שלך שנפטרה מיד 
בלידה, תכיר אותה שמה.

תכיר  שמעון,  רבי  של  בישיבה  נמצא  "אתה 
שדיברת  והקדושים  הצדיקים  הרבנים,  כל  את 
עליהם, הלוואי, הלוואי ונזכה להגיע לעשירית 
מהדרגה שלך, ידידיה, 
שמירת  של  דרגה 
של  דרגה  העיניים, 
לימוד,  של  דיבורים, 
של קדושה, היית ילד 
ילד  ידידיה.  קדוש 

קדוש.
נהרגת  "אתה 
כך,  אחר  דקה 
אחרי  בדיוק  בדיוק, 
מלכות  עול  קבלת 
מהאדמו"ר  שמים 
אהרן,  תולדות  של 
מתוך  נהרגת  אתה 
אותו  שר  שאני  שיר 
כבר  לתלמידים 
יודע  וה'   - שבוע 
התנא  'בזכות  למה, 
האלוקי', שמה, שמה, 
אתה  הזה,  בשיר 
נהרגת. ידידיה, אנחנו 
בכל  ונתחזק  נמשיך 
עלינו,  תתפלל  הכוח, 
על  אמא,  על  עלי, 
אחים שלך, לא קיבלו 
איתך  להיות  אותי 
ראוי,  לא  אני  ביחד, 
תתפלל  זכאי,  לא  אני 
הוא,  ברוך  לקדוש 
תגיד לו: 'מספיק, די, 
הגאולה  את  תשלח 

כבר, מספיק'".
הזמן  "רבותיי, 
שלנו עכשיו להתחזק, 
עברנו  להתאחד, 
ארוכה  תקופה 
קורונה,  של  ואיומה 
ועכשיו אסון כזה, הקב"ה מדבר איתנו. רבותיי 
השני,  של  בציציות  לחפור  תפסיקו  תתאחדו, 
יהודים,  ובראשונה,  בראש  יהודים,  אנחנו 

זה לאף  נגיע עם  לא  כל הפילוגים,  מספיק עם 
מקום, אנחנו יהודים, נתאחד, זה מה שהקב"ה 
רוצה מאיתנו, לא נלמד בטובות נלמד באסונות, 
לעשות  נשכיל  אם  נמצאים,  כולם  פה  הנה,  אז 
את זה צעד אחד לפני זה נחסוך מאיתנו הרבה 

צער. ידידיה, תתפלל עלינו!".
לאחר קבורת בנו, שוחח הרב אביגדור חיות 
נמצאים  "אנחנו  ואמר:  התקשורת  כלי  עם 
הוא  שידוע,  כמו  שלי,  הבן  של  בהלוויה  כאן, 
היה נעדר מחמישי בלילה. עד שהתברר שהוא 
אפילו  פונה  לא  במקום.  די  נהרג  נהרג,  פשוט 
הרצפה,  על  לידי  ששכב  הבן  זה  חולים.  לבית 
של  המאסה  כשכל  למטה,  ברמפה  כשהיינו 
ישראל  שמע  שצעק  הילד  זה  עלינו.  האנשים 
ווידוי, 'אבא אני מת', אז הנה ברוך השם הוא 

כאן, עם נקע ברגל אבל הכל בסדר.
"ידידיה, לצערי הרב, לא שרד", אמר האב. 
"ידידיה היה ילד צדיק, הוא היה ילד קדוש, ואם 
הוא היה רוצה שאני יגיד משהו זה דבר אחד: 
אנחנו, כולנו יש לנו מכנה אחד משותף, אנחנו 
יהודים, כרגע אנחנו לא מחפשים שום אשמים, 
אנחנו אנשים מאמינים ויודעים שמה שהקב"ה 
כואב,  זה  עושה.  הוא  מה  יודע  הוא   - עושה 
מאוד, אבל דבר אחד אנחנו יודעים הוא מנהיג 

את העולם.
"אם ידידיה היה פה עכשיו במקומי הוא היה 
אומר דבר אחד: רבותיי, בואו נתאחד, זה הזמן, 
אז  באסונות,  מאוד  גדולים  אנחנו  המקום.  זה 
לשני  יש  כיפה  איזה  בודק  לא  אחד  אף  כולם, 
ואם יש לו כיפה או אין לו כיפה ואיזה ציציות 
יש לו אם יש לו או אין לו, כולם עוזרים אחד 

לשני".
אחיו בן ה-10 של ידידיה ז"ל, שמואל חיות, 
שיכול  וידעתי  "נפלתי  האימה:  רגעי  על  סיפר 
'שמע  צעקתי  כאן.  אהיה  לא  שאני  להיות 
מציל  שהשם  הבנתי  זה  אחרי  מהלב.  ישראל' 
אותי, ישר הזעקתי את כוחות ההצלה שהצילו 
את אבא, ולאחר מכן אמרתי למשטרה שיחפשו 
ביטחון  "הרגשתי  הוסיף:  האח  שלי".  אח  את 
להציל  יכול  השם  שרק  הרגשתי  ואמונה. 
אותי. אין במי להאמין אלא בקדוש ברוך הוא. 
חשבתי שאלו הרגעים האחרונים, ובסוף הבנתי 

שהקדוש ברוך הוא מציל אותי".

הרב אביגדור חיות שבעצמו נפצע יחד עם בנו שמואל אמר בהספד על בנו ידידיה שנספה באסון המחריד: 
"ידידיה, התקבלת לישיבה מצוינת, אבל הקב"ה דאג לך לישיבה יותר טובה. אני גם הייתי במבחן הזה, אותי לא 

קיבלו. 20 שניות היו חסרים שיקבלו אותי לישיבה, לא הייתה לי מספיק פרוטקציה"
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הספד שכולו אמונה. הרב חיו תובנו שמואל 
על כסאות גלגלים בהלווייתו של ידידיה ז"ל 
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"לא ישנו כל הלילה, 
כבר כמה ימים 

רק בוכים"
הרה"ג יצחק בצרי מישיבת המקובלים "שער השמים" 

ששלושה מבני משפחתו נספו באסון הכבד במירון, ביניהם 
בן דודה של אשתו, הרב ישראל אלנקווה ז"ל, ושני אחייניו 

הצעירים יוסף דוד ומשה מרדכי אלחדד ז"ל מספר על 
ההתמודדות עם הטרגדיה הבלתי נתפסת

אסון
מירון

השכול
והאובדן

מאת: יוסף טולידנו 

הרה"ג יצחק בצרי שליט"א מישיבת המקובלים 
"שער השמים" ששלושה מקרובי משפחתו נספו 
באסון הכבד בלי לל"ג בעומר - ביניהם בן דודה 
ושני  ז"ל,  אלנקווה  ישראל  הרב  אשתו,  של 
אחייניו הצעירים יוסף דוד אלחדד ז"ל בן ה-18 
ומשה מרדכי אלחדד ז"ל בן ה-12, שוחח בראיון 
גולן  העיתונאים  עם  הפסקה  ללא  ברדיו  מיוחד 

יוכפז וענת דוידוב.
שני  של  בהלוויות  היינו  בלילה  "אתמול 
ראשון.  ביום  בצרי  הגר"י  סיפר  הילדים", 
להגיע.  הצלחתי  לא  הדוד  בן  של  "להלוויה 
קשה מאוד, לילה אחד שלושה בני משפחה ולא 
הצלחתי ללוות את שלושתם ביחד", אמר הגר"י 
משפחתו  בני  על  סיפר  השיחה  במהלך  בצרי. 
ישראל  "הרב  במירון:  הכבד  באסון  שנספו 
ממש  חכם,  צדיק,  תמים,  אדם  היה  אלנקווה 
איש טוב, אנחנו לא מאמינים, רק לפני כמה זמן 
היינו בחתונה שלו, אבל הקשה מכל אלו הילדים 
הקטנים, הרכים, אי אפשר להאמין, ממש ילדים 
כי  בקשר  מאוד  הייתי  ואיתם  נחמדים  קטנים 
היינו בקשר  בירושלים.  גרים בשכנות אלינו  הם 

חזק".
הטובות,  התוכנות  האצילות,  "העדינות, 
נולדו  "הם  אחייניו.  שני  על  סיפר  השקידה", 
שקועים  ממש  ילדים  היו  הם  גאונים,  להיות 
בלימוד, חוכמה, בינה, מוסריות. איזו דרך ארץ, 
לוקח את הטובים,  ייאמן, אלוקים  לא  זה  כבוד. 
להיות.  שיכולות  טובות  הכי  השושנים  את  בחר 
כמה  כבר  הלילה,  כל  ישנו  לא  קשה.  כך  כל  זה 

ימים רק בוכים".
כשנשאל איך מתמודדים עם האסון הכבד אמר: 
"גיסי אמר – 'הבאתי אותם חיים לרבי שמעון – 
תחזיר אותם חיים'. היה קשה לשמוע. היינו שם 
ממש כל הלילה, הזעקות, השבר אי אפשר להבין 

איך הורים מאבדים שני ילדים על כלום. יש לנו 
הכהן  שאהרון  כמו  עולם,  בבורא  האמונה  את 
שנפטרו לו שני בניו, זה מה שיכולנו להגיד להם. 
שכתוב  מה  להגיד  רק  מילים,  למצוא  אפשר  אי 
בתנ"ך',  כתוב  'כך  התנ"ך,  את  לנו  יש  בתורה, 
וחושבים  שהיה כזה מקרה. אבל אנחנו עומדים 
איך לעמוד מול ההורים האלה עוד שבוע, אחרי 
'השבעה', איך נסתכל עליהם בעיניים, איך לתת 
את הכוח להמשיך את החיים. אדם שמאבד ילד 
בה'  ואמונה  ביטחון  הרבה  כוחות,  הרבה  צריך 
בשביל להמשיך לחיות. אנחנו מנסים לתת להם 

את הכוח להתמודד".
חובת  אודות  בצרי  הגר"י  הדגיש  בהמשך 
מצווה  שלנו  "התורה  ואמר:  ונשמרתם  מצוות 
אותנו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. לאדם אסור 
להכניס סכנה בבית שלו, אני רוצה ועדת חקירה 
שיבדקו מה אפשר לתקן, אבל אנחנו לא מחפשים 
אם  קורבנות.  שהם  מאמינים  אנחנו  כי  אשמים 
הייתם שומעים את ההספדים של ההורים, הייתם 
רואים מה הציבור שלנו מבין – שאלה קורבנות 
לה'. שמעתי את האבא אומר: אולי הם באו לתקן 

משהו קטן בעולם".
להיות  צריכה  שהייתה  לכך  התייחס  בהמשך 
"אנחנו  המדינה:  מצד  מקסימלית  הערכות 
שומע  אני  אבל  גדולה  טעות  שהייתה  מבינים 
את  לתת  צריכים  שהיו  מאנשים  האלה  ביומיים 
הדעת שהמקום הזה צריך להכין אותו לקבל כל 
כך הרבה אנשים, המדינה הייתה צריכה להשקיע 
הקורונה  בתקופת  היינו  שעברה  בשנה  שם. 
והמקום היה סגור ובסוף היום פרצו לשם, נכנסו 
לשם, כי זו חלק מהאמונה החזקה שלנו שזה אחד 
לא  שהם  לקבל  לאנשים  וקשה  חשובים  החגים 
יעלו לרגל. צריך להבין שקשה להם לקבל את זה, 
וזה כעס גדול על המדינה שלא השקיעה וחשבה 
על זה, היו צריכים לעשות את כל ההכנות ולמה 
יאומן  לא  וברזלים,  פחונים  שם?  משקיעים  לא 

כמו תרבות של אלפי שנים, הכול נראה מוזנח".

הרה"ג יצחק בצרי

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!

 ₪ 135
בלבד!

עקב הביקוש הרב
 הגיע משלוח חדש!
עקב הביקוש הרב

 הגיע משלוח חדש!
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בשבילכם לכל שאלה ובקשה
מנהלות המרפאות לשירותכן 

גב' יפית שבת מנהלת מרפאת ירושלים
דוא״ל: BneyBrakJerusalem@meuhedet.co.il טל׳: 03-6152626 

גב' שיפי הרברט מנהלת מרפאת מרום שיר
דוא״ל: BneyBrakRavYaackov@meuhedet.co.il טל׳: 03-6159600

גב' נתנלי שהם מנהלת מרפאת אבני נזר
דוא״ל: Bbavnenzr@meuhedet.co.il טל׳: 03-6156400

גב' שולמית ווייס מנהלת מרפאת הקשתות
דוא״ל: marphatakshatot@meuhedet.co.il טל׳: 03-7428500

גב' ורדית צדוק מנהלת מרפאת קריית הרצוג
דוא״ל: BneyBrakNurok20@meuhedet.co.il טל׳: 03-6180688 

ר' יצחק ויינר מנהל מרפאת ויז'ניץ
דוא״ל: vaizhnic@meuhedet.co.il טל׳: 050-4141358

 מנהלי קשרי לקוחות
שמשון פרג: 052-7171496 | נתי צישינסקי: 053-3102444

מינדי זילברפרב: 055-6766273 | יהודה פרנקל: 058-4191613
ישראל בן ששון: 052-7670407

 כשאתם רוצים יחס אישי
יש לכם את מאוחדת!ודלת פתוחה



כ"ג אייר תשפ"א 14145/5/21 בני ברק

"זו גזירת שמים ואין איתנו 
יודע חשבונות שמים"

מאת: חיים רייך

הגר"ח  התורה  שר  מרן  מרשכבה"ג  מיוחד  חיזוק  במכתב 
בעל  מרן  עונה  הקשה,  והאסון  המצב  לאור  שליט"א  קניבסקי 
רבים  לשאלת  במענה  נתיבות  ומפלס  שליט"א  אמונה'  ה'דרך 

'על מה עשה ד' ככה'.
במכתב שפרסם בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי 
בשב"ק  שליט"א  מרן  אאמו"ר  קמיה  "ישבתי  נכתב  שליט"א, 
אחרי האסון הכבד שפקד אותנו בל"ג בעומר במירון ואמרתי 
ומה  לנו  ככה  ד'  עשה  מה  על  לשאול  ובקשוני  שואלים  כולם 
שמים  גזירת  "זה  והשיב  הנוראה,  הדין  מדת  לעצור  לתקן  יש 
ואין איתנו יודע חשבונות שמים", הגאון רי"ש שליט"א  מוסיף 
ומציין: "ושאלתי במה לתקן" ומרן שר התורה שליט"א השיב: 
"להתחזק בתורה ובהתמדת התורה" וחזר על זה כמה פעמים, 
ציין בנו חביבו במכתב והוסיף בשם אביו מרן שליט"א: "ונשים 

שיתחזקו בצניעות"
כי אחרי כמה רגעים אמר "שלא  בנו חביבו שליט"א מציין 
ודקדוקי,  פרטיה  בכל  לסעודה  ידים  נטילת  בהלכות  מקפידים 
ושצריך להתחזק בכוונה בברכות להרגיש קרבת אלקים", עכ"ד 

הקדושים.
דברי  על  שליט"א  שאול  יצחק  רבי  הגאון  ציין  במכתבו 
רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א "עי' טור או"ח סי' מ"ו שדוד 
המלך תקן מאה ברכות לפי שהיו מתים מאה נפשות בכל יום, 

ועי' זו"ח רות דף ק"ה ב' במעלת נט"י לסעודה".
בסיום מכתבו ציין כי מרן שליט"א בירך ומתפלל "מי שאמר 
לעולמו די יאמר למלאך המשחית הרף, ולא ישמע שוד ושבר 
בארצינו". ומרן שר התורה שליט"א הוסיף לאחר חתימת בנו 

הגרי"ש שליט"א על המכתב חיזוק כי "הדברים נכונים".

איגרת התנחומים של מרן רה"י

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן 
שיגר איגרת ניחומים אישית לכל המשפחות ששיכלו את יקירם 

באסון הנורא בל"ג בעומר במירון. 
בפתח האיגרת הביא מרן את דברי הפסוק במגילת איכה אשר 
ביטאו גם את רחשי ליבו בעקבות האסון הכבד: "על אלה אני 

בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי".
בית  כל  את  פקד  הנורא אשר  האסון  על  וכואב  דואב  "בלב 
בר  רבי שמעון  האלוקי  התנא  דהילולת  קדישא  ביומא  ישראל 
יוחאי זיע"א על מ"ה קדושים וטהורים קרבנות ציבור אשר עלו 
בסערה השמימה בבואם לשפוך שיח ותחינה לפני קודשא ב"ה 

על הציון הקד' במירון".
בהמשך מכתבו מביא מרן דברי ניחומים למשפחות ההרוגים 
וז"ל: "הנני בזה בדברי ניחומים למען הכלל והפרט ע"פ דברי 
הגמ' בסוכה מה': "ואמר חזקיה אמר ר' ירמיה משום רבי שמעון 
מיום  הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  'יכול  יוחאי  בן 
שנבראתי עד עתה'. זכותו וגדולתו העצומה של רשב"י גבוהים 
בכוחם  עד שמסוגלין  הוא  בריך  קודשא  בפני  ביותר  וחשובים 
לפטור את כלל ישראל מן הדין ואין אנו יודעים חשבונותיו של 
מקום. ודווקא בזמנים קשים אלו עלינו להתחזק יותר באמונה 
ולקבל באהבה דין שמים, וכל אחו"א יקבל ע"ע לעשות ולקיים 
באהבת  להרבות  יתברך,  לכב'  שמים'  לשם  מעשינו  כל  'ויהיו 
חינם האחד אל רעהו ולהוסיף עוד ועוד בלימוד התורה הקד' 
ולעילוי  לכבודו  זה  ויהיה  מצלא  ואצולי  מגנא  אגוני  שהיא 

נשמתו הטהורה של המנוח ולא ישמע עוד שוד ושבר בארצנו 
ובנחמת ציון תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".

בקרוב  "ונזכה  בברכה:  המועצת  נשיא  מסיים  מכתבו  את 
ורננו שוכני עפר כי  ויקוים בנו הפס' "הקיצו  לגאולת עולמים 

טל אורות טלך" וגו' בביאת גואל צדק בב"א".

מכתב הניחומים של 
כ"ק מרן האדמו"ר מגור

כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א שיגר מכתבי ניחום וחיזוק 
יקיריהם  פטירת  על  שבעה  היושבות  המתאבלות  למשפחות 

שנהרגו בהר מירון.
במכתב הניחומים כותב כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א: 
"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תדעו 
ירפא  לעצבותם  ומחבש  לב  לשבורי  הרופא  השי"ת  צער.  עוד 
מעתה  עמכם  ויטיב  להתחזק,  בעדכם  ויסייע  הגדול  לשברכם 
כל הימים, ויתהפכו כל הדינים לרחמים. והוא ע"ה יהי' למליץ 
יושר עבורכם, ויעתיר בעדכם לטוב לכם". בשולי המכתב כותב 
כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א למשפחות האבלות - "המשותף 

בצערכם". 
בחסידות מספרים כי מאז האסון הכבד בליל ל"ג בעומר ניכרו 
סימני הצער על פניו ואף שמעהו כשהוא פורץ בבכי על הצער 
העצום בסילוקם של 45 קורבנות ציבור. כ"ק האדמו"ר שליט"א 
ביקש להכין 45 מכתבים עם נוסח שמותאם לכל משפחה כאשר 
האדמו"ר  של  בניו  בידיו  המכתבים  שוגרו  היום  למחרת  כבר 

שליט"א לכל המשפחות האבלות.

"יש להתחזק בהתמדת התורה, בצניעות ובכוונת הברכות להרגיש קרבת אלוקים", אמר מרן שר התורה 
שליט"א במענה לשאלות אותן הציג בנו חביבו הגאון רי"ש קניבסקי שליט"א  נשיא המועצת מרן רה"י הגר"ש 
כהן שליט"א באיגרת ניחומים למשפחות ההרוגים באסון מירון: "דווקא בזמנים קשים אלו עלינו לקבל באהבה 

דין שמים ואין אנו יודעים חשבונותיו של מקום", וקורא לציבור להתחזק בעקבות האסון: "להרבות באהבת 
חינם האחד אל רעהו ולהוסיף בלימוד התורה"  כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א ביקש לשלוח איגרת ניחומים 
מיוחד לכל משפחות הנספים ובהן כתב: "השי"ת הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם ירפא לשברכם הגדול 

ויסייע בעדכם להתחזק, ויטיב עמכם מעתה כל הימים, ויתהפכו כל הדינים לרחמים"

אסון
מירון

דברי גדולי 
ישראל

מרנן גדולי ישראל שליט"א בהתייחסות לטרגדיה הקשה שפקדה את עם ישראל:

איגרת התנחומים של כ"ק מרן האדמו"ר מגורמכתבו של מרן הגר"ח קנייבסקי מכתבו של מרן הגר"ש כהן
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 מאוחדת מקדמת בברכה את רופאי המשפחה החדשים
 שהצטרפו לנבחרת הרופאים שלנו 

ד"ר אלון לאה | ד"ר בן דרור ליב | ד"ר כהן ריטה | ד"ר עוויד ואסים

 נבחרת רופאי המשפחה לשירותכם
 ד"ר בורשטיין אריה | ד"ר בליי אריה | ד"ר גולימסטוק פבלו 

  ד"ר גור יצחק | ד"ר השכל יהודה | ד"ר וולקוביץ חנה | ד"ר ילוב אנה
ד"ר ליבוביץ אבשלום | ד"ר ליבסטר רונן | ד"ר וולנר אריה
 ד"ר קוגן אירנה | ד"ר עצמון מיטל | ד"ר סטרלינג אריאלה

ד"ר מיכנובסקי מיגורה | ד"ר מפרע עבד | ד"ר שלוסברג ציון

כשאתם צריכים מומחים 
ברפואת משפחה

יש לכם את מאוחדת!



כ"ג אייר תשפ"א 16165/5/21 בני ברק

"לא אשכח את המבט של האיש המבוגר שצועק לעברי "אני נחנק, תעזור לי"

בזה אחר זה: עשרות אמבולנסים 
של מד"א פינו כ-150 פצועים 

מאת: חיים רייך

מבעוד  שנערכו  מד"א  של  הרבים  הכוחות 
מועד לאבטח את ההילולא ההמונית בהר מירון 
בל"ג עומר, לא שיערו את מה שצפוי להתרחש 
אחת  לשעה  סמוך  ההילולא  של  בעיצומה 

בלילה.
מאות  האסון  לאזור  שעטו  הקריאה,  מרגע 
כונני מד"א שהיו במתחם ההר והחלו בפעולות 
פצועים  כ-150  של  ובפינויים  חיים  מצילות 
המתנדבים  לוותיקי  גם  שונות.  פציעה  בדרגות 
היה ברור שמדובר בזירת האסון הקשה ביותר 

שפעלו בה בכל שנותיהם במד"א.
הקשים  האזרחיים  האסונות  באחד  "מדובר 
את  לעכל  וקשה  ישראל  מדינת  שידעה  ביותר 
עם  בין  אלי  מד"א  מנכ"ל  אמר  האסון",  גודל 
החולים.  לבתי  והנפגעים  הפצועים  פינוי  סיום 
אדום  דוד  מגן  צוותי  שנה  מ-20  "למעלה 
מאבטחים רפואית את ההילולה במירון והשנה 
המורכבים  האבטחה  ממבצעי  אחד  היה  זה 
למעלה  עם  לקראתה  נערך  שמד"א  ביותר 
מכל  נמרץ  טיפול  וניידות  אמבולנסים  מ-250 
טרקטורונים,  אופנועים,  עשרות  הארץ,  רחבי 
אוטובוסים לפינוי נפגעים, רכבי הצלה ייחודיים 
ומסוק מד"א. כמידי שנה גם השנה פרסנו מספר 
לאבטחת  שהותאמו  מירון  ברחבי  מרפאות 
בתרגיל  השתתפנו  בעומר  ל"ג  בערב  האירוע. 
תיארנו  ולא  ישראל  משטרת  שהובילה  גדול 
שנמצא את עצמנו באירוע כל כך מורכב וקשה. 
בזירה  ובמסירות  במהירות  פעלו  הכוחות  כלל 
קשה ומורכבת ביותר, בתיאום ובשיתוף פעולה 
עם כלל הגורמים. גם לצוותי מד"א המורגלים 
למראות קשים אירוע בסדר גודל כזה הוא קשה 
מאוד. אנחנו מתפללים ומאחלים רפואה שלמה 
המשפחות  של  בצערן  ומשתתפים  לפצועים 

שיקיריהן נספו באסון הכבד", אמר אלי בין.
של  והרופאים  הפראמדיקים  החובשים, 
נפגעים.  ל-150  רפואי  טיפול  העניקו  מד"א 
באמבולנסים,  החולים  לבתי  פינו  מד"א  צוותי 
ניידות טיפול נמרץ ומסוקי מד"א וחיל האוויר: 
6 פצועים במצב אנוש, 18 במצב קשה, 8 במצב 
הנפגעים  נותרו  בשטח  קל.  במצב  ו-80  בינוני 

שלצערנו לא ניתן היה להציל אותם
בצפת,  זיו  החולים  לבתי  פונו  הפצועים 
בנהריה,  הגליל  ביה"ח  בטבריה,  פוריה  ביה"ח 
כרם  עין  הדסה  ביה"ח  בחיפה,  רמב"ם  ביה"ח 

בירושלים וביה"ח העמק בעפולה.
אדום  דוד  מגן  של  הדם  שירותי  במקביל, 
מנות   207 הארץ  בצפון  החולים  לבתי  סיפקו 
להגיע  לציבור  קוראים  ובמד"א  דם  ומרכיבי 

.O ולתרום דם, בעיקר בעלי דם מסוג
שהיה  הוכמן  עמרי  מד"א  פאראמדיק 
סיפר:  בנפגעים,  לטפל  להגיע  מהראשונים 
עשרות  גדולה,  המולה  הייתה  ובמקום  "הגענו 
לאן  לנו  צעקו  הם  שלנו,  לכיוון  רצו  אנשים 
שנפצעו.  אנשים  עשרות  שיש  וסיפרו  להגיע 

פצועים  עשרות  מאוד,  קשים  היו  המראות 
נוספים  שכבו במסדרון צר ובסמוך לו. עשרות 
התהלכו כשהם סובלים מפציעות שונות. נשמעו 
במקום זעקות כאב, אנחות והיו כאלה שאיבדו 

את הכרתם ונזקקו לפעולת החייאה".
וסיפר:  הוסיף  מאור אטדגי  פראמדיק מד"א 
אנשים  של  ערמות  מתוך  פצועים  "חילצנו 
שנפצעו  באנשים  החייאה  פעולות  וביצענו 
את  חילצנו  שלנו  גדולים  כוחות  אנושות. 
וחלקם  מד"א  של  למרפאות  חלקם  הפצועים, 
זוכר  לא  אני  בכל שנותי במד"א  לאמבולנסים. 

אסון כל כך כבד".
חיטים  מכפר  גורגה  עומרי  מד"א  פראמדיק 
שהיה מאנשי הרפואה הראשונים שהגיע לאירוע 
לזירה  שנקרא  לאחר  שניות  במירון.  האסון 
ההרוגים,  הפצועים  בעשרות  וחזה  הטרגית 
אר"ן  נוהל  על  והכריז  למוקד  אחורה  דיווח 
)אירוע רב נפגעים(. "קיבלנו קריאה למוקד על 
למקום  ורצתי  ההדלקות  לאחת  בסמוך  אירוע 
עומרי.  משחזר  וחובשים",  פרמדיקים  עם  יחד 
בין  פנימה  דרכינו  את  לפלס  שהצלחנו  ,אחרי 
ההמון, הבנתי מיד שמדובר באירוע בקנה מידה 
אחר – היו החייאות על ילדים, עשרות אנשים 
על הרצפה, בשניות הראשונות לא יודעים מי חי 

ומי מת. כאוס מוחלט. הכרזתי מיד על אר"ן".
על רגעי האסון, מספר עומרי: "הזירה הייתה 
כל כך עמוסה ורועשת, שאי אפשר היה לצעוק 
ובלי  העיניים  עם  דיברנו  הוראות. פשוט  ולתת 
האירוע  לפני  מד"א  של  הגדולה  ההערכות 
שכללה  בהר  שלנו  הגדולה  הכוחות  ופריסת 
עשרות אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ ומאות 
מצליחים  היינו  לא   – ופראמדיקים  חובשים 
לא  הרגש,  את  לנתק  חייב  הייתי  חיים.  להציל 
היה לו מקום. עבדתי באוטומט, כמו מכונה על 
מנת להציל חיים. אין זמן לעצמי או למחשבות 
מסוקים   – בי  תלויים  אנשים  כזה,  באירוע 
באוויר, אמבולנסים בדרך. למעשה, עד רגע זה 
והסתכלתי אחורה על מה קרה, אני  לא עצרתי 

עדיין מרגיש שאני 'בתוך' האירוע".
נתיבות  ישיבת  תלמיד   ,20 בן  שמידט,  אסף 

במרחב  במד"א  ומתנדב  בשמוריה  נריה 
ירושלים, הגיע להר מירון בליל חמישי על מנת 
הייתי  "במירון  חבריו.  עם  ההילולה  את  לחגוג 
האזור,  את  היטב  מכיר  ואני  פעמים  כארבע 
את העומס והמאפיינים של האירוע. כשהגעתי 
עומס  קיים  כי  אישית  בתחושה  הבחנתי  השנה 
מסוים. אמנם תמיד היה עומס אבל באופן אישי 
מסויימים",  עומס במקומות  יותר  חשתי שהיה 

הוא מספר. 
רשב"י  לציון  אסף  הגיע  בעומר  ל"ג  בליל 
עובדה  מד"א,  בחולצת  לבוש  כשהוא  במירון 
דבר   – סיוע  ממנו  לבקש  אנשים  עודדה  אשר 
שהובילו לזירת האסון בין הראשונים שהיו שם.
וצועקים  ילדים  שני  אלי  מגיעים  "פתאום 
לעברי כי נדרש סיוע דחוף בשל עומס. בתחילה 
לא הבנתי מה הם רוצים אך כשעוד ועוד אנשים 
אל  ורצתי  משהו  שקורה  הבנתי  לצעוק  החלו 
התחלתי  למקום  כשהגעתי  ההתרחשות.  אזור 
לעלות את המדרגות וראיתי מחזה בלתי נתפס. 
רואה  אני  ומה  קורה  מה  הבנתי  לא  בתחילה 
שוטרים,  שלושה  עם  יחד  מתקדם  שאני  ואיך 
אני רואה ערימה של אנשים בגובה כמה מטרים 
והם זועקים לעזרה. ואני מנסה בכל כוחי לסייע 
כדי  אנשים  למשוך  יכול  אני  מהיכן  ולהבין 
להוציא אותם אך זה בלתי אפשרי. אנשים זעקו 
שגייסתי  ולמרות  אותי"  תוציא  לי,  "תעזור  לי 
אשכח  לא  אני  לסייע.  יכולתי  לא  כוחי  כל  את 
את זה, לא אשכח את המבט של האיש המבוגר 
במשך  לי".  תעזור  נחנק,  "אני  לעברי  שצועק 
מנסים  הצלה  וכוחות  שוטרים  ארוכות  דקות 

בכוח להוציא אנשים מתוך הערימה".
"החלו  אסף,  מספר  רגעים",  כמה  "לאחר 
האנשים  והבנו שכל  כוחות הצלה  המון  לזרום 
שהוצאנו משם חייבים טיפול מיידי. הכי חשוב 
טיפול  מתן  כדי  תוך  המעבר  את  לפנות  היה 
והפרדנו בין מי שזקוק לטיפול מציל חיים. את 
אשכח  לא  הערב  כל  במשך  לי  שנגלה  המחזה 
לכל חיי. במיוחד זעזע אותי ניסיון החייאה קשה 
זה האירוע  מאד שלא אשכח את המחזה שלו. 
הכי קשה שהייתי נוכח בו, שהשאיר בי משקעים 

צריך  אני  לשגרה.  לחזור  לי  קשה  מאד.  קשים 
הדברים  את  שם,  שהיו  הדברים  את  לעכל  זמן 

שראיתי וחוויתי.

התרגיל נהפך למציאות

בציון  נכח  יבניאל  תושב  הוכמן,  עמרי  גם 
רשב"י בליל ל"ג בעומר. עמרי הצטרף למד"א 
כמו  הוא  מד"א  "ומאז   15 בן  כשהיה  כמתנדב 
מעיד  מחיי",  לחלק  והפך  בי  שנדבק  חיידק 
עמרי. מזה עשור שעמרי עובד כפרמדיק במד"א 

טבריה ועוסק בשגרה בפעילות מצילת חיים.
עמרי הופקד על הכוח הרפואי בהילולה בהר 
לפני  הרגעים  על  ומספר  חמישי  ביום  מירון 
על ההר במסגרת האבטחה של  "היינו  האסון: 
כוחות  פריסת  ידי  על  ערוכים  היינו  ההילולה. 
טיפול  ניידות  אמבולנסים,  מרפאות,  ובהם: 
ההר.  חלקי  בכל  ראשונה  עזרה  וחוליות  נמרץ 
סביב השעה רבע לאחת מגיע דיווח על אירוע 
של נפגעים ולכודים באזור 44 – אזור ההדלקה 
התקבל  כאשר  אהרון'.  'תולדות  חסידות  של 
נגלה  שם  ההתרחשות  לנקודת  הגענו  הדיווח 

לעינינו מחזה לא קל", הוא משחזר.
מצבי  בכלל  נפגעים,  של  רבות  "עשרות 
הפציעות - החל ממצב קל ועד הרוגים לצערנו. 
מיד  המצב  שזה  כשהבנו  הראשונות  בשניות 
נפגעים(  רב  )אירוע  אר"ן  על  הכרזה  ביצענו 
האפשריים  הצוותים  כל  את  להזניק  במטרה 
להעניק  במקביל  התחלנו  רגע  ובאותו  להר 
טיפול רפואי מציל חיים - פשוט מתחיל לטפל 
לטיפול.  דחוף  שהכי  מי  בו.  לטפל  שניתן  במי 
היו רגעים שהבנו שלא נצליח להציל את כולם 
והאמצעים  הכוחות  את  לווסת  חייבים  ושאנו 

שלנו על מנת להציל כמה שיותר חיים".
"מהרגע שהגענו לזירת האירוע ועד שאחרון 
האירוע   – כשעה  עברה  מההר  פונה  הנפגעים 
מבינים  שאנחנו  ואחרי  ומורכב  פשוט  לא  הוא 
כרגע  בעצם  לנו  ואין  פונה  הנפגעים  שאחרון 
כולם  את  אוספים  אנו  בה,  לטפל  שיש  זירה 
לשכוח  אסור  לכשירות.  חזרה  ומבצעים 
שהשגרה ברקע ממשיכה וצריך להיות ערוכים 
לכל מענה. דיברנו הרבה אחד עם השני והבנו 
זה  יחד שעברנו אירוע משמעותי. באופן אישי 
האירוע הכי משמעותי שהשתתפתי בו במסגרת 

עבודתי במד"א.
"אנו נערכים לכל תרחיש ומבצעים תרגילים", 
ביצענו  האירוע  בבוקר  גם  "וכך  עמרי.  מוסיף 
תרגיל אר"ן במתחם המדמה את אותו התרחיש. 
באירועים  בעיקר  ההבנה,  את  לחדד  חייבים 
כי מה שאנחנו מתרגלים עלול לתפוס  גדולים, 
הללו  ברגעים  גבוהה.  מאד  בסבירות  אותנו 
והגעה  האירוע  בתכלול  מרוכז  הייתי  כולי  כל 
לסיומו באופן הכי מהיר והכי מקצועי", מסיים 
עמרי לתאר את מאורעות הלילה הטראגי על הר 

מירון בל"ג בעומר.

מנכ"ל מד"א אלי בין:" גם לצוותי מד"א המורגלים למראות קשים אירוע בסדר גודל כזה הוא קשה מאוד" 
 עומרי גורגה, עמרי הוכמן, מאור אטדגי ואסף שמידט, הפראמדיקים של מד"א שהיו מאנשי הרפואה 

הראשונים שהגיע למקום האסון, משחזרים את הלילה הטראגי שייחרט בזיכרונם

אסון
מירון

 מלאכת 
הפינוי 



כללית

איך אומרים בבני ברק
שירות רפואה דחופה

זמין ומקצועי
במילה אחת?

שירות רפואה דחופה
חדש ללקוחות כללית! עזר מציון לשירותכם

זמין ללא תשלום בשעות הלילה, בימי שישי ובערבי חג
כתובת: אשל אברהם 16 בני ברק

שעות פעילות: בימים א'-ה' בשעות 19:00-00:00 
בימי שישי וערבי חג מהשעה 13:00 ובמוצאי שבת וחג עד 00:00 ברציפות

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!



כ"ג אייר תשפ"א 18185/5/21 בני ברק

המפגש המרגש בין הניצול והמציל

"תודה רבה לך שלא התייאשת ממני"

ל"ג  בליל  ישראל  עם  על  שירדה  הגדולה  החשכה  בתוך 
ההשגחה  יד  את  ראיתי  שם  שגם  לציין  לי  חשוב  בעומר, 
חולצו  והמוות,  החיים  בין  כפסע  היו  שכבר  אנשים  העליונה. 
מהמקום לאחר החייאה בזכות תושייתם של כונני מד"א שעברו 
מפצוע לפצוע. אחד הפצועים, שנדמה היה שהוא ללא הכרה, 
אסף את שארית כוחותיו וצעק למתנדבי מד"א: אני חי, אני חי. 
המתנדבים מיהרו להעניק לו סיוע מציל חיים ובכך ניצלו חייו. 
ויצא  וב"ה כבר עבר למחלקה  לבית החולים הדסה  פונה  הוא 

מכלל סכנת חיים.
דוד  חיי היא של  אחד המקרים המרגשים אותם אנצור לכל 
רחמים. מבין כל הפצועים שטיפלתי בהם, זכיתי להציל את חייו, 
החולים  לבית  פונה  הוא  האסון.  מזירת  אותו  שחילצתי  לאחר 
ושוחרר לאחר קבלת טיפול רפואי כשמצבו התייצב. בדיעבד, 
התברר לנו ששנינו תושבי אלעד. השבוע, לאחר ששוחרר, הוא 
ביקש להודות על שהייתי שליח ההשגחה העליונה להציל את 
ביותר  זה אחד המפגשים המרגשים  והיה  נפגשנו בביתו  חייו. 
שחוויתי. הוא לא הפסיק להודות לי על שהייתי במקום הנכון 

בזמן הנכון.
וגורמים  הוד  רווי  הם  שנה  שבכל  בעומר,  ל"ג  מראות 
להתרוממות הרוח והנפש כאשר מאות אלפים רוקדים ומפזזים 
התחלפו  זיע"א,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד 

השנה במראות שלא ימושו מזיכרוני כל חיי.
קשה לבטא במילים את התופת שהייתי עד ראייה לה במתחם 
שבה  מהרחבה  המדרגות  בגרם  ירד  אדם  בני  של  נחיל  ההר. 
ממש  הייתי  אהרון.  תולדות  חסידות  של  ההדלקה  התקיימה 
בערימת האנשים למטה, סמוך מאד למקום שבו החלו האנשים 

ליפול האחד על השני. 
החל  וכשהאסון  אותותיהם  את  נתנו  והדוחק  הצפיפות 
להתרחש מצאתי את עצמי בזירה מרובת נפגעים ויחד עם כוחות 
מד"א הרבים שהיו על ההר, התחלנו בפעולות מצילות חיים. זו 

הייתה זירה מהקשות שראיתי בחיי וגם וותיקי המתנדבים ידעו 
לספר לאחר האירוע, כי זו הייתה אחת הזירות הקשות שאנשי 
ההצלה ומגן דוד אדום נתקלו בהן. עשרות החייאות שבוצעו בו 

זמנית על מדרגות המוות, הן מחזה בלתי נתפס גם למי שכבר 
ראה הכל בחייו.

לנוכח הזוועה שנתגלתה  בי שיתוק  בשניות הראשונות אחז 
השני.  על  האחד  ההמונית  הנפילה  את  חוזה  בעודי  עיניי  מול 
התחלתי  ופשוט  אדרנלין  נתמלאתי  מכן  לאחר  אחדות  שניות 

בפעולות מצילות חיים.

המוח  וההצלה,  החילוץ  בפעולות  התחלתי  שבו  מהרגע 
לפצוע  מפצוע  המעבר  המלאה.  התמונה  את  לקלוט  התקשה 
בזמן  לך  מאפשר  לא  לגופה,  מגופה  הלב  למגינת  ולחילופין 
אמת לעכל את המראות. רק בחלוף כמה שעות, כאשר נסתיימו 
פינויים של ההרוגים והפצועים לבתי החולים ולמכון לרפואה 
משפטית באבו כביר, המוח החל לעכל את מה שראו העיניים, 
והלב, כן הלב, עודנו מסרב להאמין שלא היה זה חלום בלהות 
מעורר אימה, אלא מציאות כואבת ובלתי נתפסת בעיצומה של 

הילולת רשב"י סמוך לציונו הקדוש בהר מירון.
על  מוטלים  בעודם  לפצוע  מפצוע  עובר  בעודי  אמת,  בזמן 
מהלכודים  כמה  להוציא  שהצלחתי  הבנתי  המוות,  מדרגות 
מהמיצר לרווחה ומהמוות לחיים. בזכות הכוחות הגדולים של 
מד"א שנכחו במקום, הצלחנו לחלץ אנשים וילדים שנלכדו בין 
ההמונים ועמדו על סף איבוד נשימה. קשה לעמוד מול כמות 
כה גדולה של אנשים שמשוועים לעזרה וממתינים ליד שתסייע 
חילצנו  והצפוף.  הצר  במסדרון  שנלכד  מההמון  להיחלץ  להם 
את מי שניתן לחלץ. הצלנו את כל מי שניתן היה להציל. השקט 
מקפיא הדם ששרר במתחם, לאחר שהצעקות הלכו ונחלשו, לא 
לשניה,  האחת  בסמיכות  שהונחו  הגופות  שורת  טובות.  בישר 
בבכי  למרר  שבמתנדבים  למנוסים  גם  וגרמה  הלב  את  צבטה 

למראה גודל האסון.
וההצלה,  החילוץ  בפעולות  חלק  שנטל  מי  שכל  בטוחני 
המראות, הקולות, הצעקות, הריחות והתחושות, ילוו אותו כל 
הלב  נתפס,  הבלתי  מהאסון  יממות  כמה  בחלוף  ועדיין  חייו. 
מתקשה להאמין שברגע אחד עשרות משפחות איבדו את היקר 
להם מכל וארבעים וחמישה יהודים יקרים וקדושים נספו באסון 

כ"כ טראגי.

החילוץ  בפעולות  שהשתתף  מד"א  מתנדב  הנו  הכותב 
וההצלה בליל ל"ג בעומר בהר מירון.

מאת: חיים רייך

בזירה,  שהיה  מד"א  כונן  הצלה  מתנדב  קלפהולץ,  ירמי  ר' 
חווה את אחד הרגעים המטלטלים בלילה הקשה על הר מירון. 
אחד הילדים שנרמסו על מדרגות המוות, קיבל טיפול במקום, 
אולם בשל העובדה שכבר היה ללא דופק וללא נשימה, כוחות 

ההצלה בשטח, עמדו בפני קביעת מוות.
קלפהולץ לא אמר נואש. רגעים לפני שהחליט לעבור לטפל 
בפעולות  להמשיך  החליט  בזירה,  האחרים  הרבים  בפצועים 
והוא  הדופק  ארוכות שב  דקות  לאחר  הנס,  ולמרבה  ההחייאה 

הועבר להמשך טיפול מציל חיים בבית החולים.
ביקש  הוא  מרדכי  זאב  הילד  של  אביו  של  מרגש  במפגש 
שו"ע  בקיצור  "כתוב  ועדה.  עם  קבל  קלפהולץ  לירמי  להודות 
זה", אמר אביו של הילד.  נס חייב לפרסם את  לו  שאדם שיש 
"אני חייב הכרת הטוב לרב קלפהולץ שהציל את החיים של הבן 

שלי אחרי שכבר התייאשו ממנו ואמרו לו ללכת להציל אחרים, 
אבל עם העקשנות שלו הוא לא התייאש והמשיך בהחייאה עד 

שב"ה כבר יכולים להודות שהוא חזר הביתה".
"לפי מה שהבנתי", שיחזר האבא, "מראה הפנים של הבן שלי 
המשיך  הוא  אבל  דופק,  היה  לא  וכבר  לגמרי  שחור  היה  כבר 
להתעקש. הוא בעצמו לא האמין שההחייאה תצליח וב"ה יש לו 

זכות גדולה שתהיה לו לזכות גם לדורות הבאים".
מבית  שוחרר  כבר  שכאמור  קוביטשעק  מרדכי  זאב  הילד, 
חייו.  את  שהציל  למתנדב  מיוחד  מכתב  לכתב  ביקש  החולים, 
את  להציל  הקב"ה  של  שליח  שהיית  בשביל  לך  רבה  "תודה 
החיים שלי בזכותך. ה' יעזור שיצא ממנו בנים ובני בנים והכל 
בזכותך. ותודה רבה לך שאפילו שהחברים שלך התייאשו ממני 
אתה לא התייאשת ממני. ובזכות זה שהקב"ה יעזור שאני יהיה 
בריא ושלם ובזכות זה הקב"ה יעזור שייוולדו לך בנים ובני בנים 

תלמידי חכמים בעלי מעשים טובים אמן"

אבי כהן, כונן הצלה-מד"א מאלעד, משחזר את הרגעים הדרמטיים מהלילה הקשה והמר בליל ל"ג 
בעומר בהר מירון, על החילוץ וההצלה של בן עירו ועל המפגש המרגש לאחר ששוחרר מבית החולים 
ועל תושייתם של כונני מד"א שבזכות פעילותם המקצועית והמסורה כמה מהפצועים ניצלו ממוות בטוח

המכתב המרגש שכתב הילד זאב מרדכי קוביטשעק שכבר היה ללא דופק וללא נשימה 
וניצל בזכות ההתעקשות של כונן מד"א ר' ירמי קלפהולץ להמשיך בהחייאה: "תודה רבה 

לך שאפילו שהחברים שלך התייאשו ממני אתה לא התייאשת ממני"

המכתב המרגש

אסון
מירון

סיפורי
הניצולים

 המציל והניצול במפגש המרגש

אבי כהן 
כונן מד"א שזכה להציל חיים

 המפגש המרגש עם אביו של הילד והמתנדב שהציל את חייו

המכתב המרגש שכתב הילד



צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!

שישמחו להעניק לכם שירות אישי, מקצועי 
ואיכותי במגוון המרפאות בעיר

כללית
לרופאות החדשות!ברוכות הבאות 

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

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

איך אומרים בבני ברק
 צוות מקצועי וזמין

במילה אחת?



כ"ג אייר תשפ"א 20205/5/21 בני ברק

מי יחקור את האסון: חקירת מח"ש, מבקר המדינה או ועדת חקירה ממלכתית?

מי אחראי?
מאת: מנדי קליין

לקיים  בכוונתם  כי  הודיעו  שבמח"ש  לאחר 
הכבד  לאסון  שהוביל  המחדל  אודות  חקירה 
אנגלמן  מתניהו  המדינה  מבקר  גם  מירון,  בהר 
מיוחדת  בביקורת  לפתוח  בכוונתו  כי  הצהיר 
הר  לאסון  הנסיבות שהובילו  את  תתחקר  אשר 
ואת  מירון, את היערכותם של הגופים השונים 
והן  זו  בשנה  הן  ידם,  על  שננקטו  הפעולות 
של  הביקורת  מדוח  שחלפו  השנים  במהלך 

משרד מבקר המדינה ב-2011.
נדרשת  בעטיין  הטרגיות,  הנסיבות  "בשל 
ביקורת ייחודית שתבחן את הכשלים שהובילו 
ברצוני  הגדולים,  האזרחיים  האסונות  לאחד 
של  היבטים  בביקורת  שיעלו  ככל  כי  להדגיש, 
בדוח  ביטוי  לידי  יבוא  הדבר  אישית,  אחריות 
פרטנית  התייחסות  תוך  משמעי,  חד  באופן 

לנוגעים בדבר", ציין המבקר.
תעסוק  הביקורת  אנגלמן  המבקר  לדבר 
בשלושה מישורים עיקריים: הראשון – בחינת 
התנהלותם ופעילותם של כלל הגורמים מרמת 
לרבות  השטח,  דרגי  ועד  ההחלטות  מקבלי 
לקראת  החירום  וגופי  החוק  אכיפת  מערכת 

האירוע הנוכחי ובמהלכו.
הרשב"י  קבר  במתחם  הטיפול   – השני 
שננקטו  הפעולות  זה  ובכלל   – השנים  במהלך 
לתיקון הליקויים שעלו בדוחות מבקר המדינה.

צופה  רוחבית,  בראייה  יעסוק  והשלישי 
אירועים  ומסדירים  מקיימים  כיצד  עתיד-  פני 
מניעת  לצורך  ישראל,  במדינת  דתיים  המוניים 
הישנותו של אסון מסוג זה בעתיד. הדבר אמור 
גם  אלא  בעומר  ל"ג  להילולת  ביחס  רק  לא 
אירועי סליחות בכותל  כגון  נוספים,  לאירועים 

או הילולות אחרות.
חמישי  יום  שבין  "בלילה  אמר:  אנגלמן 
לשישי חוותה מדינת ישראל את אחד האסונות 
בקבר  חוגגים   45 כאשר  הגדולים,  האזרחיים 
בנסיבות  מותם  את  מצאו  במירון,  הרשב"י 
להביע  ברצוני  נפצעו.  אחרים  ורבים  טראגיות 
את תנחומיי למשפחות ההרוגים באסון ולשלוח 

איחולי בריאות שלמה לפצועים".
עוד הוסיף המבקר: "לצערי, מדובר באירוע 
לבחון  עלינו  מוטל  ועתה  למנוע,  היה  שניתן 
ולבדוק כיצד ואיך נדרש היה למנוע אירוע זה. 
חוות   2008 בשנת  פרסם  המדינה  מבקר  משרד 
דעת בנושא מצב קבר רשב"י במירון וההיערכות 
2011 ערך המשרד  לאירועי ל"ג בעומר. בשנת 
הצביעו  אלו  ביקורות  בנושא.  מעקב  ביקורת 
תיקונם,  על  באים  היו  שאם  ליקויים  שורת  על 
על  הצביעה  הביקורת  נמנע.  היה  והאסון  יתכן 
ליקויים, בין היתר, בנוגע להעדר גורם ממשלתי 
האחראי לטיפול הכולל בקבר רשב"י והאחראי 
אי  ירודה,  תחזוקה  רמת  האירוע,  ארגון  על 

הגורם  לידי  הקבר  מתחם  הפקעת  השלמת 
חוקיות, תשתיות  לא  בניה  תוספות  הממשלתי, 
שאינם  גישה  וכבישי  מספקות  שאינן  דרכים 
מותאמים – בפרט עבור רכבי הצלה באירועים 

רבי משתתפים".
לעבירות  חשש  שיעלה  ככל  כי  "יובהר 
14 ג' לחוק  בתחום הפלילי, נפעל על פי סעיף 
המשפטי  ליועץ  יועבר  והעניין  המדינה  מבקר 
לממשלה לבחינתו", דברי אנגלמן. "כמו כן, אם 
תוקם ועדת חקירה ממלכתית בנושא, אבחן את 
הרלוונטיות של ביקורת המדינה והערך המוסף 

מפעילותה, במקביל לפעילותה של הוועדה".
למשפחות  תנחומיי  את  שולח  שוב  "אני 
את  לבדוק  חובתנו  זאת  יקיריהם.  את  שאיבדו 
האירוע ומה שקדם לו ויש בכוונתנו לקיים את 
המחויבות הזאת לכל כחל ושרק", סיים אנגלמן.

ביום שלישי כבר המבקר לזירת האסון במירון 
ושמע עדויות על פרטי ההתרחשויות בליל ל"ג 
בעומר, והאזין לדבריהם ולטענותיהם של כלל 
הגורמים בשטח. ר' ברוך דייטש, מאנשי מירון 
אמר למבקר: "הבעיה המרכזית שגרמה לאסון, 
היא העובדה שגורמים שונים פעלו בכוח, ולא 
במוח. אין פרויקטור אחד, שאחראי על אירועי 
ל"ג בעומר במירון, ולכן הכל נעשה באמצעות 
שגורם  מה  המשטרה,  פיקוד  מטעם  הוראות 
הדוחק  למרות  הפקודות  קיום  על  להתעקשות 
והעומס שנוצר בשטח. בעקבות הצבת מחסום 
האנשים  ואלפי  מאות  של  הזרימה  מברזל, 
נפלו   - נפל  אחד  כשאדם  ואז  להיפסק,  נאלצה 

רבים אחריו, והאירוע יצא מכלל שליטה".
עם תום סיורו במקום, מבקר המדינה מתניהו 

אנגלמן הדליק נר, לזכרם של הנספים.

הדרישה לוועדת חקירה 

קראו  במשטרה  לשעבר  בכירים  במקביל, 

חקירה  ועדת  להקים  נתניהו  הממשלה  לראש 
הילולת  על  ופיקדו  שניהלו  "כמי  ממלכתית. 
וכמי שנחשפו  ואירועים דומים בעבר  הר מרון 
שהתקיים  האירוע  של  הטראגיות  לתוצאותיו 
את  להוביל  בבקשה  אלייך  פונים  אנו  השנה, 
הקמתה של וועדת חקירה ממלכתית אשר תברר 
המלצות  ותמליץ  מסקנות  תסיק  העובדות,  את 

לקראת הערכות לאירוע הבא", כתבו הקצינים.
לשר  גם  נוספים  בהעתקים  נשלח  המכתב 
המשפטים בני גנץ, היועמ"ש אביחי מנדלבליט, 
המשטרה  ומפכ"ל  חיות  אסתר  העליון  נשיאת 
בדימוס:  המפקדים  כתבו  עוד  שבתאי.  יעקב 
עם  בעבר  התמודדו  ואנשיה  ישראל  "משטרת 
לכאורה,  כשלים  לברר  שמונו  חקירה  ועדות 
ישראל  משטרת  יצאה  תמיד  הקשיים  ולמרות 
של  נחלתה  אינו  מירון  הר  אירוע  מחוזקת. 
גורמי  בו  מעורבים  בלבד.  ישראל  משטרת 
ורשויות  ממשלה  משרדי  נוספים,  ביטחון 
בתהליך  וגם  מטה  עבודת  בתהליכי  גם  שונות, 
תחומי  חלוקת  כאשר  ההחלטות,  קבלת 
ולביצוע  לניהול  לתכנון,  הגופים  בין  האחריות 

פועלים בעיוורון מוחלט".
במקביל, המפכ"ל רב ניצב יעקב שבתאי פנה 
במשטרה  והמפקדים  השוטרים  לכל  באיגרת 
אדם  חיי  "אובדן  במירון.  האסון  בעקבות 
בהתכנסות שמהותה שמחה ותפילה הוא אירוע 
אשר  כאנשי משטרה  לנו  ובוודאי  לכולם  קשה 
אמונים על שלומו וביטחונו של האזרח בשגרה 
ולהפקת  האמת  לחקר  חותרים  אנו  ובחירום. 
הגורמים  כלל  של  ומאוזנת  מוסכלת  לקחים 
לכל  פונה  אני  זה.  מורכב  באירוע  המעורבים 
ומחזק  והמפקדים  השוטרים  מכם  ואחד  אחת 
כלל  לביצוע  וימים  לילות  שעמלים  כמי  ידיכם 
המשימות מתוך שליחות הקרבה וסיכון עצמי".
יו"ר סיעת מרצ, ח"כ תמר זנדברג, פנתה לשר 
בבקשה  גנץ,  בני  החלופי  ולרה"מ  המשפטים 

ועדת  להקמת  הצעה  הממשלה  בפני  להעלות 
במשאל  במירון  האסון  על  ממלכתית  חקירה 
ללא  תתקבל  בנושא  שההחלטה  בכדי  טלפוני, 

דיחוי.
בעקבות הדברים פנה גנץ ליועהמ"ש ואמר: 
את  לתכלל  תוכל  ממלכתית  חקירה  ועדת  "רק 
לה  יש  שכן  האסון,  של  החקירה  היבטי  כלל 
הכלים  ובידיה  ביותר  הרחבות  הסמכויות  את 
בנסיבותיו  המתבקשות.  ההמלצות  לגיבוש 
המיוחדות והחריגות של האירוע, ובפרט לאור 
להתייצב  יידרשו  ממשלה  חברי  כי  האפשרות 
ממלכתית  חקירה  ועדת  רק  הוועדה,  בפני 
העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ידי  על  המתמנה 
החקירה  עצמאות  את  תבטיח  שופט,  בראשות 

ואת אמון הציבור".
את  למשפחות  תחזיר  לא  הוועדה  "הקמת 
ביכולתה  אך  לכאבן,  מזור  תביא  או  יקיריהן 
למנוע אסון מעין זה בעתיד", אמר גנץ. "ישנה 
דחיפות בהקמת הוועדה במהירות בכדי שתוכל 
ומבלי  זמין,  כשהמידע  ראשונית  בדיקה  לבצע 
גורמים  של  רבות  חקירה  פעולות  שהתקיימו 

אחרים".
גנץ, היועץ המשפטי  לאחר פנייתו של השר 
דעת  חוות  פירסם  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
ממלכתית  חקירה  הקמת  שתאפשר  משפטית 
קושי  של  קיומו  "למרות  מעבר.  ממשלת  בזמן 
הקמת  בדבר  החלטת  בקבלת  מסוים  משפטי 
ועדת חקירה ממלכתית על ידי ממשלת מעבר", 
עולה  אינו  "זה  במכתבו,  מנדלבליט  כותב 
לכדי מניעה משפטית לקבלת ההחלטה כאמור 

בעיתוי הנוכחי".
חוות  את  נימק  לממשלה  המשפטי  היועץ 
דעתו וכתב: "רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל 
האסון,  של  החקירה  היבטי  כלל  את  לתכלל 
ביותר  הרחבות  הסמכויות  את  לה  יש  שכן 
המתבקשות.  ההמלצות  לגיבוש  הכלים  ובידיה 
האירוע,  של  והחריגות  המיוחדות  בנסיבותיו 
ממשלה  חברי  כי  האפשרות  לאור  ובפרט 
יידרשו להתייצב בפני הוועדה, רק ועדת חקירה 
ממלכתית המתמנה על ידי נשיאת בית המשפט 
עצמאות  את  תבטיח  שופט,  בראשות  העליון, 

החקירה ואת אמון הציבור".
בדיקה  לקיים  הקריאה  כי  להזכיר  "ראוי 
חקירה  גוף  באמצעות  בהר-מירון  האסון  על 
חיצוני ועצמאי, נשמע מצד גורמים ממשלתיים 
בקיומה  הצורך  עצם  שאלת  שונים.  וציבוריים 
האסון  של  הטרגיים  ממדיו  לנוכח  חקירה,  של 
הממשלה  ציבורית.  במחלוקת  שנויה  אינה 
החקירה  הקמת  על  תחליט  אומנם  הנוכחית 
תצטרך  שעבודתה  נותנת  שהדעת  הרי  כאמור, 
פרק זמן, שיוביל לכך שהדין וחשבון שיערך על 

ידי הוועדה יוגש ככה"נ לממשלה הבאה".

במח"ש כבר החלו לקיים חקירה פנימית, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע כי גם משרדו החל 
בבדיקה מקיפה ויסודית לחקירת הנסיבות שהובילו לאסון, היערכות הגופים השונים ואת הפעולות 
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כ"ג אייר תשפ"א 22225/5/21 בני ברק

עת בכי ותאניה

בזיכרוננו  ייחרט  תשפ"א  בעומר  ל"ג 
המשפחתי לעד, היה זה יום מיוחד בו התכוננו 
לחגוג את טקס החלאקה של בננו איתמר היקר 
אופיינית  בהתרגשות  קודם  חודשיים  כבר  נ"י, 
החילונו  ויחיד  ראשון  לבן  צעירים  הורים  של 
חגיגי,  ביגוד  קניית  חלאקה,  צילומי  במסעות 
פעקאלאך לילדים, כיבוד עשיר לבני המשפחה, 

חגיגה במיטבה. 
לשלב  הפריווילגיה  לי  הייתה  זק"א  כאיש 
של  הכללית  לחגיגה  הפרטית  החגיגה  בין 
המוני בית ישראל על הר מירון אצל ציונו של 
המשפחה  כל  התמקמנו  רשב"י.  האלוקי  התנא 
בין  שילבתי  אני  ההר,  שבמעלה  זק"א  בבית 
המאושר,  האבא  לתפקיד  המבצעי  תפקידי 
הציודים  עם  נפרסנו  הארגון  מתנדבי  עם  יחד 
את  ואיישנו  פתחנו  חירום,  למקרה  הנדרשים 
המוקד לאיתור נעדרים וילדים אובדים, זיוודנו 
נערכנו  את עמדות העזרה הראשונה הרפואית, 
ההצלה  כוחות  שאר  עם  תיאום  תוך  כראוי 
אבל  להיערך  צריך  כי  נערכנו  בהר,  והחירום 
לצד ההיערכות המבצעית נערכתי עם משפחתי 
לחגיגה הפרטית שלנו, טקס החלאקה, שום דבר 

לא הכין אותנו למה שיבוא אחר כך. 
יחסית  מוקדמת  לילה  שעת  השעה 
להר  העולים  אלפי  עשרות  בהר.  להתרחשויות 
הרחובות  את  וממלאים  ההילולה  את  החוגגים 
מצוה,  של  שמחה  שמחה,  של  בחדווה  הצרים 
אווירה של התעלות באוויר, אנרגיה מחשמלת 
נוגה  מוזיקה  בוקעת  הרמקולים  מן  ממש.  של 
של טרום ההדלקה, אני מאמין באמונה שלימה 
השירה  לנוכח  נמס  והלב  המשיח.  בביאת 
השתפכות  הכמהה,  המתחננת,  המשתפכת 
אחד  כל  וילדות  ילדים  ואשה  איש  הנפש, 
מתייחד עם קונו, לוחש שיח של בקשה ותחינה, 
מנצלים את הרגעים הקדושים האלו של קירבה 
רם  קל  מלך  לפני  ובקשה  שיח  לשפוך  לקב"ה 

ונישא. 
רעם התופים המקצבי מדליק את ההר, לכבוד 
לכבוד  יוחאי...  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא 
עולות,  והאוקטבות  אדונינו....  האלוקי  התנא 
החוגגים  אלפי  רועדת,  והאדמה  מתגבר  הקצב 
מעלה  מנתרים  אחת  ובדבוקה  אחת  כמקשה 
לא  לעולם  זאת  חווה  שלא  מי  אחחח,  ומטה, 

יבין. 
של  ובקצב  התספורת  במכונת  אוחז  אני 
התספורת  את  מתחיל  אני  והריקודים  המוזיקה 
כשלפתע  שלנו,  יקיר  הבן  החלאקה  חתן  של 
צלצול טלפון מטריד. על הקו אחד המתנדבים 
בשטח, ראובן, קרה משהו, יש החייאה במקום 
אתה  קרה?  מה  החייאה??  להתקדם,  תתחיל 
ראובן,  בשטח?  זק"א  צריך  שאתה  בטוח 
של  גוונים  לקבל  שמתחיל  בקול  לי  אומר  הוא 
תגיע  במקום,  החייאות  כמה  כאן  יש  פאניקה: 
לפנות  שנצטרך  כנראה  האמבולנס  עם  דחוף 
גופות, ואני לא מעכל... גופות? מירון? מוזיקה 

מרקיעת שחקים ברקע, על מה הוא מדבר.
מה  שקיימנו,  הרבות  בתרגולות  כמו  אבל 
שצריך לעשות אני עושה. עולה לאמבולנס תוך 
שאני צועק לאשתי שתתפוס את עמדת המוקד 
ואני  למוקדנים,  לעזרה  יד  ותיתן  שהתפנתה 
הרגל  הולכי  אלפי  בין  זהירה  בנסיעה  מתחיל 
במעלה לכיוון הציון. בדרך אוסף איתי עוד שני 
לציון  בכניסה  עוצר  בדרכי,  שנקרים  מתנדבים 
וממשיכים בריצה לכיוון אזור 41 שעליו דיווחו 

לנו. 
בני  כל  ואצל  אצלי  מקבל  הזה  היום  כאן 
משפחתי תפנית דרמטית. גם בגרוע שבתרחישי 
בהר  כאן  שיקרה  מה  את  דמיינתי  לא  האימה, 
האמת,  למען  החגיגות.  של  בעיצומן  מירון 
בעיצומן,  היו  עוד  החגיגות  למקום,  כשהגעתי 
המוזיקה עוד רגשה ויכולתי לחוש את פעימות 
הריקודים.  ברחבת  האלפים  מניתורי  האדמה 
נכנסתי אל שביל היציאה מהרחבה ומה שנגלה 
לעיני היה מחזה מחריד ביותר, גופות של ילדים 
מבוגרים  כמה  לצד  הצר  השביל  לצידי  ונערים 
במוח  נתפסת  בלתי  זוועה  של  ואנדרלמוסיה 
חווה  שכבר  שלי  במוח  לא  גם  כן,  האנושי. 
לא  אלו  המתאימה,  הזירה  לא  זו  זוועות,  כמה 
הפצעים שאנחנו רגילים לראות, והסוריאליזם, 
אוי הסוריאליזם, כאן גופות על הרצפה ובמרחק 
וכמו  בעוצמה,  רוקדים  אלפי  מטרים  כמה  של 
לא  המוזיקה,  את  תכבו  קול,  ללא  מבקש  ליבי 

עת שירה עכשיו, עת בכי ותאניה. 
את  להכיל  מנסה  בזירה  לרגע  מסתובב  אני 
מן  רב  בקושי  מתנשף  אני  רואה,  שאני  מה 
דרך  לכאן, מנסה בכל  הריצה הקצרה שעשיתי 
להסדיר נשימה ואט אט חודרת לתוכי התודעה: 

יש  לזק"א,  אירוע  זה  וכן,  אסון,  בזירת  אנחנו 
שאין  לעצמי  חושב  אני  הרוגים,  עשרות  כאן 
לא  גופה,  שקיות  הרבה  כך  כל  באמבולנס  לי 
מישהו  לשלוח  נצטרך  דמיינתי.  לא  חשבתי, 
כבוד  בינתיים  אבל  עוד,  להביא  למחסן  למטה 

המת, אי אפשר ככה, צריך לכסות אותם. 
קצין משטרה מבולבל קצת שמנסה להשליט 
ובעצה  לי  קורא  הזירה,  את  ולארגן  סדר  קצת 
את  ראשון  בשלב  לרכז  מחליטים  משותפת 
זיהוי  לצורך  הסמוך  הכנסת  בבית  הגופות 
אחד  אותם  להרים  מתחילים  אנחנו  ראשוני. 
מוות,  של  בגיל  לא  קטנים,  כך  כל  הם  אחד, 
על  בדביקות  רקדו  דקות  לפני  שרק  צעירים 
על  שוכבים  כאן  הם  והנה  למעלה,  הרחבה 
ואני מחפש איך לכסות  גלויות  פניהם  הרצפה, 
שקים  די  לי  אין  כבודם,  על  לשמור  אותם, 
ישנים  וילונות  קולט  אני  העין  בזווית  עבורם. 
מתנדב  ובעזרת  גדול  וילון  תופס  אומר  ובלי 
נוסף מתחילים לגזור לפי הגודל, זה מספיק אני 
אותי,  מצמררות  והמילים  קטנים  הם  לו,  אומר 
משוטטות,  המחשבות  אבל  במרץ  עובד  אני 
עדיין לא מחובר לגמרי למציאות האפוקליפטית 

הזאת. 
לעבוד  שצריך  מאוד  מהר  מבינים  אנחנו 
לערוך  ירצו  ומחר  שישי  ליל  הלילה  מהר, 
עוד  צריך  השבת,  כניסת  לפני  ההלוויות  את 
לעבור במכון לרפואה משפטית וזה לוקח זמן, 
ומתחילים לדון איך מפנים כל כך הרבה נפטרים 
הקצין  בפני  רעיון  מעלה  אני  קצר,  זמן  בפרק 
הבכיר, מספר לו על משאיות הלוגיסטיקה שיש 
לנו במתחם, משאיות קירור, זה לא אידאלי אבל 
כך נקצר תהליכים ומה שעומד לנגד עינינו היא 

קבורה מהירה ככל האפשר, וכך במאמץ מפרך 
סיימנו טיפול באירוע מהקשים ביותר בתולדות 

המדינה. 
אור  עייפות,  אותות  לתת  מתחיל  הלילה 
מסורים  מתנדבים  ומסביבי  ברקיע  ראשון 
קודש  עבודת  לאחר  המדרגות  על  ישובים 
ואין  מבע  אין  שלהם  בעיניים  ומסורה.  נמרצת 
והתדהמה  ההלם  מתוכן,  ריקות  היו  כמו  מבט, 
ואני  בעצמו  מכונס  אחד  כל  בפניהם,  ניכרים 
מתחילים  והמראות  לעכל,  זמן  שזה  חושב 
באתי  לגרון.  עולה  והכאב  בזיכרון  להסתדר 
וחגיגת ציבור,  לכאן כדי לחגוג, חגיגה פרטית 
מרחוק  דום,  נאלמה  מזמן  כבר  הזאת  החגיגה 
מקופלים  ההגברה  ציוד  ארגזי  את  רואה  אני 
הגברה  לציוד  מה  ארוכה,  בשורה  ומסודרים 
לא  שעדיין  אחרונים  מבקרים  הזאת?  ולתופת 
בשטח  מסתובבים  ההסעה  לתחנות  התפנו 
ומחפשים תשובות, מנסים להבין ולעכל והאור 
ונעלם,  כבה  הלילה  בתחילת  אותם  שהציף 
שוטרים  ההר,  על  השתלט  והשכול  האבל 
ואנשי מד"א והצלה מותשים, רדומים אחד על 
כתפי השני בצידי הדרכים ואני מתהלך ביניהם 
של  במתחם  מאחור  שנשארה  במשפחתי  נזכר 
זק"א במורד הרחוב. מה איתם אני תוהה, איך 
מתפקדים  לא  הסלולריים  הטלפונים  הסתדרו, 

ואני מחליט לרדת למטה לבדוק בשלומם. 
מזהה  ואני  פניי  את  מקדמת  אישתי  בכניסה 
משהו עצוב בפניה, כמו כאילו היתה שם בזירה 
הנוראית. אני שואל אותה מה קרה, והיא מספרת 
לי על עשרות רבות של אבות ואימהות שהגיעו 
ילדיהם הנעדרים, גם  אליהם לנקודה לברר על 
את  מחפשים  בוכיים  שהגיעו  אבודים  ילדים 
יוזמה  נקטה  היא  להם.  מושיע  ואין  הוריהם 
והחלה לכרוז במערכת הכריזה שמות של הורים 
של  בבליל  שנבלעה  חזקה  כריזה  ילדים,  ושל 
יללות האמבולנסים וזעקות השבר של היורדים 
מן ההר. האירועים שהתרחשו במציאות נוקבת 
כל  דרך  לתודעתה  חלחלו  ממנה  מה  במרחק 
והכואבים  המבולבלים  והנאבדים  האובדים 

שעברו דרך מתחם זק"א.
החלאקה של איתמר היתה חלאקה שתיצרב 
עם  בתודעת  אלא  משפחתנו,  בתודעת  רק  לא 
ישראל. ל"ג בעומר תשפ"א יעמוד לנו לזיכרון 
זכרם,  את  ונכבד  הנספים  זכר  את  נזכור  עולם, 
על  לשוב  שלא  עצמנו  על  ונקבל  לקחים  נפיק 
מנסים  ואנחנו  יורד  הלילה  פעמיים.  טעות 
עולה  הכול  קל.  לא  זה  האמת  ולמען  להירדם 
בזיכרון, קחו מילים אלו שנכתבו בעיניים  וצף 
כמצבת  אליכם  ממני  שינה  חסרות  טרוטות 

זיכרון ליום מר ונמהר. 
לוח  על  וחקוק  ברוך  הנספים  של  זכרם  יהי 
החיים,  בצרור  צרורה  נשמתם  ותהי  לעד  ליבנו 

אמן.

ראובן ראובן, מתנדב זק"א שעלה עם בנו בן השלוש כדי לחגוג לו חלאקה פרטית על ציונו של רשב"י במירון, לא 
שיער שליל ל"ג בעומר תשפ"א ייצרב בזיכרון העם היהודי כאחד האסונות הגדולים שידענו  בטור מיוחד הוא 
משחזר את זוועות הלילה הקשה בהר מירון: "נכנסתי אל שביל היציאה מהרחבה ומה שנגלה לעיני היה מחזה 

מחריד ביותר, גופות של ילדים ונערים לצידי השביל הצר, לצד כמה מבוגרים ואנדרלמוסיה של זוועה בלתי 
נתפסת במוח האנושי. בעוד הגופות מוטלות על הרצפה, במרחק של כמה מטרים אלפים עדיין רוקדים בעוצמה, 

וכמו ליבי מבקש ללא קול, תכבו את המוזיקה, לא עת שירה עכשיו, עת בכי ותאניה"

אסון
מירון

עדויות
 מהשטח

ראובן ראובן 
מתנדב זק"א בזירת האסון



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

* ההטבה לחברי מכבי שלי. בכפוף לתקנון השב״ן

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

לסתימות, עקירות וטיפולי שורש
20 ₪ ב-

טיפולי השיניים
הטובים ביותר

לחברי מכבי
בלעדי
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כ"ג אייר תשפ"א 24245/5/21 בני ברק

"התרענו, זעקנו ודרשנו 
להסדיר את מירון"

מאת: חיים רייך

האסון  לנוכח  שתיקה  של  ימים  מס'  לאחר 
החרדיות  המפלגות  ראשי  התייחסו  הכבד, 
עם  את  שפקדה  הקשה  לטרגדיה  הן  בהרחבה 
הציבור  נציגי  שנים,  שבמשך  לכך  והן  ישראל 
החרדי בממשלה ובוועדות הכנסת התריעו מפני 

הסכנות הרבות הקיימות במירון.
התייחס  דרעי  אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר 
לאסון הנורא בנאום מעל דוכן המליאה במסגרת 
"אני  הכנסת:  שקיימה  המיוחדת  האבל  ישיבת 
שלום  חכם  מרן  עם  אבל  מישיבת  לכאן  מגיע 
כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה, אשר 
אותנו  ועורר  הנפטרים  על  כמים  דמעות  שפך 
לחשבון נפש", אמר דרעי. "שתקתי כמה ימים 
כדי לסיים את מסע ההלוויות של הרוגי מירון", 
את  לתאר  המסוגלות  מילים  בפי  "אין  הוסיף. 
וכלל  אישית  אני  שעברנו  והטלטלה  ההלם 

הציבור".
"האסון הנורא שקרה הוא גזירת שמיים אבל 
לגבי  וחקירה  מבדיקה  אותנו  פוטר  לא  הוא 
לפי  אחד  כל  האדם  בני   - שלנו  ההשתדלות 
"הרצון  דרעי.  הוסיף השר  ואחריותו",  תפקידו 
הציבור  בשליחות  בממשלה,  שנמצא  כמי  שלי 
נפגע  הגדול שמגיע למירון ולצערנו הגדול גם 
כל כך קשה באסון שם, הוא להבטיח שתתקיים 
להבטיח  כדי  ויסודית  מקיפה  וחקירה  בדיקה 
יש  כאלו.  אסונות  עוד  יקרו  לא  וחלילה  שחס 
המון בעיות יסוד שנמשכות כבר עשרות שנים 
באתר הקדוש של קבר הרשב״י במירון, העובדה 
שצריך  מה  כל  לעשות  יכולים  איננו  שאנחנו, 
באתר הרשב"י בגלל בעיות משפטיות, מצב זה 
חייב להיפסק. הגיע הזמן לטיפול שורש בבעיות 
כל  על  מלאה  אחריות  לקחת  עלינו  אלו.  יסוד 
המתחם כולל תקצוב ובניית תשתיות מתאימות 
כפי שראוי לאתר קדוש כמו קבר הרשב"י. אני 
שמרבית  ספק  לי  ואין  כזו  פעולה  בכל  אתמוך 

הציבור החרדי יברך על כך".
שבגלל  כך  על  הטענות  את  דחה  ש"ס  יו"ר 
לביטחון  ומשרד  הבריאות  ממשרד  בקשתו 
על  הקורונה  הגבלות  את  להחיל  שלא  פנים 
שמעתי  "לצערי  האסון.  התרחש  ההילולא, 
להאשים  שהחליטו  מסוימים  גורמים  שישנם 
להר  כך שעלו  על  באסון  עצמם  הקורבנות  את 
שפעלנו  כך  על  אותי  כולל  הציבור  נציגי  ואת 
לקיים את ההילולא עצמה", אמר דרעי והוסיף: 
"אני רוצה להבהיר בצורה הכי ברורה ויעידו על 
בהכנות  שהשתתפו  הרשמיים  הגורמים  כל  כך 
להילולה: כל הפעילות של נציגי הציבור הדתי 
הקורונה,  שהגבלות  כדי  היו  ושלי  והחרדי 
והקורונה בלבד, לא יחולו בשטח הפתוח בדיוק 
העצמאות  ביום  חגגו  ישראל  עם  שהמוני  כפי 
לפני כשבוע, וכפי שחוגגים בחופים והפארקים 
לזכור  צריך  זאת  ולמרות  השמיים.  אוויר  תחת 

לעומת  החוגגים  מכמות  שליש  הגיעו  שהשנה 
בשום  אסור  ושלוש.  שנתיים  מלפני  ההילולה 
פנים ואופן, לחבר בין הסרת הגבלות הקורונה 
של  הגבלות  להסרת  הארץ  בכל  שקורה  כפי 

צפיפות".

גפני: כבר ב-2008 ביקשתי ועדת חקירה 

הכספים  ועדת  ויו"ר  התורה  יהדות  יו"ר  גם 
לחקור  ולצורך  לאסון  התייחס  גפני  משה  ח"כ 
בפתח  הכבד.  לאסון  שהובילו  המחדלים  את 
"חווינו  גפני:  ח"כ  אמר  הכספים  ועדת  ישיבת 
טרגדיה  במירון,  השבוע  בסוף  נוראה  חוויה 
המדינה  קום  מאז  כמותה  שהייתה  חושב  שלא 
הרבה  כ"כ  הרוגים,   45 האזרחי,  במישור 
שמתפללים  וסבים  אבות  משפחות.  נפגעים. 
זה  וילדים,  נכדים  יום בבוקר שאיבדו  איתי כל 
לתאר  אפשר  שאי  דבר  זה  נתפס.  שלא  משהו 
פצועים  הרבה  כ"כ  עם  כזאת,  במסה  אותו, 
אותו,  לתאר  אפשר  שאי  דבר  היה  זה  ונפגעים 
המשפחות  של  בצערן  להשתתף  מבקש  ואני 
כמה שאפשר לנחם בעניין הזה ולשלוח איחולי 

החלמה לפצועים". 
לשמוע  "התחלתי  גפני:  ח"כ  הוסיף  עוד 
אכפת  לא  שחרדים  עצמם  מכוח  פרשנים 
שהתנהל,  כפי  התנהל  ושהכל  מהמדינה  להם 
אכפת  ולא  משמיים  כגזרה  זה  עם  ומשלימים 
להם. אני רתחתי מזעם ששמעתי את הדבר הזה 
וביקשתי להוציא את הפרוטוקולים, גם בוועדה 
שהייתי  הפנים  בוועדת  וגם  המדינה  לביקורת 
הכנסת  במליאת  וגם  הזו  בוועדה  גם  יו"ר, 
העליתי את העניין הזה פעם אחר פעם, ביקשתי 
רבים:  מיני  אחת  ישיבה  בפניכם  הצעה  להציג 
ביוני 2008 בהצעה במליאה אני מבקש להקים 
ועדת חקירה פרלמנטרית על הנושא של מירון, 
אני מקריא שם מכתב בשם אדם שמציין כי אינו 

ביום  לנכד שלי  עושה חלאקה  אותי  וראה  דתי 
רגיל שאינו ל"ג בעומר, הוא כתב במכתב כי הוא 
היה מזועזע מביקור במקום וממצבו, וכי מעולם 
לא פגש מצב כה מביש. ואני אומר שם בישיבה 
האשמה  לי  אין  מערכתי,  כשל  יש  כי  ב-2008 
כלפי ממשלה כזו או אחרת, כך התייחסו למירון 
כל הזמן, אני אומר שאם ח"ו יהיה אסון במקום 
ביקשתי  מנשוא.  גדול  אסון  יהיה  הוא  הזה, 
הזו  בישיבה  פרלמנטרית  חקירה  ועדת  הקמת 
זה  ואז  רשויותיה,  על  המדינה  מעורבות  לגבי 
הכנסת  מכן  לאחר  בעד,  כולם  להצבעה,  עובר 
יצאה לפגרה, אולמרט התפטר, ויצאו לבחירות. 
המשיכה,  לא  הכנסת  כי  התמסמס  הנושא 
נבחרתי ליו"ר ועדת הכספים וקיימנו על כך דיון 
שהחרדים  ולומר  עכשיו  לבוא  שוב,  בוועדה 
לידי  מביא  המצב  ככה.  יתנהל  שהכל  רוצים 
ביטוי שמדינת ישראל על כל רשויותיה הזניחה 
תיירים  וחצי  את המקום הזה, מיליון – מיליון 
בשנה. המקום צריך להשתנות, אתה מרגיש את 
שאני  מפותל,  בכביש  ההימלאיה,  בהרי  עצמך 
ומגיעים  אנשים  מפנים  איך  לחשוב  רוצה  לא 
כוחות הצלה, בכל הארץ אנחנו רואים התרחבות 
של הכבישים, פה נוסעים מיליון וחצי איש על 
והוא נשאר כפי שהיה. המדינה צריכה  הכביש 

לקחת אחריות על המקום הזה". 
מכיר  ואני  "היות  גפני:  ח"כ  אמר  בהמשך 
את הסוגיה הזו, אם זו הייתה ממשלה מוגדרת 
היו  מושלת.  לא  הזו  הממשלה  אומרים  היינו 
הממשלות,  בכל  היה  זה  שונות,  ממשלות  פה 
שהיו  הייתה  הסברה  לתחום.  מחוץ  שמירון 
ניסים – הניסים ימשיכו. כל הממשלות לא נתנו 
ממלכתית,  חקירה  לוועדת  מקרה  בכל  דעתם. 
בתנאי  להיות  צריך  זה  אבל  מתנגד  לא  אני 
שהמדינה, ולא משנה איזו ממשלה, בסופו של 
דבר הוועדה תגיד שצריך להשקיע שם כסף. אם 
יעשו זאת אז ועדת חקירה ממשלתית שווה, אם 

לא אז ימצאו איזה שוטר להאשים".

ליצמן: "התרענו, זעקנו"

לאסון  התייחס  ליצמן  יעקב  השיכון  שר  גם 
הכבד על הר מירון: "הייתי שם במירון, ברגעים 
קשה.  לטרגדיה  הפכה  הגדולה  השמחה  בהם 
בשעה בה השירה והריקודים הפכו לזעקות שבר 
בהלוויות  והדמעות  הכאב  את  ראינו  והצלה. 
המשפחות  את  רואים  ואנו  הלב.  קורעות 
נחמה  מחפשות  שבעה,  שיושבות  השבורות 
תרופה.  לו  ואין  גדול  הוא  הפצע  ואין.  באבלם 
אין דרך לנחם הורים שקוברים את בניהם, ואין 
מילים לומר ליתומים הקטנים ששואלים איפה 

אבא".
גזיר  בידי  מחזיק  "אני  הוסיף:  ליצמן  השר 
 ,2017 למאי   17 מתאריך  המודיע,  מעיתון 
ואני מצטט: "יש לעשות סוף לקריסה הצפויה 
אלפי  מאות  חווים  שנה  מדי  מראש.  הידועה 
במקום.  הארגון  כישלונות  את  למירון  הבאים 
האחריות  את  מטילים  האחראיים  הגורמים 
מאחד לשני, במקום הכישלון היתום יש למנות 
בל"ג  האירוע  לארגון  כתובת  שיהיה  אבא 

בעומר".
במה  כל  מעל  בגלוי  שאמרתי  דברים  "אלו 
"התרענו,  ליצמן.  השר  אמר  השנים",  ולאורך 
הפרוטוקולים  המקום.  להסדרת  ודרשנו  זעקנו 
להתרעות  אילמת  עדות  הם  הכנסת  ועדות  של 
שאין  כך  על  השנים  במשך  שצעקנו  ולקריאות 
כתובת מרכזית אחת ושמדובר בריבוי אחראים, 
קריאות   – שותפי'  דבי  'קדירא  הגמרא  כדברי 
שלא נענו דיין, תהא הסיבה אשר תהיה. קדושת 
המקום – אתרא קדישא מירון, ומאות האלפים 
השנה  כל  במשך  שנה,  מידי  למקום  שבאים 
ובפרט בלג בעומר בהילולת רשב"י – מצריכים 
טיפול מקיף, יסודי ואחראי ההולם את המקום 

הקדוש ואת עם ישראל לשבטיו.
שיהיה  "צריך  ליצמן:  השר  הוסיף  בהמשך 
בדיקה  שום  נעכב  ולא  נתחמק  לא  ברור, 
בשקיפות  יחד,  נפעל  שהיה.  מה  על  אפשרית 
אחראי  גורם  כל  בשיתוף  פנים,  משוא  וללא 
האסון  ובדיקת  לחקירת  המשימה  תוטל  עליו 
למיצוי  נדרוש  הנכון,  הוא  ההיפך  הזה.  הנורא 
להגעה  אבן  על  אבן  נשאיר  ולא  ההיבטים  כל 
לחקר האמת, בכדי למנוע הישנות מקרה קשה 
זה וכדי למנוע סכנת חיים במקום הקדוש הזה. 
אני פונה אליכם חבריי חברי הכנסת, וגם לכלי 
הפוליטי  המשבר  את  תערבו  אל  התקשורת. 
והכואב.  הנורא  באסון  נמצאת,  המדינה  בו 
על  פוליטיים  חשבונות  לסגירת  מקום  אין 
אסור  והכואבות.  המיוסרות  המשפחות  חשבון 
אנשים   45 חיי  שגבתה   – הנוראה  שהטרגדיה 
לילדים  והורים  צעירים  נערים  וטהורים,  יקרים 

– תהפוך לוויכוח פוליטי בינינו".

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "אני רוצה להבהיר בצורה הכי ברורה ויעידו על כך כל הגורמים הרשמיים 
שהשתתפו בהכנות להילולה: כל הפעילות של נציגי הציבור הדתי והחרדי ושלי היו כדי שהגבלות 
הקורונה, והקורונה בלבד, לא יחולו בשטח הפתוח"  יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: "כבר ב-2008 

בהצעה במליאה אני מבקש להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מירון"  שר השיכון יעקב ליצמן: 
"הפרוטוקולים של ועדות הכנסת הם עדות אילמת להתרעות ולקריאות שצעקנו במשך השנים על 

כך שאין כתובת מרכזית אחת"

אסון
מירון

גרסת 

השרים והח"כים 

החרדים

 נפעל יחד ובשקיפות בשיתוף כל גורם עליו תוטל המשימה לחקירת האסון. זירת האסון בהר מירון | צילום: דוברות זק"א 



בשטיבלאך, במכולת, באוטובוס, ברכבת, באולם השמחה, בבנק, 
במעלית, בסניף הדואר ובכל חלל סגור - המסיכה תמיד איתי.



כ"ג אייר תשפ"א 26265/5/21 בני ברק

"הם שכבו אחד ליד השני ופשוט 
צעקו לעזרה בשארית הכוחות"

מאת: יחיאל חן

הצלה,  ארגון  יו"ר  שלומוביץ,  אשר  ר'  את 
הוא  בשנים  עשרות  כבר  להציג.  צורך  אין 
האחרונות  ובשנים  הצלה  כמתנדב  חיים  מציל 
הישועה.  מעייני  בבית החולים  כאח  עובד  אף 
ותמונות מזעזעות  לצערו עבורו מראות קשים 
הן לא משהו חדש אבל מתוך המילים בשיחה 
ששוחחנו איתו ניתן להבין שגם הוא לא נתקל 

בכזו טרגדיה.
 ברשותך נתחיל רגע מההתחלה, איך בעצם 
מבחינת   מירון  בהר  האבטחה  מערך  התנהל 

ארגון הצלה?
נערכים  הצלה  בארגון  אנחנו  שנה  "כמידי 
ומבצעים  מסודרות  רשימות  עם  מועד  מבעוד 
הערכות מצב בארגון עצמו וכן אל מול ארגון 
את  להר  מעלים  אנו  המשטרה.  וכוחות  מד"א 
החפ"ק של הצלה, שממנו אנחנו מפקדים על 
לסיוע  והזקוקים  המתרחשים  האירועים  כלל 
כלל  בין  בהר  חלוקה  ישנה  ההילולה.  במהלך 
הכוחות השונים ואנחנו בהצלה מופקדים מזה 
שנים לאבטח את הדרך הראשית, דרך המהדרין 
ממקמים  אנו  הציון.  עד  המערה,  עד  העולה 
אופנועים, בימבולנס ואמבולנס של הצלה, וכן 
צוותים שיאיישו אמבולנסים וטרקטורונים של 
מד"א, כל זאת בנוסף לדבר הכי חשוב מבחינת 
הרגליות  החוליות  מקום,  בכזה  אבטחה 
להגיע  ניתן  לא  בהם  במקומות  המפוזרות 

בקלות עם כלי ההצלה".
האסון  תחילת  של  הרגע  אותך  תפס  איפה 

בסיום ההדלקה בתולדות אהרון?
לחוליות  מחולקים  אנחנו  שאמרתי  "כפי 
רגליות שכל אחת מהן מונה מס' מתנדבי הצלה 
מצוידים. אני הייתי כחלק מחוליה שהתמקדה 
היינו חוליה  בתוך המתחם של תולדות אהרן. 

את מתחם  חוליות שאבטחו  מתוך חמש  אחת 
וצפיפות  דוחק  ישנם  ההדלקה  בעת  ההדלקה. 
סיוע  לתת  אחת  לא  צריך  רגילות  ובשנים 
לחוגגים מתוך קהל האלפים. למעשה החוליה 
עצמו  לאירוע  ביותר  הקרובה  הייתה  שלי 

שאירע מספר רגעים אחרי ההדלקה".
 כיצד שמעת כשזה קרה, מה היה הדיווח?

"בעודנו עומדים ומאבטחים, רץ אלינו אדם 
אחד  היה  שהוא  מתברר  ומבוהל,  המום  כולו 
הוא  לברוח.  שהצליח  הראשונים  מהנופלים 
הצלה  מתנדב  מאמו,  אלחנן  את  בדרך  פגש 
וותיק, ודיווח שיש טריבונה שנפלה ושאנשים 
נופלים. ישר התפזרנו החוליות הרגליות בכדי 
לסרוק את הזירה ולהבין מה קרה ואיפה. אחרי 
באדם  נתקלתי  שם  עצמו,  למקום  הגעתי  דקה 
ששוכב מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. 
אבל זו הייתה רק ההתחלה. כעבור שניה נוספת 
אחד  ששוכבים  אנשים  של  שורות  לעיני  נגלו 
שידרתי  מיד  מזעזע.  מחזה  היה  זה  השני.  על 
במכשירי הקשר של הצלה ושל מד"א ודיווחתי 
מיד שזה  הבנתי  אר"ן.  נפגעים-  רב  אירוע  על 
לא משהו של מה בכך. לידי כבר שכבו שלושה 
כבר  המספר  דקה  חצי  כעבור  הכרה,  מחוסרי 
לנהל  ל-15 מחוסרי הכרה. באר"ן חשוב  עלה 
זה  תיעדוף.  ולתת  שצריך  כמו  האירוע  את 
בלאגן נורא. התחלתי לפקד על האירוע, לנהל 
הארגונים,  מכלל  והחובשים  המתנדבים  את 
שניתן  במה  לנו  שיסייעו  אזרחים  להכווין  וכן 
ועוד  עוד  שהגיעו  עד  לכודים  לשלוף  בכדי 
דקות  תוך  החייאה,  בפעולות  והחלו  חובשים 
מאות  למקום  הצטרפו  הראשון  הדיווח  מרגע 

מתנדבים של הצלה ושל מד"א".
בעצמך  אתה  האם  האירוע,  ניהול  מלבד   

הצלחת לסייע לאנשים, טיפלת בלכודים?
"בוודאי. תוך כדי שאני נותן הוראות קראתי 
להם  ואמרתי  תיקשרו  שעוד  לכודים  לאנשים 

שלי.  הזרוע  על  עצמם  את  ולנעול  יד  לי  לתת 
ב"ה ה' נתן כוח והצלחתי בכוח רב למשוך עוד 
חשוב  באר"ן  מהערימה.  לכודים  אנשים  ועוד 
גבוה  לשרוד  שלהם  שהסיכוי  בנפגעים  לטפל 
יותר, ככה אחד אחרי השני הוצאתי מעל מאה 
זה הרבה מהם  אנשים מהמקום, כאשר בזכות 
יכלו להינצל ופונו חיים לבית החולים להמשך 

טיפול רפואי".
סייעת  בעת  מסוים  מקרה  לך  זכור  האם   

לחלץ לכודים?
"כעיקרון כשאתה עובד שם בלחלץ ולהציל 
על  ולעבוד  הרגש  את  לנתק  חייב  אתה  חיים 
אוטומט כפי שתירגלת כחובש במשך שנים, זו 
הדרך לעבוד הכי ביעילות. אבל היה שם מראה 
אחד שאני לא אשכח כל החיים. היו שם אבא 
ולפנות.  למשוך  ניסים  בניסי  שהצלחתי  וילד 
הם שכבו אחד ליד השני ופשוט צעקו לעזרה 
בשארית הכוחות שנשארו להם. תפסתי אותם 
ומשכתי אותם בעוצמה מתוך ערימת האנשים. 
הבן כבר היה במצב שהוא לא נשם, היה פסע 
אותו  השכבתי  בזה  כשהבחנתי  מיד  מהמוות. 
על הרצפה ופתחתי לו נתיב אוויר מתוך כוונה 
להתחיל עליו החייאה. ב"ה חסדי שמיים ברגע 
שפתחתי לו את נתיב האוויר הוא התחיל לנשום 
לפני  קצר  זמן  שישי  ביום  אגב,  עצמי.  באופן 
שהאבא  מתברר  טלפון.  קיבלתי  שבת,  כניסת 
ווסט  על  רשום  שהיה  שלי  השם  את  ראה 
וצלצל  הטלפון  מספר  את  בירר  הוא  ההצלה. 
הבן  ואת  אותו  שהצלתי  להודות  בכדי  אליי 
דמעות  כמוהו.  מאין  מרגש  רגע  היה  זה  שלו. 

היו לי בעיניים".
 אנחנו יודעים שקשה לתפקד בכזה אירוע, 

איך התרשמת מעבודת הצוותים באירוע?
"החילוץ לא היה פשוט בכלל, גם לשועלים 
קשים  מראות  זה  החיים  בהצלת  ותיקים 
ודאות.  חוסר  והרבה  בלאגן  הרבה  וכואבים. 

לעבוד  והכאוס  המהומה  כל  בתוך  צריכים 
הכול  ולעשות  הכוחות  כלל  צוות  בעבודת 
ובמקצועיות.  ביעילות  חיים  להציל  בכדי 
שם  היו  אדם,  בני  עשרות  על  החייאה  עשינו 
מאות אנשי רפואה שנתנו את המקסימום עבור 
הנפגעים. רבים מהנפגעים היו בחורים צעירים. 
והדיווח  האסון  מרגע  דקות  עשרים  תוך 
ראשוני  את  לפנות  התחילו  כבר  הראשוני 
הנפגעים, כאשר על חלק מהם בוצעו פעולות 
שאפשר  כפי  עצמו,  הפינוי  כדי  תוך  החייאה 
לראות מסרטונים שהופצו לאחר מכן. למרבה 
להציל,  יכולנו  שלא  נפגעים  הרבה  היו  הצער 
מד"א  של  רופא  ידי  על  במקום  נקבע  ומותם 
לציין  חשוב  בבילה.  רועי  ד"ר  הצלה  ורופא 
למלא  לסיים  המאמצים  מירב  את  עשו  שהם 
את הטפסים בהקדם האפשרי, בכדי לשמור על 

כבוד המת. סיטואציה לא פשוטה בכלל".
אנחנו שומעים על התחושות הקשות של   
מה  הזוועה.  את  וראו  שם  שהיו  המתנדבים 

אתה רוצה לומר להם?
רוצה  אני  להם.  להודות  רוצה  אני  "ראשית 
לסייע  שהגיע  ומתנדב  מתנדב  לכל  להודות 
בכלי  הן  רגלי  באופן  הן  האירוע,  באבטחת 
תודה  מד"א.  ושל  הצלה  ארגון  של  ההצלה 
כתגבור  בהמשך  שהגיע  מתנדב  לכל  מיוחדת 
לאירוע הענק, ואלו שהיו שם עם אמבולנסים 
של מד"א. אנחנו מודעים למצב ואכן בתחילת 
בבית  למתנדבים  מיוחד  ערב  ארגנו  השבוע 
פסיכולוג  דיבר  בו  הישועה  מעייני  החולים 
שעל  את  לפרוק  למתנדבים  האפשרות  וניתנה 
לא  הנפש,  לבריאות  מאוד  חשוב  דבר  ליבם, 
הצלה  בארגון  אנחנו  הגוף.  מבריאות  פחות 
החיים  והצלת  החסד  מעשי  את  מקדישים 
קורבנות  הקדושים,  הנפטרים  נשמת  לעילוי 
הציבור, ומתפללים לרפואת השלמה והחלמתם 

המהירה של הפצועים".

הם היו שם מבעוד מועד כמידי שנה, אבל גם הם לא ציפו בחלומות הכי שחורים לכזה אסון • 
מתנדבי ארגון הצלה עולים בכל שנה בכוחות מתוגברים להר מירון בכדי לאבטח את ההילולה 

הגדולה בעולם אבל הפעם זה היה שונה לגמרי • שוחחנו עם יו"ר ארגון הצלה, ר' אשר שלומוביץ, 
שנמנה עם הראשונים שהגיעו לזירת האסון, סייע בחילוץ והצלת חיים ומספר בראיון מיוחד על 

המראות הקשים שנחרטו בזכרונו ועל העבודה המסורה של המתנדבים בשטח • עדות מתוך התופת

אסון
מירון

עדויות
 מהשטח

צילום: דוברות מד"א



לאומית זהב
כל מה שבאמת צריך בביטוח משלים
במחיר המשתלם ביותר!

35₪

עד 8,000 ₪
ובנוסף, החזרים 

של 5,000 ₪ 
ויותר מעבר לסל

סל 
לידה

הנחה על 
טיפולי 

אורתודונטיה 60%

טיפולי 
התפתחות 
הילד בשנה אימון55

כושר אישי 
עד הבית 23₪

למשקפי 
ראייה

עד גיל 18
21₪

למגוון 
טיפולי שיניים 

משמרים
מעל גיל 18

*בכפוף להסכם השב״ן

להצטרפות ללאומית: אסף לוי, מנהל קשרי קהילה: טל׳ 050-6845040 
leumit.co.il איתכם מכל מקום: 507* מהנייד | באפליקציה  | באתר



ההטבות )למעט המענק( יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות •* המענק יינתן ללקוח חדש בבנק, המציג אישור לימודים לתואר במוסד אקדמי להשכלה גבוהה, 
לאחר כניסת משכורת ראשונה שלו ו/או של שותפו בחשבון ומצטרף למבצע הטבה בעמלות **אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות 
לשביעות רצונו • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל ***מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים 
בטופס המבצע • הייעוץ הכלכלי יינתן ע"י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המבוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות • ייעוץ פנסיוני מותנה בחתימה על הסכם ייעוץ • ההצטרפות לתכנית/

למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק • ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק • ההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד, ובמהלך 10 שנים ממועד הצטרפות לפאגי קצבי •אין כפל מבצעים 
ואין מעבר ממבצע למבצע • הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת.

נכון שיש הפתעות בחיים...תפתיעו אותנו!
אבל בפאגי אתם מסודרים

עם מגוון הטבות לכל שלב ולכל הפתעה
 עוד לא בפאגי? זה הזמן להצטרף ולהרוויח

משתדרגים?
הפתעה
הלוואה עד

₪ 100,000
בריבית אטרקטיבית

בחשבון בו מופקדות 2 משכורות 
בסך 10,000 ₪ ומעלה**

מתחתנים?
הפתעה
הלוואה עד

₪ 30,000
ללא ריבית

בחשבון משותף בו מופקדות
2 משכורות**

סטודנטים?
הפתעה
מענק בסך

₪ 1,200
לסטודנטים*

ובנוסף,
הפתעה

פטור מעמלות
ל-10 שנים

עמלת ערוץ ישיר 
ועמלת מינימום***

מינימום

חושבים על העתיד?
הפתעה

ייעוץ פיננסי 
חינם

למשפחות בנות 5 נפשות ומעלה

ע״י יועץ כלכלי מומחה
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ההטבות )למעט המענק( יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות •* המענק יינתן ללקוח חדש בבנק, המציג אישור לימודים לתואר במוסד אקדמי להשכלה גבוהה, 
לאחר כניסת משכורת ראשונה שלו ו/או של שותפו בחשבון ומצטרף למבצע הטבה בעמלות **אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות 
לשביעות רצונו • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל ***מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים 
בטופס המבצע • הייעוץ הכלכלי יינתן ע"י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המבוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות • ייעוץ פנסיוני מותנה בחתימה על הסכם ייעוץ • ההצטרפות לתכנית/

למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק • ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק • ההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד, ובמהלך 10 שנים ממועד הצטרפות לפאגי קצבי •אין כפל מבצעים 
ואין מעבר ממבצע למבצע • הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת.

נכון שיש הפתעות בחיים...תפתיעו אותנו!
אבל בפאגי אתם מסודרים

עם מגוון הטבות לכל שלב ולכל הפתעה
 עוד לא בפאגי? זה הזמן להצטרף ולהרוויח

משתדרגים?
הפתעה
הלוואה עד

₪ 100,000
בריבית אטרקטיבית

בחשבון בו מופקדות 2 משכורות 
בסך 10,000 ₪ ומעלה**

מתחתנים?
הפתעה
הלוואה עד

₪ 30,000
ללא ריבית

בחשבון משותף בו מופקדות
2 משכורות**

סטודנטים?
הפתעה
מענק בסך

₪ 1,200
לסטודנטים*

ובנוסף,
הפתעה

פטור מעמלות
ל-10 שנים

עמלת ערוץ ישיר 
ועמלת מינימום***

מינימום

חושבים על העתיד?
הפתעה

ייעוץ פיננסי 
חינם

למשפחות בנות 5 נפשות ומעלה

ע״י יועץ כלכלי מומחה
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כ"ג אייר תשפ"א 30305/5/21 בני ברק

"אירוע בסדר גודל כזה 
מתאפיין בהרבה מאד

 נפגעי חרדה"
מיד עם היוודע האסון הכבד בהר מירון בליל ל"ג בעומר, הקם ארגון "בית חם" מוקד חירום ע"מ 
לסייע לאלפי הפונים ⋅ המוקד שאויש בלי לל"ג בעומר ב-30 אנשי מקצוע הורחב כבר בשעות 

הבוקר של יום שישי ל-600 אנשי מקצועי שאיישו את מוקד החירום שקלט מאות שיחות בכל רגע 
נתון ⋅ מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק מספר: "אירוע בסדר גודל כזה מתאפיין בהרבה מאד נפגעי 
חרדה. אלפים ואולי אף למעלה מכך, היו עדים באופן ישיר לזוועות מעצם העובדה שהם נכחו 
במקום. עד עכשיו טיפלנו בנפגעי החרדה של הגל הראשון. מניסיוננו הרב, בימים הקרובים יחל 

להגיע הגל השני"

אסון
מירון

ההשלכות 
הנפשיות

אלפי פניות הגיעו לקו החירום של בית חם ⋅ מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק:

מאת: אלי כהן

האסון  בעקבות  עליהם  לדבר  מרבים  שלא  ההיבטים  אחד 
הכבד במירון בליל ל"ג בעומר שבו נספו 45 בני אדם ונפצעו 
למעלה מ-150, הם ההיבטים הנפשיים והחרדות הרבות הנלוות 

לאירוע בסדר גודל כזה.
רבות  שנים  שמאחוריו  חם"  "בית  מנכ"ל  מונק,  אריה  הרב 
של ניסיון מקצועי בטיפול במקרי חרדה פגיעות נפשיות, הבין 
שאין זמן להמתין לבוקר. הוא הורה לפתוח מוקד חירום מיידי 
שאויש תחילה ב-30 אנשי מקצוע שקיבלו את הפניות הרבות 
וכ- המוקד  הורחב  הבוקר,  לשעות  עד  למוקד.  לזרום  שהחלו 

600 מטפלים ואנשי מקצוע כבר איישו את מוקד החירום.
מונק  אריה  הרב  חם"  "בית  מנכ"ל  מספר  מיוחד,  בשיחה 
האסון  היוודע  עם  "מיד  החירום:  מוקד  בהקמת  הנחיצות  על 
הכבד במירון, הקמנו מוקד חרום ייחודי בכדי לסייע לכל נפגעי 
של  המאוחרות  הלילה  בשעות  לפעול  שהחל  המוקד  החרדה. 
30 אנשי מקצוע שאיישו את קווי הטלפון של  ל"ג בעומר עם 
המוקד, הורחב בשעות הבוקר ל-600 אנשי מקצוע שמאיישים 
את מוקד החירום ומסייעים לכל פניה שמגיעה לקו החירום של 
בית חם. כל אנשי המקצוע בבית חם התגייסו על מנת לתת מענה 
סייענו  לילה  באותו  עוד  הרבות.  לפניות  ומקצועי  רחב  מקיף, 
את  לאתר  להם  שנסייע  כדי  אלינו  שהתקשרו  הורים  למאות 
סוציאליים,  בעובדים  מאויש  המוקד  קשר.  יצרו  ילדיהם שלא 
האסון  לנוכח  שהתגייסו  מקצוע  אנשי  ושאר  בעיסוק  מרפאים 

הכבד שבו נספו 45 אנשים ולמעלה מ-150 נפצעו".
"צריך להבין", מוסיף הרב מונק, "שאירוע בסדר גודל כזה 
ואולי אף למעלה  נפגעי חרדה. אלפים  מתאפיין בהרבה מאד 
מכך, היו עדים באופן ישיר לזוועות מעצם העובדה שהם נכחו 
פראמדיק  של  הייתה  למוקד  שהגיעה  הפניות  אחת  במקום. 
שנטל חלק בפעולות ההצלה. הוא בכה ללא הרף וסיפר שמתו 
להציל  הצליח  שלא  כך  על  מתייסר  והוא  ילדים  הרבה  סביבו 
אותם. למעשה, כל מי שנכח על ההר באותם רגעים חווה את 
האירוע באופן שהשפיע על הנפש. מעבר לכך, כל מי שנחשף 
התקשורת  אמצעי  דרך  לעדויות  הווידיאו,  לצילומי  לתמונות, 
השונים, עשוי למצוא את עצמו בחרדה ומצוקה. הלב מתקשה 
להכיל אסון בסדר גודל כזה. העובדה שכמעט כל אחד מאיתנו 
אחד  כל  על  משפיעה  הפצועים,  או  ההרוגים  אחד  את  מכיר 
מוקד  את  שהקמנו  הסיבה  זו  אחרת.  או  כזו  ברמה  מאיתנו 

החירום עוד באותו לילה והוא ממשיך לפעול גם בימים אלו, 
סיוע  ולבקש  להתקשר  אומץ  אוזרים  מהפונים  שחלק  משום 
רק כעבור מספר ימים. למעשה, הפוסט טראומה מתחילה רק 
לאחר שהאירוע נגמר. רק בימים הקרובים, לאחר שההלוויות 
יהיה  ניתן  השבעה,  מן  יקומו  האבלות  והמשפחות  הסתיימו 
להבין את היקף הפגיעות הנפשיות של רבים מאלו שהיו במקום 

או שמעו על האירוע מכלי ראשון".
"הנפש מתקשה להכיל אירוע בסדר גודל כזה", מדגיש הרב 
מונק שוב ושוב. "אנשים שראו את המראות והריחו את הריחות 
זה ימשיך ללוות אותם עוד זמן רב. היו שם גם אנשים שעמדו 
כפסע בינם לבין המוות וגם הם פונים אלינו ללא הרף. אנחנו 
במוקדי  וגם  חם  בית  של  במרפאות  גם  העת  כל  שם  נמצאים 
הסיוע. קיבלנו אלפים רבים של פניות משעה לאחר האירוע ועד 
בפאניקה  שהיו  וילדים  נשים  של  היה  הראשון  הגל  זה.  לרגע 
ישנו כל הלילה. בהמשך  ולא  משום שלא מצאו את קרוביהם 

אוכלים  לא  נרדמים,  לא  שילדיהם  מהורים  פניות  קיבלנו 
ומקיאים. מעבר למשפחות ההרוגים יש כאן אירוע נפשי גדול 
מאד, הרבה אנשים היו קרובים למוות וברגע האחרון הצליחו 
להימלט. עד עכשיו טיפלנו בנפגעי החרדה של הגל הראשון. 

מניסיוננו הרב, בימים הקרובים יחל להגיע הגל השני".
על מנת לזרז את ההליכים, בארגון בית חם חתמו על הסכמים 
גם עם משרד הבריאות וגם עם קופות החולים על מנת לאפשר 

טיפול ללא עלות לכל נפגעי החרדה בעקבות האסון במירון. 
בהזדמנות הזו הרב מונק מבקש לפנות להורים: "כדי לדעת 
אם ילדכם סובל מחרדה, אלו הם התסמינים הראשונים לחוסר 
אי  לילה,  סיוטי  שינה,  חוסר  הלב,  הלמות  בפה,  יובש  שקט: 
רצון לאכול. אם אתם מזהים שלילד יש אחד מהסימנים האלה, 
קודם כל צריך לתת יד, לחבק, לתת לילד לדבר. חייבים לדובב 

אותו ולדבר על האירוע".

הרב אריה מונק בלשכתו



 תגידו "זיי געזונט" 
לבעיות השמיעה!

אוטיקון MORE עם טכנולוגיית בינה מלאכותית

כבר כאן.
המכשיר נותן למוח גישה לצלילים הרלוונטיים בסביבתנו ומאפשר למשתמש לבחור באילו צלילים 
הוא רוצה להתמקד, ממש כמו בשמיעה טבעית. כתוצאה מכך מכשיר השמיעה מאפשר להבין טוב 
יותר דיבור, בפחות מאמץ, ולזכור יותר ממה שנאמר. הדבר מאפשר להשתתף ולעקוב אחר שיחות – 

גם בסביבות שמיעה מורכבות כמו למשל בארוחת ערב משפחתית.

מכשיר שמיעה מהפכני עם טכנולוגיית בינה מלאכותית מאפשר לכם:

  לשמוע את קריאת התורה כמו שצריך

  להבין את הנכדים בשולחן שבת

  להיות חלק פעיל יותר בלימודי הגמרא

  לזכור את מה שנאמר בדרשה של הרב

  לשיר זמרות שבת ביחד עם כולם

אל תתפשרו על השמיעה שלכם, למדטון הדים מגוון פתרונות שמיעה המתאימים לכולם

www.medton-hedim.co.il *2254
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רק לחברי 

בהשתתפות עצמית למבוטח 

החל מ-375 ₪ 

למכשיר! 
*בסניפים המורשים בלבד



כ"ג אייר תשפ"א 32325/5/21 בני ברק

מהלוויה להלוויה: 45 הנספים באסון הטראגי במירון הובאו למנוחות בהלוויות רוויות כאב ויגון

אסון מירון

שבת משוש ליבנו 

מאת: יוסף טולידנו

גשטטנר  שרגא  ר'  הצעיר  החסידי  הזמר 
סקווירא  מחסידות  גשטטנר  חיים  רבי  בן  ז"ל 
במונטריאול שבקנדה ותומך תורה מפורסם. אמו 
מרת שושנה שתחי' ביתו של ר' אבי סיני ז"ל מבני 
ברק שהיה בעל למכירת מוצרי חשמל בבני ברק. 
שרגי ז"ל חתן רבי מרדכי דירנפלד ממונסי, הגיע 
הלווייתו  קרה.  מכל  והגרוע  בעומר  לל"ג  לארץ 
הלוויות  מבית  בצהרים  ראשון  ביום  התקיימה 

שמגר בירושלים להר המנוחות שם נטמן.

האברך הצעיר הרב ישראל אלנקווה ז"ל בן 24 
מהקריה החרדית בבית שמש אב לשני ילדים ובן 
הלווייתו  בצרי.  יצחק  הרה"ג  יבלח"א  של  דודו 
מבית   23:30 בשעה  שבת  במוצאי  התקיימה 
העלמין המקומי, ברחוב דרך החיים בבית שמש.

ז"ל  זקבך  אשר  מנחם  הרב  הצעיר  האברך 
בוגר  עילית  במודיעין  ברכפלד  משכונת   24 בן 
כולל  ואברך  סולובייצ'יק  זאב  תורת  ישיבת 
משפחתו  ספר.  בקרית  שלמה'  'עטרת  בישיבת 
אביו  ברק.  בבני  הרצוג  קרית  בשכונת  מתגוררת 
יבלחט"א הרב מאיר זקבך מכהן כראש המכינה 
הלווייתו  תקווה.  בפתח  משה'  'פאר  בישיבת 
15:30 מבית הוריו  התקיימה ביום שישי בשעה 
29 בשכונת קרית הרצוג  ברחוב הרב גניחובסקי 

בבני ברק לבית החיים סגולה שם נטמן.

תלמיד  שמש  מבית  ז"ל  ראק  חיים  הבחור 
בשיעור ב' בישיבת מיר ברכפלד במודיעין עילית. 
בהשתתפות  שבת  במוצאי  התקיימה  הלווייתו 
רבים מחבריו לישיבה שהתקשו לעכל את האסון 
שניחת עליהם. ההלוויה יצאה מביתו ברח' נחל 

שורק 38 בבית שמש לבית העלמין בעיר.

 33 בן  ז"ל  קרויס  דוד  ר'  הרה"ח  האברך 
בשכונת  שהתגורר  אהרן  תולדות  מחסידות 
חפציבה בבית שמש. הותיר אחריו תשעה ילדים 
שמגר  ההלוויות  מבית  יצאה  הלווייתו  ל"ע. 
להר  עד  החסידות,  מבני  רבים  בהשתתפות 

הזיתם, שם נטמן.

בנו  מארה"ב  ז"ל  טאובר  עמרם  יוסף  הבחור 
במונסי,  כולל  ראש  טאובר  הלוי  צבי  רבי  של 
זצ"ל,  וייסמנדל  עמרם  יוסף  רבי  הגה"צ  חתן 
תלמיד  זצ"ל  דושינסקיא  מהרי"ם  האדמו"ר  נין 
שהגיע  בריסק  ישיבת  של  הלוי'  'יד  ישיבת 
בבית  נטמן  הוא  בישראל.  ללמוד  כדי  מארה"ב 
העלמין ליד בית החולים שערי צדק הישן ברחוב 
הגדול  סבו  של  לקברו  סמוך  בירושלים,  יפו 

המהרי"ץ והמהרי"ם דושינסקיא זצ"ל.

16 מחסידי ברסלב  אליהו כהן ז"ל בן  הבחור 
היכל  בישיבת  ג'  שיעור  תלמיד  עילית  ביתר 
במודיעין  התגורר  בעבר  בעיר.  לעלוב  אברהם 
רבי  הרה"ח  של  נכדו  הוא  בביתר.  וכיום  עילית 

משה כהן משכונת רמות וחסיד דושינסקיא.

המחנך הדגול והיקר רבי שמעון מטלון זצ"ל 
בתלמוד  מלמד   37 בן  ברסלב  חסידי  מחשובי 
בתלמוד  שלום.  נתיבות  הישיבות'  'חניכי  תורה 
מבני  שהיה  ז"ל  שמעון  ר'  על  מספרים  תורה 
אמיתי, אשר  ה'  עבד  וחסד,  צדקה  רודף  עלייה, 
בה'  ודבקות  קדושה  נפש,  מסירות  חייו  כל 
שמחה  ישראל,  ואהבת  פנים  מאור  בעל  יתברך, 
ואמונה היו מנת חלקו, ומהם הרעיף והקרין על 
חב"ד  בקהילת  מתפלל  היה  בביתר  סובביו.  כל 

בשכונת הדקל.

ז"ל  דיסקינד  בונים  שמחה  ר'  הצעיר  האברך 
בן 23 מחשובי האברכים של חסידות גור ברמה 
פסח  יעקב  הרב  של  בנו  הוא  שמש,  בבית  ג' 
דיסקינד מחסידי גור בחיפה וחתנו של הרב צבי 
מפורסם.  ושדכן  בירושלים  גור  מחסידי  בינקה 
בבית  נטמן  שם  בחיפה  התקיימה  הלווייתו 

הקברות המקומי בעיר.

האברך הצעיר ר' אליעזר צבי יוזעף ז"ל בן 26 
מחסידי סאטמר בארה"ב, בנו של הרב יום טוב 
הותיר  בירושלים.  בעבר  שהתגורר  יוזעף  הלוי 
שגופתו  אף  ועל  יתומים  ילדים  ארבעה  אחריו 
התקיימה  הלווייתו  שישי,  ביום  כבר  זוהתה 
במוצאי שבת והוא נטמן ביישוב מירון, לא הרחק 

ממקום האסון בו נספה. 

מחסידי  ז"ל  סלוד  חנוך  רבי  החסיד  הרב 
ירא  כאברך  נודע  הוא   .52 בן  אשדוד  בעיר  גור 
לבית  נלהב  וחסיד  מפורסם  שדכן  שהיה  שמים 
אייכלר  ישראל  ח"כ  של  גיסו  הוא  המנוח  גור. 

והלווייתו התקיימה באשדוד בערב שבת.

מארה"ב  ז"ל  קנובלוביץ  מנחם  פנחס  הבחור 
התארס  בירושלים  מיר  ישיבת  תלמיד   ,23 בן 
מתגורר  קנובלוביץ  דוד  הרב  אביו,  חודש.  לפני 
יורק. פנחס מנחם ז"ל התארס עם בתו של  בניו 
הלוויתו  יורק.  מניו  רוזמרין  חיים  שלמה  הרב 
שמגר  הלוויות  מבית  שבת  במוצאי  התקיימה 
המנוחות  להר  גור  המדרש  בית  דרך  בירושלים 

שם נטמן.

הרב החסיד ר' אלעזר מרדכי גולדברג ז"ל בן 
37 מרחוב החוזה מלובלין בביתר עילית מחסידי 
'אדרת אליהו' בביתר.  ומלמד בת"ת  שידלובצא 

נולד בירושלים לאביו הרה"ח ר' שמואל גולדברג 
שתחי'.  מרים  מרת  ואמו  שידלובצא  מחסידי 
בירושלים.  התורה  נזר  בישיבת  למד  בבחרותו 

הותיר אחריו ארבעה יתומים.

הבחור משה בן שלום ז"ל בן 20 תלמיד ישיבת 
 4 פוניבז' בבני ברק. מתגורר ברחוב הרב הירש 
בבני ברק, הוא נכדו של הגאון רבי ישראל ברוך 

בן שלום זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' לצעירים.

האברך הרב יונתן חברוני ז"ל בן 27, מבאי בית 
שמואל.  גבעת  המדרש  בבית  הקבועים  המדרש 
המדרש  לבית  שחבריו  ילדים,  לשלושה  אב 

מעידים כי היה שקוע תדיר בעולמה של תורה.

וחצי   22 בן  ז"ל  פוגל  אשר  ידידיה  הבחור 
תלמיד ישיבת ההסדר רמת גן, תושב קריית משה 
בירושלים. בהוראת ראש הישיבה הרה"ג יהושע 
שפירא פורסמה לתלמידים ביום שישי ההודעה 
בלב  אחד  כאיש  שכולנו  שעות  "אחרי  הבאה: 
חברנו  שלום  את  לדרוש  דרוכים  עמדנו  אחד 
פטירתו  על  עמוק  בכאב  להודיע  נאלצים  אנו 
ז"ל. מזמינים את כולנו  ידידה פוגל  של אהובנו 
לשבות יחד בשבת קודש בדיבוק חברים עם ראש 
הישיבה הרב יהושע שפירא והצוות. כמובן שמי 
שנכון לו חיק המשפחה התומכת אז זה בהחלט 

אפשרי. בכאב עמוק ואהבה רבה בית הישיבה".

האברך הרב יהודה לייב רובין ז"ל בן 27 תושב 
המיתולוגי  הסופר  של  הצעיר  בנו  שמש,  בית 
עיתון  של  האחראי  העורך  רובין  טוב  יום  הרב 
תורה'  'קול  בישיבת  בבחרותו  למד  'המבשר'. 
בירושלים. חתן הרב הגאון רבי יצחק מאיר הגר, 
שמש  בית  רמת  הישיבות  חניכי  הכנסת  בית  רב 
ב'. הרב רובין ז"ל הותיר אחריו שלושה יתומים. 
מכריו מספרים על ת"ח עצום וכמי שהיה בודק 
חבורות של בחורי ישיבה בשל בקיאותו האדירה. 
 17:00 בשעה  שבת  בערב  התקיימה  הלווייתו 

מבית ההלוויות שמגר בירושלים להר הזיתים.

 24 בן  ז"ל  סלר  עוזר  חיים  ר'  הצעיר  האברך 
הגאון  הרב  בן  בירושלים  יעקב  נווה  משכונת 
רבי שלום סלר מרחוב הרב סורוצקין בבני ברק, 
בוגר ישיבת פוניבז' וחתן הרב הגאון רבי יצחק 
במיצד.  יאיר'  'נחלת  ישיבת  ראש  לופליאנסקי 
מסע  היחידה.  בתו  נולדה  האסון  לפני  שבועיים 
 23:00 בשעה  שבת  במוצאי  התקיים  ההלוויה 
מבית הוריו ברחוב הרב סורוצקין 7 לבית החיים 

ויז'ניץ בבני ברק שם נטמן.

קלגסבלד  צבי  שמואל  רבי  הרה"ג  האברך 
כולל  ראש  ביתר  העיר  תושב   43 בן  זצ"ל 

'מאור  בישיבת  שיעור  ומגיד  רחמסטריווקא 
שמונה  השאיר  בביתר.  רחמסטריווקא  עיניים' 
שבת  בערב  התקיים  ההלוויה  מסע  יתומים. 

בשעה 17:00 משמגר להר המנוחות שם נטמן.

החשוב  הבחור  אנגלרד:  בשפחת  כפול  אסון 
יהושע  14 ואחיו  משה נתן נטע אנגלרד ז"ל בן 
שרק  צעירים  ילדים  שני  בלבד.   12 בן  אנגלרד 
ביקשו לנסוע להתפלל על ציונו של רשב"י בליל 
ל"ג בעומר ולא שבו. משה נתן נטע למד בישיבת 
ואחיו  בירושלים,  רחמסטריווקא  עיניים'  'מאור 

הצעיר יהושע למד בת"ת באבוב.
בנו  אנגלרד  מנדל  יצחק  רבי  הרה"ג  האבא 
חיים  רבי  הצדיק  הגאון  דאברא  אב"ד  של 
הנודע  הפוסק  של  וחתנו  זצ"ל,  אנגלרד  מאיר 
זצ"ל,  פרנקל  הירצקא  נפתלי  רבי  הגה"צ  הדיין 
משה'  ה'עטרת  בעל  של  צאצאים  הינם  הילדים 
כולל  כראש  משמש  האבא  זצ"ל.  ממאקווא 
ויגון  כאב  רוויית  בהלוויה  בירושלים.  באבוב 
המפוארת.  המשפחה  ממכרי  רבים  השתתפו 
להר  ההלוויה  מסע  יצא  שמגר  ההלוויות  מבית 

המנוחות שם נטמנו שני האחים.

הרב  מרחוב   14 בן  ז"ל  לוי  משה  הבחור 
בנו  ברק,  בבני  הרצוג  קרית  בשכונת  גניחובסקי 
של האברך הרב דוד לוי שיחי'. אמו שתחי' בתו 
ז"ל מבני ברק. הוא למד  של הרופא משה שרם 
והנסיעה  בשכונה  דוד'  'אמרי  תורה  בתלמוד 
בלימודיו.  כך שהתמיד  על  כפרס  הייתה  למירון 
לבית  הרצוג  בקרית  הוריו  מבית  יצאה  הלוויה 

העלמין ירקון שם נטמן.

שמש  מבית  ז"ל  קירשבוים  נחמן  הבחור 
אליהו  הרה"ג  של  בנו   ,16 בן  ברסלב,  מחסידי 
ביום  התקיים  הלוויה  מסע  שליט"א.  קירשבוים 

שישי בשעה 18:00 בהר המנוחות שם נטמן.

האחים ממשפחת אלחדד-שארף, משה מרדכי 
ז"ל בן ה-12 וחצי לומד בת"ת מכנובקא בעלזא 
בירושלים, ואחיו יוסף דוד ז"ל בן ה-18, תלמיד 
ישיבת 'עמלה של תורה' תושבי ירושלים., האבא 
אלחדד-שארף,  נחמן  מאיר  הרב  שיבלחט"א 
החרדי.  בציבור  המוכרים  הנסיעות  מסוכני 
כאב  רווי  הלוויה  במסע  במירון  נטמנו  האחים 

שהתקיים בחצות הלילה במוצאי שבת.

הבחור דובי שטיינמץ ז"ל תלמידי ישיבת מיר 
משפחתו  קרוב  ידי  על  זוהה   ,21 בן  בירושלים 
המתגורר בארץ. דובי ז"ל שהתגורר במונטריאול 
נמסרה  שהודעה  לאחר  בישראל  נטמן  בקנדה, 
הנגיד  של  משפחתו  קרוב  הוא  המנוח  להוריו. 

לייזר שיינר ממונסי.

הבחור שרק התארס ולא זכה להיכנס מתחת לחופה, האברך הצעיר שבתו היחידה נולדה רק לפני 
שבועיים, הטרגדיה הכפולה של משפחות אלחדד-שארף ואנגלרד עם מותם של שניים מילדיהם, 

המחנך שתלמידיו בת"ת כבר מתגעגעים אליו, ועוד עשרות אברכים, בחורים וילדים המקפלים 
סיפורי חיים וכאב עצום שנפער עם הסתלקותם הטראגית  עוד שם, עוד הרוג, עוד משפחה 

מרוסקת, עוד יתומים, עוד אלמנות, עוד הורים ואחים שכולים, עוד מעגל חברים שמתקשה לעכל 
את הבשורה הנוראה מכל: 45 הנספים באסון מירון הובאו למנוחות בהלוויות רוויות כאב ויגון

השמות 
והפנים
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אסון מירון
רמלה  תושב  ז"ל  מסטורוב  יוסף  הבחור 
תורה'  של  'רינה  מישיבת  א'  שיעור  ותלמיד 
הטראגי  מותו  על  הבשורה  את  בכרמיאל. 
קיבלו בחורי הישיבה מהמשגיח שפרץ בבכי 
יחד עם הבחורים. הלווייתו התקיימה במוצאי 
שבת בבית העלמין החדש ברמלה שם נטמן.

ז"ל  סטרקובסקי  אלחנן  יעקב  הבחור 
תושב העיר אלעד, בן 20, תלמיד ישיבת 'באר 
במוצ"ש  התקיים  ההלוויה  מסע  ישראל'. 
העלמין  לבית  באלעד  ישראל  באר  מישיבת 

ירקונים שם נטמן.

וחצי   17 בן  ז"ל  לוי  יהודה  יוסף  הבחור 
ישיבת  תלמיד  להוריו  זקונים  בן  מרכסים, 
"אוהלי שמואל ברכסים. הוא נסע למירון עם 
כמה מחבריו לישיבה ויחד איתו נהרג חברו 
הלוויתם  ז"ל.  מועלם  ישי  הבחור  לישיבה 
מהיכל  שבת  במוצאי  התקיימה  המשותפת 
החיים  לבית  ברכסים  שמורל  אוהלי  ישיבת 

'תל רגב' שם נטמנו.

תלמיד  וחצי,   17 בן  מועלם  ישי  הבחור 
יחד  שנהרג  ברכסים  שמואל  אוהלי  ישיבת 
הלווייתם  ז"ל.  לוי  יהודה  יוסף  הבחור  עם 
המשותפת התקיימה במוצ"ש מהיכל הישיבה 

שבה למדו לבית החיים 'תל רגב'.

ז"ל  אמבון  דניאל  אברהם  הבחור 
מארגנטינה בן 21 תלמיד ישיבת 'היכל יצחק' 
- לנדא בשכונת קריית יובל בירושלים. זוהה 
ע"י קרובי משפחה במכון לרפואה משפטית 
אבו כביר. במוצאי שבת ההורים יצאו הוריו 
נדחתה  כך  בשל  לישראל.  ממיאמי  בטיסה 

הלוויתו לשעות הערב של יום ראשון.

 13 בן  ז"ל  קולטי  יצחק  אליעזר  הילד 
מירושלים.

הרב אריאל צדיק ז"ל בן 56 מחסידי חב"ד 
ותושב בית וגן בירושלים. הלווייתו התקיימה 
הלוויות  מבית   22:30 בשעה  שבת  במוצאי 
שם  הזיתים  להר  המנוחות,  בהר  הספרדי 

נטמן.

הר"ר יוסף גרינבוים ז"ל מחשובי  האברך 
של  בנו  הוא   .22 בן  בחיפה.  ויז'ניץ  אברכי 
מאלעד  שיבדלחט"א  צבי  ברוך  רבי  הרה"ג 
וחתן הרה"ג שמואל וייס מאשדוד נכד הגר"א 
וייס רב חסידי ויז'ניץ בלונדון. הותיר אחריו 
ילד בן שנה. הלווייתו התקיימה במוצאי שבת 
בשעה 23:00 מביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ 
'צמח  מביהמ"ד   24:00 ובשעה  ברק  בבני 
באשדוד  החיים  לבית  באלעד  ויז'ניץ  צדיק' 

שם נטמן.

 28 בן  ז"ל  שילה  אלקנה  החשוב  הבחור 
שלמד  בירושלים  יעקב  נווה  שכונת  תושב 
'קיבוץ  בישיבת  וכן  הלוי'  'תפארת  בישיבת 

חנניה' נטמן ביום שישי בהר המנוחות.

מחשובי  ז"ל  גפנר  אלעזר  ר'  החסיד  הרב 
נוף  ויז'ניץ תושבי שכונת הר  דז'יקוב  חסידי 
אברהם  רבי  הרה"ח  בן   ,52 בן  בירושלים, 
גפנר ז"ל וממקורביו של האדמו"ר מסאסוב. 
אנשי  קבוצה של  ז"ל עמד בראש  גפנר  הרב 
הגלמודים  את  לשמח  שהלכו  חרדים  מעש 
כפר  החולים  בבית  הנפש  חולי  המסכנים 
יחיאל  הרב  יבלח"א  שותפו  עם  יחד  שאול 
למקום  להביא  דאגו  שבוע  בכל  כאשר  הגר, 
מסע  לשמחם.  כדי  וממתקים  נגנים  זמרים, 
 23:30 בשעה  שבת  במוצאי  יצא  ההלוויה 
מביתו   24:00 ובשעה  שמגר  הלוויות  מבית 
ברחוב קצנלבוגן בהר נוף להר המנוחות שם 

נטמן.

הבחור ידידיה משה חיות ז"ל, בן 13 וחצי 
אביו  ברק.  בבני  הרצוג  קרית  שכונת  תושב 
יבלחט"א הרב אביגדור חיות מלמד בתלמוד 
תורה 'אמרי דוד' בקרית הרצוג, ידידיה משה 
בבר  כבר  כאשר  מצטיין  תלמיד  היה  ז"ל 
רבות  מסכתות  לסיים  הספיק  שלו  מצווה 
שבת  במוצאי  התקיימה  הלווייתו  בש"ס. 
ברחוב הרב אברמסקי  מבית הכנסת המרכזי 
בשכונת קרית הרצוג בבני ברק לבית החיים 

סגולה שם נטמן.

הבחור החשוב דניאל )דוני( מוריס ז"ל, בן 
19 מניו ג'רזי, תלמיד שיעור א' במסלול בני 
חו"ל בקרית חינוך שעלבים. בישיבה מספרים 
ואהוב  שקדן  מקסים,  תלמיד  היה  דניאל  כי 
ושמחת  הומור  חוש  בעל  היה  חבריו,  על 
חיים מתפרצת. דניאל היה בעל מידות ונעים 
הליכות, שאהב מאוד ללמוד תורה. הוא הגיע 
לישראל מניו ג'רזי בכדי ללמוד תורה בארץ 

ישראל.

ז"ל,  שלמה זלמן ליבוביץ  הבחור החשוב 
בן 19 תלמיד ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד, 
מתגורר בצפת ונכד של הגאון רבי עוזר דרורי 
שנפטר  ברק  מבני  עוזר'  'מראה  בעל  זצ"ל 
התקיים  הלווייתו  מסע  האחרונה.  בשנה 

במוצאי שבת קודש בשעה 12:00 בצפת.

הרב משה צרפתי ז"ל בן 65 תלמידו הוותיק 
של הגאון רב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט 
דברי  של  ההפצה  מנהלת  רעייתו  חסד'.  של 
תורתו של הרב ארוש. הותיר ארבעה ילדים ו- 
25 נכדים. הלווייתו התקיימה במוצ"ש בבית 

העלמין סנהדריה בירושלים.

21, תלמיד  בן  ז"ל  הבחור אריאל אחדות 
ובוגר  אביב,  בתל  התורה'  'יסודות  ישיבת 
בירושלים.  הלוי'  'תפארת  הקטנה  הישיבה 
בהר  שבת  במוצאי  התקיים  ההלוויה  מסע 

המנוחות בירושלים שם נטמן.

בן  ז"ל  פאקעטע  מרדכי  הרב  האברך 
ונסע  בירושלים  שנולד  סאטמר  חסיד   24
ללמוד בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר 
בקווינס. השאיר אחריו שני ילדים ונמנה עם 
סאטמר  המדרש  בבית  הקבועים  המתפללים 
התקיימה  הלווייתו  בירושלים.  יואל  ברחוב 

במוצאי שבת בירושלים.

תל  משכונת   41 בן  ז"ל,  דורון  חן  הרב 
גיבורים בחולון, נמנה עם תלמידיו של ראש 
רבי  חיים  רבי  הגאון  חכמים  עטרת  מוסדות 
הוראה  לימודי  למד  שם  בחולון,  שליט"א 

בישיבה.

האברך ר' משה ברגמן ז"ל שהוגדר במשך 
אנגליה  תושב   24 בן  כנעדר,  ארוכות  שעות 
ההלוויה  מסע  בירושלים.  מיר  ישיבת  ובוגר 
מבית  שבת  במוצאי  הלילה  בחצות  יצאה 

ההלוויות שמגר בירושלים.

קליוולנד  תושב  ז''ל  קאהן  יוסף  הבה''ח 
בתקופה  לישראל  הגיע  הברית.  שבארצות 
מאב  התייתם  שנים  מספר  לפני  האחרונה. 
למשפחתו.  כפולה  מכה  מהווה  ופטירתו 
הלווייתו התקיימה בשעות הצהריים של יום 

ראשון בבני ברק.
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מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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הרב הראשי יצחק יוסף / חשבון נפש >> הרב הראשי דוד לאו / הייתי שם >> סיון רהב־מאיר / ובחרתם בחיים  
>> בן־דרור ימיני / לא ועדת חקירה >> סבר פלוצקר / צ'רנוביל של החרדים >> אריה ארליך / נס לא היה לנו >> 
שמעון שיפר / במשמרת של נתניהו  >> יובל קרני / לחקור את הפוליטיקאים >> עודד שלום / לא עמדו בלחץ

  סיקור נרחב מאת
 איתן גליקמן,  

ליאור אל־חי 
וישראל 
מושקוביץ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א | 2.5.2021

כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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עורך:
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מוזס 1, ראשל"צ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א
2.5.2021 גיליון מס' 25084

6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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  סיקור נרחב מאת
 איתן גליקמן,  

ליאור אל־חי 
וישראל 
מושקוביץ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א | 2.5.2021

כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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  סיקור נרחב מאת
 איתן גליקמן,  

ליאור אל־חי 
וישראל 
מושקוביץ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א | 2.5.2021

כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 
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 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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שטיינמץ )21(, קנדה

  דניאל 

מוריס )19(

 מנחם 

קנובלוביץ )22(
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 משה 

לוי )14(
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ברגמן
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   יוסף יהודה
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פוגל )22(
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בן שלום )20(

 שמחה בונים

 דיסקינד )23(
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 דוד 
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 שרגא 

גשטטנר )35(
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כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ

אסון מירון | סיפורי ההרוגים | גיליון מיוחד
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ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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יעקב אלחנן 
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 שלמה זלמן 
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סלר, )24(

 דובי 
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קנובלוביץ )22(

מנחם אשר הכהן 

זקבך )24(
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צרפתי )65(

 משה 

לוי )14(
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גרינבוים )22(

 משה 

ברגמן

 יוסף 

מסטורוב

   יוסף יהודה
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 ידידיה 

פוגל )22(
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בן שלום )20(

 שמחה בונים

 דיסקינד )23(

 אליהו 

כהן )16(
 דוד 

קרויס )33(

 שרגא 

גשטטנר )35(
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שמעון שיפר / במשמרת של נתניהו  >> יובל קרני / לחקור את הפוליטיקאים >> עודד שלום / לא עמדו בלחץ
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שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 
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להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר
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)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
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מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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הרב משה צרפתי ז"ל

הרב שמעון מטלון ז"להרב שמחה בונים דיסקינד ז"להרב שמואל צבי קלגסבלד ז"להב' שלמה זלמן ליבוביץ ז"להב' נחמן קירשבוים ז"ל
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יום ראשון, כ' באייר תשפ"א
2.5.2021 גיליון מס' 25084

6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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קנובלוביץ )22(
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זקבך )24(

   משה 

צרפתי )65(

 משה 

לוי )14(

   יוסף 

גרינבוים )22(

 משה 

ברגמן

 יוסף 

מסטורוב

   יוסף יהודה

 לוי )17(

 ידידיה 

פוגל )22(
 משה 

בן שלום )20(

 שמחה בונים

 דיסקינד )23(

 אליהו 

כהן )16(
 דוד 

קרויס )33(

 שרגא 

גשטטנר )35(
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>> בן־דרור ימיני / לא ועדת חקירה >> סבר פלוצקר / צ'רנוביל של החרדים >> אריה ארליך / נס לא היה לנו >> 
שמעון שיפר / במשמרת של נתניהו  >> יובל קרני / לחקור את הפוליטיקאים >> עודד שלום / לא עמדו בלחץ

  סיקור נרחב מאת
 איתן גליקמן,  

ליאור אל־חי 
וישראל 
מושקוביץ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א | 2.5.2021

כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ

אסון מירון | סיפורי ההרוגים | גיליון מיוחד
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מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
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להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר
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למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ
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כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  
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>> בן־דרור ימיני / לא ועדת חקירה >> סבר פלוצקר / צ'רנוביל של החרדים >> אריה ארליך / נס לא היה לנו >> 
שמעון שיפר / במשמרת של נתניהו  >> יובל קרני / לחקור את הפוליטיקאים >> עודד שלום / לא עמדו בלחץ

  סיקור נרחב מאת
 איתן גליקמן,  

ליאור אל־חי 
וישראל 
מושקוביץ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א | 2.5.2021

כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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  סיקור נרחב מאת
 איתן גליקמן,  

ליאור אל־חי 
וישראל 
מושקוביץ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א | 2.5.2021

כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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6.00 ש"ח
)כולל מע"מ(

5.10 ש"ח
)ללא מע"מ(

אסון

מירון
גיליון מיוחד

מחיר הדמים והמחדל הנורא

שוב ושוב מוצאת את עצמה 
אחריות  עם  ישראל  משטרת 
ביותר.  מוגבלת  סמכות  עם  אך   –
נשחקה  מפכ"ל  ללא  שנתיים  אחרי 

חמשמעותית יכולתה של המשטרה למ
בשיקוליה  פוליטית  התערבות  נוע 
המקצועיים.  )עמ' 7(

הש"ג לא אשם

רוני אלשיך 

במשטרה  הוגדרה  ההילולה 
אם  ספונטני".  דתי  "אירוע 
לעוצרו.  אי־אפשר  ספונטני,  הוא 
את  לסגור  שיכול  מחוז  מפקד  "אין 
המתחם בגלל בטיחות", אמר לי קצין 
משטרה לשעבר. "אם מישהו ינסה, זה 
תפקידו האחרון במשטרה".   )עמ' 2( 

האחח היו  מתוקנת  במדינה 
אח מקבלים  למחדל  חראים 
חריות. במדינה מתוקנת אמיר אוח

למה  אבל  הביתה.  הולך  היה  נה 
להיתמם. מי פה הניח איחפעם את 
המפתחות על מחדל שהוא אחראי 
)עמ' 5( לו.  

כמו  כגיהינום.  החל  שישי  יום 
בכל בית חרדי, אנחנו מתחילים 

חאת יומנו בשעת בוקר מוקדמת ומחפ
שים את הצאצאים שלנו. "את בני אני 

וכ נוראית.  משמעות  תפס  חמחפש" 
חששומעים שכולם בסדר, מתחילים לז

)במוסף המיוחד( רום סיפורי הזוועה.  

אם האסון האזרחי הגדול בתולח
על  בדיון  ייגמר  המדינה  דות 
רוחב הפרוזדור או שיפוע המדרגות, זו 
לחשב  חובתנו  עצומה.  החמצה  תהיה 

חמסלול מחדש בנוגע לכל מערכת היח
סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 
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ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
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י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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סים של הריבון עם כלל האזרחים.  
)עמ' 2(  

בממלכת הסמוךשבת שחורהבמדינה מתוקנתלא יהיה בסדר

חן ארצי סרורשושנה חןסימה קדמוןנדב איל

הפעוט שקרא קדיש על קבר אביו † שני זוגות האחים שבחייהם ובמותם לא נפרדו † 
 ההורים שחיפשו את ילדיהם עד שאפסה תקוותם † וההלוויות שנערכו בזו אחר זו 

  
הרוגים נוספים שתמונתם לא הותרה לפרסום: חיים ראק )18(, יוסף קאהן, חן דורון )41(

 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה -ואין מי שיביט 
למשפחות השכולות בעיניים ויאמר: נכשלנו † דרעי לחץ, נתניהו הבטיח 

לבטל את ההגבלות, אוחנה והמפכ"ל אישרו את התוכניות - וכולם 
התעלמו מתמרורי האזהרה, באתר שאיש לא באמת מנהל † "אני אחראי 
– אבל אחריות אין פירושה אשמה", התחמק אמש השר לביטחון הפנים 

 שמעון 

מטלון )38(

 יהודה )לייב(

רובין )24(

 אליעזר 

גולדברג )37(

 אליעזר יצחק 

קולטי )13(

 חנוך 

סלוד )52(

 אריאל 

צדיק )54(

 ידידיה משה 

חיות )13(

 נחמן 

קירשבוים )15(

 אליעזר צבי 

יוזעף )26(

 אברהם דניאל 

אמבון )21(

 יונתן 

חברוני )27(

  ישי 

מועלם )17(

 אריאל

 אחדות )20(

 מרדכי 

פאקטע )24(

 שמואל 

קלאגסבלד )43(

  יוסף עמרם 

טאובר

 אלעזר 

גפנר )52(

 האחים 
משה מרדכי )12( ויוסף דוד )18( אלחדד

 האחים 
משה )14( יהושע )9( אנגלנדר

יעקב אלחנן 

סטרקובסקי )27(

 אלקנה 

שילה )28(

 שלמה זלמן 

ליבוביץ )19(

 ישראל 

אנקווה )24(

 חיים 

סלר, )24(

 דובי 

שטיינמץ )21(, קנדה

  דניאל 

מוריס )19(

 מנחם 

קנובלוביץ )22(

מנחם אשר הכהן 

זקבך )24(

   משה 

צרפתי )65(

 משה 

לוי )14(

   יוסף 

גרינבוים )22(

 משה 

ברגמן

 יוסף 

מסטורוב

   יוסף יהודה

 לוי )17(

 ידידיה 

פוגל )22(
 משה 

בן שלום )20(

 שמחה בונים

 דיסקינד )23(

 אליהו 

כהן )16(
 דוד 

קרויס )33(

 שרגא 

גשטטנר )35(

הרב הראשי יצחק יוסף / חשבון נפש >> הרב הראשי דוד לאו / הייתי שם >> סיון רהב־מאיר / ובחרתם בחיים  
>> בן־דרור ימיני / לא ועדת חקירה >> סבר פלוצקר / צ'רנוביל של החרדים >> אריה ארליך / נס לא היה לנו >> 
שמעון שיפר / במשמרת של נתניהו  >> יובל קרני / לחקור את הפוליטיקאים >> עודד שלום / לא עמדו בלחץ

  סיקור נרחב מאת
 איתן גליקמן,  

ליאור אל־חי 
וישראל 
מושקוביץ

יום ראשון, כ' באייר תשפ"א | 2.5.2021

כל הלילה בכיתי / זלדה

ִכיִתי ְיָלה ָבּ ל ַהַלּ  כָּ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵאין ּבֹו  אּוַלי ֵיׁש ָמֶות ֶשׁ
ימּות  ַאִלּ

ּדֹוֶמה ְלֶפַרח.  ָמֶות ֶשׁ
י ַתֲחנּוִני ְלִתּ ְיָלה ִהַפּ ל ַהַלּ  כָּ

 ֲאִפּלּו ֲאִני ָעָפר
י ְמנּוָחה ְהֶיה ִבּ  ִתּ

ַמִים ְבֵהי ָשׁ יט ֶאל ָגּ  ְלַהִבּ
 עֹוד ְועֹוד ְועֹוד
ְפָים, ֵרד ִמָיּ  ְלִהָפּ

י ְבִתּ ְיָלה ָחַשׁ ל ַהַלּ  כָּ
רֹות ִרּיֹות ַרּבֹות ָגּ  ְבּ

ָחִזי ַהּכֹוֵאב  ְבּ
 ְוִסּפּוִרים ׁשֹוִנים,

 ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנר
יט ֲעֵליֶהם  ּוְלַהִבּ

ֶות. ן ַהָמּ ֶטֶרם ִאיַשׁ ְבּ
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זהו כתב אישום שנכתב בדמם של יוסי ושל ישי, 
זהו כתב אישום שנכתב בדמם של מוישי ושל יהושע 
זהו כתב אישום שנכתב בדמם של  בונים,  ושמחה 
כתב  זהו  טהורים,  אדם  קורבנות  וחמישה  ארבעים 
בדמעת  ויתומים,  אלמנות  בדמעת  שנכתב  אישום 
אישום שנכתב בהשראת  כתב  זהו  הורים שכולים. 

האירועים הקשים, וכנראה, הבלתי נמנעים.
הממשלה   - המערכת  כלפי  אישום  כתב  זהו 
והגופים הממשלתיים  לדורותיה, משרדיה השונים 
האמונים על ניהול הקבר, על שלל ההקדשות ובעלי 

האינטרסים.
כלפי  אישום  כתב  זהו 
שחיבתם  החרדים,  הפוליטיקאים 
לעיסוק בזוטות מן הידועות היא. 
בקטטות  האחרון  בחודש  שעסקו 
קרדיט  על ה"קרדיט",  אינסופיות 

שממנו יברחו כעת כמו מאש.
הציבור  כלפי  אישום  כתב  זהו 
"איבד  שקצת  כולנו,  שלנו, 
כלפי  המעטה.  בלשון  זה",  את 
ותפל  לטפל  עיקר  אנשים שהפכו 
להקריב  שמוכן  מי  כלפי  לעיקר, 
ערכים  קדושת החיים בשביל  את 

מפוקפקים וחלופיים.
זהו כתב אישום כלפי המשטרה, 
עמוס  ועבש,  אחריות  חסר  גוף 
ותירוצים  רקובה  ביורוקרטיה 
שהיכו  שוטרים  אותם  למכביר. 
גררו  או  אונים  חסר  מיוחד  נער 
ישיש מעורער בנפשו באישון ליל 
לחקירה וזנחו אותו לסכן את חייו, 
ולא שילמו על כך את המחיר. הם 
"לשלוט  שמנסים  שוטרים  אותם 

באירוע" במקום להכיל ולעזור.
המכון  כלפי  אישום  כתב  זהו 
נגמל  שאולי  משפטית,  לרפואה 
גופות,  חלקי  לגנוב  מהעבר  הפתולוגית  מנטייתו 
אבל נותר חסר אנושיות וללא מינימום של רגישות 

וכבוד המת.

לפחות כמו המילניום
של  המערכתי  בכשל  והעיקרי  הראשון  האשם 
אחד  שנים  יובל  שכבר  בעובדה  מירון,  אירועי 
כמו  נראה  בישראל  מתויירים  היותר  המקומות 
ישראל,  ממשלת  היא  ורוד,  ביום  חירייה  של  סניף 
בדגש על שלושה משרדים – משרד האוצר שרואה 
הדתות  משרד  מיותר,  תקציבי  נטל  מירון  באחזקת 
התיירות  ומשרד  לפתחו  התגלגל  המקום  שניהול 
טיפל  ולא  ביותר  המתבקש  הדבר  את  עשה  שלא 

באתר הכי רווחי לתיירות בישראל.
לשם השוואה, לפני קצת יותר מעשרים שנה, רגע 
עשרות  ישראל  מדינת  השקיעה  ה'מילניום',  לפני 
מלונות  והקמת  תשתיות  בהכשרת  שקלים  מיליוני 
מתוך איזו ציפייה דמיונית למיליוני תיירים נוצרים 
שהשתולל  הטרור  בגלל  אולי  ישראל.  את  שיציפו 

ההשקעה  אחרות,  מסיבות  ואולי  ימים  באותם 
מגיעים  שנה,  מדי  למירון,  לטמיון.  ירדה  הכושלת 
יותר מבקרים מחו"ל מאשר כלל התיירות הנוצרית 
לישראל באותה שנה. אל תנסו לנחש כמה המדינה 
על  שיעלה  ממה  פחות  זה  כי  במקום,  משקיעה 

דעתכם.
כביש  ליישוב,  בגישה  כבר  מתחילה  ההזנחה 
או  תנועה  עומסי  להכיל  בנוי  שלא  ומיושן  מפותל 
בלכלוך,  נמשכת  היא  חירום.  במקרה  רבבות  לנקז 
באלתור  קריסה,  סף  על  במבנים  אכפתיות,  בחוסר 

על גבי אלתור לכל אורך ורוחב השטח.
נכון, ישנם כמה אינטרסנטים חמדנים, המייצגים 
הקדשות שאבד עליהם הכלח עוד בזמן הטורקים, 
יש  מה  ומכוח  ולמה  מדוע  אחד  לאף  ברור  ולא 
להם איזו 'חזקה' במקום. במדינה מתוקנת, הם היו 
פרנסה  ומחפשים  מהציון  ולאלתר  מזמן  נבעטים 
לגרור  יכולים  הם  בישראל  רק  בעוקץ מסוג שונה. 
המקום  הפקעת  את  לעכב  לבג"ץ,  המדינה  את 
מול  מפוקפק  להסדר  להגיע  ולבסוף  שנים  במשך 

היועמ"ש.
להעיף  יסודי,  אורוות  ניקוי  לעשות  הזמן  זה 
להשליט  מפוקפק,  הקדש  או  מתנחל  כל  מהאתר 
המקום  את  ולשפץ  מסודר  ממשלתי  גורם  עליו 
מהמסד ועד הטפחות. אין שום סיבה שהאתר השני 
בחשיבותו מבחינת הציבור החרדי יהיה נוח פחות 

מרחבת הכותל המערבי בירושלים.

סטירה מצלצלת
השכמה,  סטירת  מגיעה  החרדים  לפוליטיקאים 
אלו  על  כמובן  הדגש  ובגדול.  אותה  קיבלו  והם 
מדרעי  החל  מירון,  בענייני  בהגזמה  שעסקו 
הקרדיטים  קטטת  למעשה,  וליצמן.  בפרוש  וכלה 
השנתית )שלא מעסיקה איש, למעט הנציגים עצמם 
לקיחת  של  לסוג  גם  הפכה  המסורים(  ודובריהם 
אחריות בדיעבד, אף שאין לה שום בסיס במציאות, 

או בתרגום חופשי: לא קרדיט ולא אשמה.
השפעה  או  כוח  שום  אין  החרדית  לנציגות 
אמיתיים על החלטת משטרה. בדיוק כמו שנציג 
לאפשר  המשטרה  את  לאלץ  יכול  לא  חילוני 
באצטדיון  צופים  מיליון  חצי  של  נוכחות 
כדורגל )להבדיל, כמובן(, כך לנציגות החרדית 
לקיים  המשטרה  את  לאלץ  אפשרות  שום  אין 

אירוע בהיקף שלדעתה עשוי לסכן חיים.
השנה  מירון  בסוגיית  החרדית  המעורבות 
התמקדה אך ורק בסוגיית הקורונה, ובצדק רב: 
אין שום סיבה בעולם להטיל מגבלות קורונה על 
בכל  בזמן שהחיים  בלבד,  רבי שמעון  הילולת 
הבריא  ההיגיון  למסלולם.  חזרו  המדינה  שאר 
והשכל הישר ניצחו את העקשנות התמוהה של 
נציגי משרד הבריאות והממשלה אפשרה פחות 

או יותר קיום במתכונת קבועה של האירוע.
מתכונת  אותה  בדיוק  היא  כמובן,  הבעיה 
קבועה. ושם, לנציגים החרדים יש אפס השפעה. 
הם יכולים לקיים סיור מצולם בשטח ולהצטלם 
אהרן',  'תולדות  של  הרמפות  על  פוזות  בשלל 

של  משותפת  לשעה  המשטרה  בכירי  את  לפגוש 
ולשחרר הודעות לעיתונות בקצב  נשנוש בורקסים 
של תקלות במפעלים סודיים באיראן. זה לא משנה 

כלום ושום דבר.
התשובה  סטירה?  להם  מגיעה  אופן  בכל  למה 
בנושא  האובססיבית  ההתעסקות  עצם  פשוטה, 
שלהם.  הציבורית  מהשליחות  מוחלטת  סטיה  היא 
הוא  או ש"ס  ג'  בקלפי  הממוצע שלשל  כשהחרדי 
עשה זאת גם בגלל הוראתם של גדולי ישראל, אבל 
יילחמו עבורו בוועדת  גם מתוך מטרה שהנבחרים 
הכספים ובמשרד השיכון, במשרד הפנים ובמשרד 
וישיגו  הדתי  קוו  הסטטוס  על  שישמרו  הדתות. 

תקצוב הוגן ושוויוני לחינוך החרדי.
אין למצביע החרדי שום עניין בבזבוז אנרגיות על 
שטויות, על משהו שהיה קורה ממילא – בלי או עם 
מעורבות הח"כים החרדים. גזירת הקופונים הפרטית 
היא עניין שלא רלוונטי לבוחרים, וממילא, העיסוק 
וילדותי. אם  המוגזם בעניין מירון הוא פופוליסטי 
לסכם זאת במילותיו של אחד מח"כי יהדות התורה, 
אחרי ישיבת הסיעה בהשתתפות רה"מ - בה מילא 
)והרבה לפני האסון(:  נושא מירון את עיקר הנפח 
היסטורי  בצעד  רה"מ  מבושה,  והסמקתי  "ישבתי 
מאוד שהוא  טוב  יודע  והוא  הסיעה  לישיבת  מגיע 
צריך אותנו. זה הזמן לנצל אותו ולהוציא הבטחות 
משמעותיות, להעלות נושאים קריטיים. במקום זה 

מקשקשים לו על מירון?"

מדים מוכתמים בדם
חד  ישראל,  משטרת  היא  המרכזית  האשמה 
והיחיד  בשטח  השולט  האחראי,  הגוף  היא  וחלק. 
זה.  מסוג  אסונות  למנוע  ובאחריותו  שביכולתו 
קיום  את  למנוע  היחידה שמוסמכת  היא  המשטרה 
שיכולה  זו  היא  בדיעבד,  וגם  מלכתחילה,  האירוע 
להגביל תוך כדי אירוע את מספר המשתתפים, או 

לווסת אותם בין המתחמים השונים בהר.

כתב אישום

נכון, ישנם כמה אינטרסנטים 
חמדנים, המייצגים הקדשות 
שאבד עליהם הכלח עוד בזמן 
הטורקים, ולא ברור לאף אחד 
מדוע ולמה ומכוח מה יש להם 
איזו 'חזקה' במקום. במדינה 
מתוקנת, הם היו נבעטים מזמן 
ולאלתר מהציון ומחפשים 
פרנסה בעוקץ מסוג שונה. 
רק בישראל הם יכולים לגרור 
את המדינה לבג"ץ, לעכב את 
הפקעת המקום במשך שנים 
ולבסוף להגיע להסדר מפוקפק 
מול היועמ"ש

על סדר היום

לקח אחריות על 
האירוע. ניצב 
שמעון לביא

אבי גרינצייג
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אשמה  היא  שלב,  בכל  כמעט  אשמה  המשטרה 
על  בפיקוח  אשמה  היא  האירוע,  אישור  בעצם 
לקיים  בלחץ  אשמה  היא  שלו,  הבטיחותי  המבנה 
יותר של הדלקות – מה שבדיעבד  מספר מצומצם 
היא  אחת,  בנקודה  העומס  כל  של  לריכוז  הוביל 
נוספת  ליציאה  לפחות  דאגה  שלא  בכך  אשמה 
יותר:  )ורצוי  'תולדות אהרן'  ממתחם ההדלקה של 
כניסה ויציאה נפרדות(, היא אשמה בחוסר התיאום 
והיא  בחוץ  לשוטרים  המתחם  בתוך  השוטרים  בין 
אשמה בחוסר הכנה של השוטרים בהר להתמודדות 

עם הסיטואציה ועם הקהל.
על  גרסאות  וכמה  כמה  האחרון  בשבוע  שמעתי 
שהאשימו  היו  בשטח,  השוטרים  של  מעורבותם 
לאירוע  ישירה  ובאחריות  היציאה  בחסימת  אותם 
והיו שטענו אדרבה, שהם הוזעקו לאחר שהאירוע 
החל וניסו לגלות תושייה ולחלץ את הלכודים. כך 
או כך, דבר אחד שמעתי שוב ושוב, עד לאותו רגע 
היה יחסם של חלק מהשוטרים למשתתפי ההילולא 

נחות בלשון המעטה.
מכל  ודחפו  בעטו  היכו,  שהרביצו,  שוטרים  היו 
הבא ליד בכל רחבי ההר. גם בעלי אישורים ואפילו 
ספגו  בכירות  פוליטיות  דמויות  או  כנסת  חברי 
מנחת זרועה של המשטרה. אותם שוטרים שהורגלו 
מלאכתם  את  עשו  כזה,  הוא  כי  בחרדי  לחבוט 
כדרכה  המשטרה  ההילולא.  בליל  גם  'נאמנה' 
ביקשה רק "לשלוט באירוע" ולא חלילה לכוון אותו 

ולסייע בלבד.
אפשר להאשים בעקיפין גם את ההסתה המתמדת 
וכלי  פוליטיקאים  מצד  החרדי  הציבור  כלפי 
האמת  ברגע  שמחלחלת  הסתה  שונים,  תקשורת 
סביר  השרשרת.  בקצה  השוטר  של  המודע  לתת 
להניח שהוא לא חושב או מתכוון במוצהר לפגוע 
שחלפה  הנמנע  מן  לא  אבל  חרדים,  של  בחייהם 
בראשו לרגע המחשבה שאפשר "לשלוח אותם על 
לעולם  כזה  שיחס  היא  העובדה  למזבלה".  מריצה 
מתרחש  לא  גם  ולפיכך   – בשתיקה  עובר  היה  לא 
בישראל,  אחר  ציבור  שום  כלפי   – מלכתחילה 
ערבים או אתיופים, מפגיני בלפור או חיילי להב"ה, 

אף אחד מהם לא היה מוריד את הראש וסופג.
האחריות  את  לדחוף  הניסיון  את  מקבל  לא  אני 
כלפי מעלה בשרשרת הפיקוד. השר לביטחון פנים 
אמיר אוחנה נמצא בתפקיד בקושי שנה ואין לו שיג 
בתפקיד  מכהן  המפכ"ל  המקצוע,  גורמי  עם  ושיח 
עוד פחות והוא הגיע מהאזור הלא קשור של מג"ב. 
לעומק  הפרטים  את  להכיר  ואמורים  מי שאחראים 
אחריות  )שלקח  לביא  שמעון  המחוז  מפקד  הם 
פומבית, כנדרש( וממנו ומטה עד לרמת הש.ג. כל 

לעומק,  להיבדק  צריך  הזו  בשרשרת  ואחד  אחד 
האם התריע? האם התנגד? האם פעל נכון בשטח? 
כמה אחריות ישירה יש לו לרשימת הכשלים הבלתי 

נגמרת שהייתה כאן.
זכאי  כביר  באבו  משפטית  לרפואה  המכון  גם 
שמשפחות  בעולם  סיבה  שום  אין  ביקורת.  למנת 
לזיהוי  שלם  יום  כמעט  יחכו  וסובלות  אבלות 
בערך  לקבורה.  ושחרורן  יקיריהן  גופות  של  רשמי 
מהרגע הראשון ידעו במכון עד כמה חשוב למרבית 
המשפחות לסיים את הקבורה לפני שבת ולא להלין 
שם  התנהלו  הראשון  מהרגע  בערך  הנפטרים.  את 

בשלומיאליות ובעצלתיים.
כולל את היחס הלא מכבד כלפי המשפחות,  זה 
שנאלצו להמתין מחוץ לשערי המכון שעות ארוכות 
בחום של גוש דן. זה כולל את השגיאות המביכות 
ברגע האמת, כשלפחות בשני מקרים נמנעה בדקה 
ה-90 קבורה של הגופה הלא נכונה. וזה כולל בעיקר 
את העקשנות על קוצה של ביורוקרטיה. יש מצבים 
הפינות  בדיוק  אלו  פינות,  לעגל  וצריך  שאפשר 
שצריך לעגל )ולא בנושא כמו קיום האירוע, למשל(.

אבל אשמים אנחנו
כלפי  מאשימה  אצבע  להפנות  עלינו  ולבסוף, 

עצמנו, כולנו.
מחשבי  של  עצמיות  להלקאות  מתכוון  אינני 
בין  קשר  יש  אם  מושג  לי  אין  שמים,  חשבונות 
שנטל  בקורונה  הזהירות  בכללי  החלקי  הזלזול 
לאסון  מבוגרים  יהודים  וכמה  כמה  של  חייהם  את 
הנוכחי, או שמא בשמים בחרו לאותת לנו דווקא על 
השלכת הסטנדרים בגבעת ישיבת פוניבז'. קטונתי. 

אבל כן אפשר לעשות חשבונות ארציים ופשוטים.
ששטח  להבין  כדי  גדול  גאון  להיות  צריך  לא 
בדוחק,  איש  אלפים  לשלושת  כתום  ביום  שמיועד 
לא יכול ולא אמור להכיל עשרים אלף איש. הביטוי 
התלמודי "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת 
הדחק" מתייחס להכרעה בענייני גיטין, ואינו מהווה 

הרשאה להיכנס למצב של סכנת נפשות.
בעניינים  ראש  להקל  נטייה  לנו  יש  כציבור, 
מתכסים  ל'שישה  הנוגעים  כאלו  בפרט  מסוימים, 
של  שהנס  לשכוח  נוטים  אנחנו  אחת'.  בטלית 
)שהופיע  רווחים  ומשתחווים  צפופים  עומדים 
בבית  רק  היה  היומי(  בדף  ופלא,  הפלא  השבוע, 
המקדש, וגם שם נפגע פעם אחת יהודי מבוגר אחד 

ומאז האירוע צוין לדורות כ'פסח מעוכין'.
וקצת  שנים  שש  דמים,  מחיר  שילמנו  כבר  והרי 

חלפו מאז הלווייתו של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל, 
שני  נהרגו  בו  המדרגות',  'אסון  מאז  שנים  שש 
צעירים שנדחקו למוות. שש שנים וכאילו לא למדנו 

כלום.
בכנסים,  על עצמו בהלוויות, בהפגנות,  חוזר  זה 
נדחפים  אנשים  במירון.  בהילולה  וגם  באירועים 
שעשויים  מסוכנים  במרווחים  זה,  על  זה  ונדחסים 
כפי  או  שריפה  הימלטות,  במקרה של  אסון  לגרום 
היציאה.  לעבר  פתאומית  תנועה  השבוע,  שנוכחנו 
שאפקט  הראשוני  הדוחף  היה  מי  נדע  לא  לעולם 
הפרפר שלו הוביל לקריסה במירון, זה יכול להיות 
שנדחקו  איש  אלף  עשרים  מאותם  ואחד  אחד  כל 

למקום צר, בחוסר אחריות אישית כבד מנשוא.
אם יש איזו קבלה ראשונה ובסיסית 
לטובתנו,  עצמנו,  על  שנקבל  שכדאי 
לא להצטופף,  היא פשוטה בתכלית: 
לא להידחף, לא לנסות בכוח 'להתקרב 
יותר' או לחוות את האירוע טוב יותר, 
ככל  ומרומם  רוחני  אירוע  זה  ויהיה 
שיהיה. פיקוח נפש דוחה הכל. כולל 

הכל.
מארגנים  על  גם  ישליך  כזה  דבר 
יפנימו  הם  אם  למיניהם,  ומאכערים 
כדבעי  ומנוהל  מפוקח  לא  שאירוע 
הדברים  ממילא  משתתפים,  ירחיק 

יתנהלו באופן אחר. ולוואי.

ועדת מריחה

שאלת  הוא  כרגע  הלוהט  הדיון 
שתבחן  חקירה  ועדת  של  הקמתה 
הקמת  בישראל,  הנושא.  את  לעומק 

או  נושא,  היא שיטה מצוינת למסמס  ועדת חקירה 
לחילופין לייצר חיסול חשבונות מוזמן מראש. אין 
לא במסמוס הסוגייה  תוחלת,  ושום  עניין  לנו שום 

ולבטח לא בחיסול חשבונות אישי.
ובדיקות,  חקירות  באינסוף  נעוץ  אינו  הפתרון 
הצורך  לכולם,  מוכרים  הפרטים  ידועות,  העובדות 
התאמתו  השטח,  של  מיידית  הלאמה  בהול. 
לאירועים גדולים יותר, חינוך מאסיבי של כל שוטר 
צריך, השלכות  ואם  החרדי  המגזר  עם  במגע  שבא 
ועל  מירון  אירוע  את  שניהלו  הקצינים  על  אישיות 

המהנדסים שאישרו את קיומו. נסתפק בזה.

מחיר בלתי נסבל, פינוי הנפטרים במירון | צילום: ישי  ירושלמי, בחדרי חרדים

שוטרים הרביצו, היכו, בעטו 
ודחפו מכל הבא ליד בכל רחבי 
ההר. גם בעלי אישורים ואפילו 

חברי כנסת או דמויות פוליטיות 
בכירות ספגו מנחת זרועה 

של המשטרה. אותם שוטרים 
שהורגלו לחבוט בחרדי כי הוא 

כזה, עשו את מלאכתם 'נאמנה' 
גם בליל ההילולא. המשטרה 

כדרכה ביקשה רק "לשלוט 
באירוע" ולא חלילה לכוון אותו 

ולסייע בלבד
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עשרות מתאמי קשרי הקהילה של מכבי התגייסו 
לסייע לנפגעי האסון במירון ובני משפחותיהם

מאת: יחיאל חן

רחבי  מכל  מכבי  של  הקהילה  קשרי  מתאמי 
הניהולית  מהשדרה  המרחבים  ומנהלי  הארץ 
למי  לסייע  העת  כל  ממשיכים  במכבי  החרדית 
שנפגעו באסון הגדול במירון בליל ל"ג בעומר, 
ובני  בפצועים  מלאה  ותמיכה  בליווי  גם  כמו 
משפחותיהם, לצד מתן ליווי מקצועי רגיש של 
צוותים מקצועיים ועובדים סוציאליים המלווים 
הנפטרים  משפחות  ובני  הטראומה  נפגעי  את 

ז"ל.
האסון  דבר  היוודע  לאחר  קלה  שעה  כבר 
הנורא, הנחה מנכ"ל מכבי מר רן סער את כלל 
רפואי,  שירות  למתן  להיערך  המרחבים  מנהלי 
סוציאליים  עובדים  של  מקצועי  ליווי  גם  כמו 
של  ידיהם  היו  כבר  במקביל  האסון.  לנפגעי 
כלל מתאמי קשרי הקהילה של מכבי מכל רחבי 
הארץ מלאות בעבודה, כאשר בכל נקודה בארץ 
הן על מנת  וסייעו למי שנזקקו בסיוע,  פנו  הם 
לאתר נפגעים, הן על מנת להנגיש את השירותים 
הרפואיים הנדרשים והן בסיוע לבני המשפחות 

באיתור יקיריהם שהיו הנעדרים באותה עת.

זמן קצר לאחר האסון, כאשר כוחות ההצלה 
לבתי  הראשונים  הנפגעים  את  להחיש  החלו 
הקהילה  קשרי  מתאמי  מיהרו  בצפון,  החולים 
ולסייע  החולים  בבית  להתייצב  ערים  באותם 
קשרי  מתאם  משפחותיהם.  ולבני  לנפגעים 
הקהילה בצפת, הרב יהושע שמרלר, הגיע לבית 
בחיפה,  הקהילה  קשרי  מתאמי  'זיו';  החולים 
הרב אליעזר רוזנברג והרב מאיר שטרית, הגיעו 
הקהילה  קשרי  מתאמי  רמב"ם;  החולים  לבית 
בטבריה, הרב יעקב בורד והרב יחיאל רוזנטל, 
בטבריה  'פדה-פוריה'  החולים  לבית  הגיעו 
ושאר המתאמים במחוז הצפון התגייסו על מנת 
לסייע להמון השוהים במירון שהתבקשו לשוב 
הרב  בכרמיאל,  הקהילה  קשרי  מתאם  לביתם. 
מאיר גרוס, הגיע לתחנת הרכבת המקומית יחד 
עם צוותים של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים 
ששבו  הרבים  לאלפים  ולסייע  לתמוך  מנת  על 
ממירון דרך תחנת הרכבת בכרמיאל. גם מנהלי 
המרחבים בכל המחוז נכסו לעובי הקורה, כאשר 
על  עוברים  מכבי  של  הניהולית  השדרה  חברי 
בני  עם  קשר  ליצור  ודואגים  הנפגעים  רשימות 
משפחות הנפגעים, לסייע להם ולעמוד לצידם. 
במירון  הייתי  התרחש,  הנורא  האסון  "כאשר 

וראיתי לצערי את ההמולה הגדולה. מהר מאוד 
הבנתי שמדובר באירוע שכולנו נצטרף להתגייס 
אליו, ומיד פניתי לחבריי – שאר מתאמי קשרי 
הקהילה בצפון והדגשתי בפניהם עד כמה חשוב 
וייסעו  אליהם  הסמוכים  החולים  לבתי  שיגיעו 
מתאם  מספר  משפחותיהם",  ובני  לנפגעים 
לייזער  הרב  בחיפה,  מכבי  של  הקהילה  קשרי 
רוזנברג. "בהמשך הלילה שבתי לחיפה והגעתי 
הדרך  כל  לאורך  כאשר  רמב"ם,  החולים  לבית 
שביקשו  פניות  של  רבות  עשרות  מקבל  אני 
גם שאר מתאמי קשרי  את העזרה שלנו. כמוני 
הקהילה כאן במחוז הצפון בפרט וברחבי הארץ 
ועמדנו  החשובה,  למשימה  התגייסנו  בפרט 
והאינסופית  המסורה  בפעילות  החנית  בחוד 
למען הנפגעים ובני משפחותיהם. אני, כמו שאר 
חבריי לנבחרת מתאמי קשרי הקהילה של מכבי 
לכניסת השבת,  ועד  לרגע מאז האסון  נחנו  לא 
כשמיד אחריה שוב התגייסנו לפעילות שתימשך 

עוד ימים ארוכים".
והמנהלים  הקהילה  קשרי  מתאמי  בסיוע 
פתחה  החרדית,  הניהולית  השדרה  על  הנמנים 
טלפוני  ייעוץ  קו  שישי  יום  בבוקר  כבר  מכבי 
סוציאליים  עובדים  זמינים  במסגרתו  מיוחד, 

ופסיכולוגים  זמינים לסיוע וייעוץ רגשי ונפשי 
לפונים. גם המרכזים הרפואיים של מכבי נפתחו 
 17:00 השעה  עד  שישי  ביום  האסון  בעקבות 
שנדרש  מי  לכל  מיטבי  מענה  לתת  מנת  ועל 
לכך, במהלך השבוע הנוכחי יתוגברו המרכזים 
והמומחים  הסוציאליים  הצוותים  הרפואיים, 

בקו הייעוץ הטלפוני.
משה  ר'  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
שלזינגר מציין, כי "ברגעי האמת שוב גילנו את 
המסירות, האכפתיות והשירות היוצא מן הכלל 
של השדרה הניהולית החרדית ועשרות מתאמי 
קשרי הקהילה של מכבי ברחבי הארץ, שכולם 
מטה  בכירי  הזה.  הנוראי  באסון  לסייע  נרתמו 
קשר  יצרו  מחוזות  וראשי  אגפים  מנהלי  מכבי, 
ועזרה  סיוע  והציעו  המוקדמות  הבוקר  משעות 
בכל דרך ולפעול למען המשפחות שאיבדו את 
ובני משפחתם. בנימה  וסיוע לנפגעים  יקיריהם 
אישית אבקש לציין, כי אין ספק בכך שהפריסה 
המלאה של מתאמת קשרי הקהילה בכל הארץ 
ובעז"ה  האמת.  ברגעי  עצמה  את  הוכיחה 
שיבריאו  החולים  לרפואת  תפילה  כולנו  נישא 

במהרה".

מאז היוודע האסון הנורא, פעלו עשרות מתאמי קשרי הקהילה של מכבי סביב השעון ע"מ לסייע לנפגעים ובני משפחותיהם 
 נוסף על כך פעלו צוותי הרפואה הרבים של מכבי בשטח ובמענה טלפוני במוקדים הייעודים שהוקמו בבוקר יום שישי 

וממשיכים לפעול גם כעת בסיוע ובהתמודדות הקשה של הנפגעים ומשפחותיהם ומי שנחשף למראות הקשים 

אסון
מירון

סיוע 
בקהילה

possibleNever
Sometimes Difficult

בואו לקיר טיפוס המדהים בירושלים:

קירות טיפוס בהובלה    
קירות בולדר

קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    
מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ארועיםחוגים
ימי הולדת קעמפים

ימי כיף

קורסים
קבוצות

מכירת ציודסדנאות

www.iclimb.co.il אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם 02-6482264

גם אנחנו!
אוהבים לטפס?



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק

התינוק 
פולט?

את תמיד מחפשת 
איך להקל עליו...

גם אנחנו

בד״צבכשרות 

הרכב ייחודי לתינוקות המרבים לפלוטהרכב ייחודי לתינוקות עם גזים

המוצרים של מטרנה למצבי עיכול מיוחדים
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עם היוודע האסון: מאוחדת 
מלווה את הפצועים ובני 

משפחותיהם בסיוע ותמיכה

מאת: אלי כהן

מייד עם היוודע דבר האסון הכבד שנחת על 
והחלה  מאוחדת  נרתמה  במירון,  ישראל  עם 
מנת  על  שונים  במישורים  אמת  בזמן  לפעול 
לעמוד לימין הנפגעים ולעזור בכל מה שנדרש.

בהיוודע מספרם הגבוה של הפצועים מינתה 
מאוחדת צוותים שיטפלו בכל אחד מהם בבתי 
פוריה  בצפת,  בזיו  ובהם  השונים  החולים 
לכל  בחיפה.  ורמב”ם  בנהריה,  גליל  בטבריה, 
אחד מבתי החולים הגיעו  מנהלי קשרי הקהילה 
ר’  שניידר  יוכבד  הגב’  בינהם  מאוחדת  של 
שפעלו  גוטמן  שמעון  ר’  ליכטנשטיין  ישראל 
החולים  בבתי  הקשר  אחיות  מערך  עם  יחד 
על מנת להעניק סיוע ותמיכה לכל אחד ואחד 
ובני  מאוחדת,  לקוחות  על  הנמנים  מהנפגעים 
בתי  בכל  פיזית  ביקרו  הצוותים  משפחותיהם. 
החולים ותמכו בכל אחד ואחד מהנפגעים ובני 

משפחותיהם ופעלו לסייע להם בכל הנדרש.
יוסי  ר’  בגליל  מאוחדת  מרפאות  מנהל 
זליקוביץ נרתם אף הוא והגיע בערב שבת לבית 
מיוחדת  ערכה  לחולים  העניק  שם  זיו  החולים 
מה  כל  עם  השבת  את  לעבור  שיוכלו  בכדי 

שצריך.
אף  נרתם  מאוחדת  של  הסוציאלי  המערך 
ורשויות הרווחה  הוא לפעולה מול המשפחות 

בערים השונות להענקת תמיכה במשפחות.
בנוסף לכך, לנוכח האסון, והרגשות הכבדים 
מוקד  מאוחדת  פתחה  רבים,  אלפים  שפקדו 
טלפוני מיוחד לתמיכה נפשית וייעוץ שמספרו 

3833* )שלוחה 8(

תודרכו  מאוחדת  עובדי  כל  לכך,  במקביל 
לטיפול  הקשורה  בקשה  לכל  ערניים  להיות 
באסון ולהעביר לטיפול מיידי של המנהלים על 

מנת לחסוך כל ביורוקרטיה.
מוקדי השבת במרפאות מאוחדת בכל רחבי 
רבות  בפניות  וטיפלו  זו  בשבת  תוגברו  הארץ 

של כלל הציבור והמשפחות במהלך השבת
מרפאת השבת של מאוחדת במירון לא פסקה 
במהלך  גם  סיוע  ולהעניק  מלעבוד  היא  אף 
אורחים.  אלפים  כעשרת  במירון  ששהו  השבת 
רפואי  טיפול  וקיבלו  ביקרו  השבת  במהלך 
במרפאת מאוחדת למעלה מ-50 אנשים שנזקקו 

לטיפול רפואי מהיר.
ומרום  צפת  מאוחדת  מנהל  זליקוביץ  יוסי 
האסון  על  האבל  של  "בעיצומו  סיפר:  הגליל 
שפועלת  שבתאי  חסדי  במרפאת   - הכבד 
פעלנו  השנה,  שבתות  בכל  מאוחדת  בשיתוף 
רפואי.  חירום  מקרה  לכל  הניתן  ככל  לסייע 
מדובר  במרפאה.  טופלו  חירום  מקרי   50 מעל 
במקרי חבלות ופציעות, סיוע בתרופות ומשככי 

כאבים, והשאלת ציוד רפואי".
משה  הרב  במאוחדת  החרדי  המגזר  מנהל 
מיום  כבר  מצויה  "מאוחדת  כי  אמר  ברים 
כל  עשינו  המשפחות.  כל  עם  בקשר  שישי 
כל  עם  אישי  בקשר  להיות  מנת  על  שניתן  מה 
קשר,  אנשי  מיננו  החולים.  בבתי  הפצועים 
מקצועית  אחות  עם  יחד  קהילה  קשרי  מנהלי 
שנמצאים בביה"ח ונמצאים בקשר עם כל אחת 
מהמשפחות של עשרות הפצועים. פתחנו מוקד 
בריאות  בנושא  תמיכה  שצריך  מי  לכל  מיוחד 
הנפש לא רק מקרב המשפחות אלא גם לאלפי 
האנשים שהיו במקום או כל מי שמרגיש צורך 

בסיוע ותמיכה נפשיים".

פעילות מסביב לשעון

מנהלי  עשרות  פועלים  אלו  בימים  במקביל, 
קשרי קהילה בכל רחבי הארץ סביב השעון בכדי 
משפחותיהם  ובני  הפצועים  לכל  מענה  לתת 

לצד סיוע למשפחות הנפטרים.
מנהלי  שמות  רשימת  את  פרסמה  מאוחדת 
מנת  על  החרדיות  הערים  בכל  הקהילה  קשרי 
שהפרטים יהיו בהישג ידם של כל מי שמבקשים 
מענה  לכל  בזמינות  מאוחדת  ידי  על  להסתייע 

ובקשה.
מנהלי קשרי הקהילה סייעו למשפחות רבות 
הן בהעברה מבתי חולים בצפון לבתי החולים 
החולים  של  לצרכיהם  הדאגה  גם  כמו  במרכז, 
הדברים  להם  שיהיו  מנת  על  שבת  בערב 

הבסיסים לשבת.
ללא  נותרו  מהפצועים  חלק  למשל,  כך 
באסון  שהיה  העצום  הדוחק  לאור  משקפיים 
במירון. צוותי מאוחדת פעלו להשיג עבורם את 
המשקפים המותאמים בהקדם. גם לכאלה אשר 
קשרי  מנהלי  סייעו  ותפילין  טלית  ללא  נתקלו 

הקהילה, ועוד.
כך המשיכו נציגי מאוחדת לכל אורך הימים 
תורים  השגת  תרופות,  בשינוע  לסייע  הבאים 
יצירת  לצד  שונים  מתחומים  לרופאים  זמינים 
הנפשי  הסיוע  למוקד  הפונים  עשרות  עם  קשר 
בקשות  רבים  השאירו  שם  מאוחדת,  שפתחה 

שונות לסיוע.
של  המיידית  לפעילות  מצטרפת  זו  פעילות 
מינתה  אז  האסון  מימדי  היוודע   עם  מאוחדת 

מאוחדת צוותים שיטפלו בכל אחד מהם בבתי 
פוריה  בצפת,  בזיו  ובהם  השונים  החולים 
לכל  בחיפה.  ורמב"ם  בנהריה,  גליל  בטבריה, 
אחד מבתי החולים הגיעו  מנהלי קשרי הקהילה 
ר'  שניידר,  יוכבד  הגב'  ביניהם,  מאוחדת  של 
גוטמן, שפעלו  ר' שמעון  ליכטנשטיין,  ישראל 
מאוחדת  של  הצפון  במחוז  מנהלים  לצד 
אלרחמאן,  עבד  מוחמד  זלקוביץ,  יוסי  כמו 
אחיות  מערך  של  בתמיכה  ועוד  שוורץ  יניב 
ייעודי,  אחיות  ומוקד  החולים,  בבתי  הקשר 
על מנת להעניק סיוע ותמיכה לכל אחד ואחד 
ובני  מאוחדת,  לקוחות  על  הנמנים  מהנפגעים 

משפחותיהם.
הצוותים ביקרו פיזית בכל בתי החולים ותמכו 
משפחותיהם  ובני  מהנפגעים  ואחד  אחד  בכל 

ופעלו לסייע להם בכל הנדרש.
המגזר  של  השיווק  מנהל  ברים,  משה  הרב 
שידועה  כמי  “מאוחדת,  במאוחדת:  החרדי 
ממשיכה  הגבוהה,  והמסירות  האישי  בשירות 
הנפגעים  כל  את  אישי  בשירות  ללוות 
והמשפחות האבלות, על מנת להקל עליהם ככל 
הניתן את הימים המאתגרים והקשים אותם הם 

עוברים.
אגף  מנהלת  ויצמן,   – פרידמן  שיפרה 
נפעמת  היא  כי  מציינת  מאוחדת  של  השיווק 
מההתגייסות של כלל הצוותים הרב מקצועיים 
של מאוחדת, הפרוסים מצפון עד דרום, למען 

כלל נפגעי האסון במירון.
המנהלים  את  המלווה  השליחות  תחושת 
והעובדים במאוחדת ביום יום ובמיוחד בימים 
וסמל  מודל  כולנו  עבור  מהווה  אלו,  נוראיים 

לאחדות ועבודה משותפת יחד למעל הכלל.

מאוחדת פועלת מרגע היוודע דבר האסון הכבד במירון בכל המישורים על מנת לתמוך ולסייע • בין 
היתר מונו אנשי צוות שביקרו פיזית את הפצועים ודאגו לכל צרכיהם, הופעל מוקד לתמיכה נפשית 

לכל הנזקקים לסיוע והוענק טיפול גם במהלך השבת במרפאה המשותפת עם חסדי שבתאי במירון  
ושאר מוקדי השבת ברחבי הארץ • עשרות מנהלי קשרי הקהילה של מאוחדת פועלים סביב השעון 

בסיוע לנפגעי אסון מירון

אסון
מירון

סיוע 
בקהילה
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מכונת כביסה 
Electrolux
EW6F4943EBM

₪ 1,899

יבואן 

רשמי

תנור
Electrolux

EOH7427X

₪ 2,349

יבואן 

רשמי

מדיח כלים 
Electrolux

ESF5512LOW

₪ 1,899

יבואן 

רשמי שבועותשבועות
חגחג
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הניסיון האחרון
מאת: חיים רייך

נתניהו ניסה כל טריק שכתוב בספר וכל שפן 
תם  הלילה,  בחצות  אולם אמש  לשלוף,  שניתן 
המועד למנדט שקיבל מהנשיא להרכיב ממשלה 
וכעת בידי נשיא המדינה ראובן ריבלין היכולת 
עד  לנתניהו הארכה של  להחליט האם לאפשר 
 – בתור  לבא  המנדט  את  להעניק  או  ימים,   14
יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד, או ליו"ר ימינה 
רשימת  להשיג  שיצליח  בהנחה  בנט  נפתלי 
ולחילופין,  לפיד,  משל  יותר  גדולה  ממליצים 
דבר  לכנסת,  המנדט  את  להחזיר  הנשיא  רשאי 
שסותם את הגולל על אפשרות להקים ממשלת 
מפורשות שברגע  קובע  מיעוט, משום שהחוק 
 61 שהשיג  מועמד  רק  לכנסת,  חוזר  שהמנדט 
הממשלה,  לראשות  להיבחר  יכול  חתימות 
אחד  בידי  המנדט  כאשר  הנוכחי  במצב  בעוד 
מיעוט  ממשלת  להקים  רשאי  הוא  המועמדים, 
המבוססת גם על 59 חברי כנסת, בהנחה שחלק 

מהח"כים נמנעים או נעדרים.
להקים  מבנט  למנוע  אחרון  בניסיון  נתניהו, 
נענה  הוא  כי  הצהיר  השינוי,  ממשלת  את 
לבקשתו של בנט וכי הוא מוכן לוותר על שנת 
לכהן  הראשון  יהיה  עצמו  שבנט  בכדי  כהונה 
כראש הממשלה בשנה הראשונה להקמתה של 

הממשלה.
 10 לפני  כתב  שבנט  "בפוסט  אמר:  נתניהו 
ימין  ממשלת  להקים  שאפשר  כתב  הוא  ימים, 
זזתי.  אז  הצידה לשנה הראשונה.  אזוז  אני  אם 
עכשיו תורך", בנט מיהר להגיב: "הצעת נתניהו 
לא מובנת - לא ביקשתי את ראשות הממשלה 
כי  לו,  אין  לצערי  זה  ואת  ממשלה,  אלא 
סמוטריץ' שרף את כל הגשרים לממשלת ימין".

נתניהו לא הסתפק בדברים שכתב ואף פירסם 
הפוליטי  "במצב  בקולו:  אומר  הוא  בו  סרטון 
הדרישה  את  איתנו  במו"מ  העלה  בנט  שנוצר 
שנה  למשך  ממשלה  כראש  ברוטציה  לכהן 
אחת. במקביל הוא מנהל משא ומתן עם לפיד 
לא  זאת  יותר.  גדולה  ואפילו  דומה,  על בקשה 
בראש  שעומד  מי  מצד  שגרתית  בקשה  בדיוק 
שמנחה  השיקול  אבל  מנדטים.   7 עם  מפלגה 
המאזניים  כף  על  עכשיו  שמונח  מה  זה  אותי 
ממשלת  ולא  ימין  ממשלת  המדינה:  טובת   -

שמאל".
והתייחס  ימינה  סיעת  בישיבת  דיבר  גם  בנט 
להצעת נתניהו: "אנחנו מתקרבים לתום תקופת 
הרבה  יש  הדברים  מטבע  נתניהו.  של  המנדט 
שלי  הראשונה  "העדיפות  במערכת.  ספינים 
שזה  יודע  אני  ימין,  מממשלת  ונשארה  הייתה 
מאכזב הרבה אנשים אבל אני איש ימין ולשם 
הקמת ממשלת ימין אנו מוכנים לשקול דברים 

רבים".
"המכשול  בנט,  הוסיף  ואומר",  חוזר  "אני 
הצעת  ימינה.  לא  היא  ימין  ממשלת  להקמת 
ראשות  את  ביקשתי  לא   - מובנת  לא  נתניהו 

הממשלה אלא ממשלה, ואת זה לצערי אין לו 
לממשלת  הגשרים  כל  את  שרף  סמוטריץ'  כי 
לפני  עוד משהו,  לי  שיציעו  עניין  לא  זה  ימין. 
רק  אותנו,  לו  שיש  לרה"מ  אמרתי  שבועות   3
תביא ממשלה. לא צריך לשכנע אותי, רק תביא 

ממשלה".
"אני רוצה לשמור פה על טון מכבד לרה"מ 
 - שהם  כפי  הדברים  את  לומר  חשוב  אבל 
בבחירות האלה הוא הקים מפלגת לוויין והוא 
כל  את  שיפנה  עליה,  להשתלט  מצליח  לא 
נתניהו  אם  לסמוטריץ'.  המרגשים  הסרטונים 
להקים  ננסה  ימין,  ממשלת  להקים  יצליח  לא 
הכי  שהדבר  מחשבה  מתוך  אחדות  ממשלת 
הישראלי  ולציבור  ישראל  למדינת  הרסני  מזיק 

זה עוד בחירות".
האחרון  הרגע  של  נואש  בניסיון  נתניהו, 
מאוד  יפה  יודע  אתה  "בנט,  לבנט:  השיב 
שברגע שתתחייב לממשלת ימין - יבואו אחרים 
רק  מחכים  הם   .61 לנו  ויהיו  סער  בלי  אפילו 
ימין  ממשלת  להקמת  האמיתי  המכשול  לך. 
הוא סירובך להסיר מסדר היום ממשלת שמאל 
ולהתחייב רק לממשלת ימין. עשה זאת היום!", 

כתב.

שנותרה,  הסיטואציה  את  לנצל  שמיהר  מי 
הוא יו"ר 'תקווה חדשה' ח"כ גדעון סער שהגיב 
להצעתו של נתניהו לבנט ואמר בישיבת הסיעה: 
"מצביעי תקווה חדשה הצביעו עבורנו על יסוד 
קו הפוך - המחויב לשינוי ולא להמשך שלטון 
לתפקיד  לשנה  נתניהו  של  תזוזה  גם  נתניהו. 
ראש הממשלה החליפי והמשך הקדנציה כראש 
חדשה  תקווה  שמצביעי  מה  איננה   - ממשלה 

הצביעו עבורו". 
נתניהו,  לדרישת  ייענה  בנט  אם  שגם  אלא 
 59 רק  כולל  ימינה  סיעת  כולל  הימין  מחנה 
מתבצר  סמוטריץ'  בצלאל  ובעוד  כנסת,  חברי 
בעמדתו שלא להיסמך על הימנעותם של חברי 
לכונן ממשלה  נתניהו  סיעת רע"ם, הסיכוי של 

שואף לאפס. 
סמוטריץ'  בצלאל  הדתית  הציונות  יו"ר 
יתפטר  שהוא  שהועלתה  להצעה  התייחס 
יוכלו  האחרים  הסיעה  שחברי  ע"מ  מהכנסת 
"לא  רע"ם.  ע"י  שנתמכת  לממשלה  להיכנס 
תומכי  בתמיכת  ממשלה  הקמת  אמנע  אתפטר, 

טרור", אמר סמוטריץ. 
במקביל, אנשי נתניהו הפעילו לחץ על בכירי 
והרב  טאו  הרב  ובהם  הדתית  הציונות  רבני 

שמואל אליהו שקראו לסמוטריץ לאפשר הקמת 
רע"ם.  של  הימנעותה  על  שמשתמכת  ממשלה 
לא  "עמדתנו  משמעית:  חד  הבהיר  סמוטריץ 
השתנתה, אסור להסתמך על ממשלה שתישען 
דרוקמן,  מהרב  קיבל  הגיבוי  את  רע"מ".  על 
בגישה  שודל  הדתית  הציונות  רבני  מבכירי 
שאין להקים ממשלה שנתמכת ע"י חברי כנסת 

ערבים.
בידי  היה  שהמנדט  האחרון  היום  אתמול, 
בוועדה  להעביר  ניסו  עוד  בליכוד  נתניהו, 
המסדרת שלל חוקים כדוגמת הבחירה הישירה 
לא  הליכוד  לכך,  שגם  אלא  נוספים,  וחוקים 

הצליח להשיג רוב. 
שריבלין  היא  הפוליטית  במערכת  ההערכה 
את  לנתניהו  יעניק  לא  כנשיא,  כהונתו  בסיום 
אלא  לכנסת,  המנדט  החזרת  בדמות  המתנה 
יטיל על לפיד את מלאכת הרכבת הממשלה ורק 
ממשלה,  להקים  במשימה  ייכשל  הוא  גם  אם 

יועבר המנדט לכנסת.
בליכוד וגם במפלגות החרדיות מבינים שתם 
ממשלה  תושבע  אחדים  ימים  בעוד  וכי  עידן 
חדשה כשלראשונה מאז 2009 לראש הממשלה 

לא יקראו בנימין נתניהו.

בימים הקרובים יחליט נשיא המדינה האם להעביר את המנדט לח"כ יאיר לפיד, לח"כ נפתלי בנט או להחזיר את 
המנדט לכנסת ⋅ במחנה גוש השינוי יודעים: אם המנדט חוזר לכנסת, קטנו הסיכויים להקמת ממשלת שינוי משום 

שהחוק מחייב במקרה כזה לגייס 61 חתימות בעוד כעת ניתן להקים ממשלת מיעוט בהימנעות המפלגות הערביות ⋅ 
ההערכה: ריבלין יטיל את המנדט על לפיד ותוך ימים אחדים תושבע ממשלה חדשה בראשות נפתלי בנט

אתמול ב-12 בלילה פקע המנדט של נתניהו מהנשיא להרכיב ממשלה

 נשאר מאחור. נתניהו במליאת הכנסת | צילום: דוברות הכנסת 
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עם מטפלי בריאות הנפש. המטפלים ישוחחו אתכם על הקשיים ויעניקו לכם תמיכה, כלים ומיומנויות 

שיסייעו לכם להתמודד עם האסון ללא צורך לצאת מהבית.
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גדולי ישראל כתבו אות בס"ת המיוחד של יד לאחים

מאת: מנדי קליין

הואילו  שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
להיענות לפניית ארגון הפעילים יד לאחים וכתבו 
המיוחד  התורה  בספר  הראשונות  האותיות  את 
חג  השבועות,  חג  בערב  הגרלה  תיערך  שעליו 
מתן תורה, בקרב כל השותפים לפדיון השבויים 

ולהצלת נפשות משבי ומציפורני המיסיון.
ראשי  נכנסו  השבוע  ראשון  יום  של  בבוקרו 
קנייבסקי  חיים  הרב  מרן  של  מעונו  אל  הארגון 
שליט"א, שהיה הראשון לכתוב את האות בספר 
לפדיון  השותפים  את  מברך  שהוא  תוך  התורה, 

שבויים בברכה והצלחה. 
במעונו  לאחים  יד  ראשי  ובאו  נכנסו  למחרת 
שלום  הרב  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  של 
כהן שליט"א שקיבלם בחביבות, כתב אות בספר 
לפעילות  התורמים  את  בתורו  ובירך  התורה 

הקודש של הארגון.
התכבד  שליט"א  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק  מרן 
בספר  הראשונות  האותיות  את  לכתוב  הוא  אף 
למען  הצדקה  של  בחשיבותה  והאריך  המיוחד 
תוך  המצוות,  כל  כנגד  ששקולה  שבויים  פדיון 

שהוא מברך את המסייעים לפעילות החשובה. 
שליט"א  יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  מרן  גם 

כובד לכתוב אות בספר התורה המיוחד בלשכתו 
בירושלים. הראשל"צ שמכיר מקרוב את פעילות 
הארגון בירך בחום את עובדי ומתנדבי יד לאחים 
כל  את  בירך  ואף  נפשות,  להצלת  שפועלים 
התורמים לפעילות החשובה להצלחה בכל מעשי 

ידיהם. 
ביד לאחים אומרים: "ההגרלה שאנו עורכים 
השבועות  חג  בערב  התורה  ספר  על  שנה  מידי 
הפכה זה מכבר למסורת, אולם החידוש בהגרלה 
על  הראשונות  אותיותיו  כתיבת  הוא  הקרובה 
שזכייה  ספק  אין  ישראל.  גדולי  ורבנן  מרנן  ידי 
וברכה  מתנה  היא  שכזה  מיוחד  תורה  בספר 
שכל אחד רוצה לעצמו ולבני ביתו, וזאת מלבד 

הזכות הגדולה להשתתף במצוות פדיון שבויים 
ששקולה כנגד כל המצוות כולן".

עוד מזכירים בארגון כי בהגרלה זו אין מדובר 
על זכיה באותיות או בעמודים אלא בספר תורה 
שלם, וכי ההגרלה מעניקה הזדמנות פז לקיים את 
המצווה בה מחויב כל יהודי לכתוב לעצמו ספר 

תורה.
ביד לאחים הצטמררו לגלות כי מספר יהודים 
להירשם  ביקשו  לליבם  מאוד  נגע  מירון  שאסון 
בספר  יזכו  אם  כי  מבטיחים  כשהם  להגרלה, 
התורה, יכניסו אותו לעילוי נשמת הנספים באסון 

הנורא.  

שלא  בציבור  מפצירים  ההרשמה  במוקד 
האחרון,  הרגע  של  העומס  לשעות  לחכות 
מוגבל,  להגרלה  המצטרפים  מספר  ואומרים: 
ומכסת המשתתפים החדשים מתמלאת במהירות. 
ספר  את  להכניס  שרוצה  מי  לכל  ממליצים  אנו 
תורה המיוחד של גדולי ישראל לזכותו או לעילוי 
באמצעות  עכשיו  כבר  להצטרף  יקיריו,   נשמת 

חיוג למוקד שתוגבר משמעותית בימים אלו.
ההגרלה תתקיים בעז"ה ביום רביעי א' בסיון 
לכניסה  תורה.  מתן  חג  השבועות,  חג  לקראת   -
מיידית להגרלה חייגו כעת 9234*. ניתן להירשם 

גם באמצעות האתר המאובטח. 

התרגשות ביד לאחים: גדולי ישראל התכבדו בכתיבת האותיות הראשונות בספר התורה המיוחד, שיוגרל בשבוע הבא בין כל השותפים למצוות פדיון שבויים ⋅ אחרי שכתבו את האותיות, בירכו 
מרנן ורבנן את השותפים לפעילות הקודש של יד לאחים בכל מילי דמיטב ⋅ כמה מהמצטרפים להגרלה המיוחדת הבטיחו כי אם יזכו בה, יכניסו את ספר התורה לעילוי נשמת הנספים באסון 

מירון ⋅ מוקד ההרשמה להגרלה: הזדרזו להירשם, מספר המצטרפים מוגבל ⋅ ההגרלה תתקיים בעז"ה ביום רביעי א' בסיון, לקראת חג השבועות, חג מתן תורה

רגעים מיוחדים בקודש פנימה

הביאו ברכה אל בתיכם. גדולי ישראל בכתיבת האותיות בספר התורה המיוחד של יד לאחים שיוגרל בשבוע הבא

הגרי"מ לאו: "המסר הוא - לא להישאר אדישים 
להילחם בנחישות באנטישמיות בעודה באיבה"

מאת: יוסף טולידנו 

"הביטו, אני במקום הזה בתור ניצול שואה, ניצול השואה הצעיר 
ביותר ממחנה הריכוז בוכנוואלד שבגרמניה. אבל למען האמת כל 
יהודי העולם. גם אחרי השחרור לפני 76 שנים. וגם היום, הם בעצם 
ניצולי  השואה" – כך אמר בכאב הרב הראשי הגאון רבי ישראל 
הכינוס  לקראת  ששיגר  בדברים  ושם'  'יד  מועצת  יו"ר  לאו  מאיר 
אירופה  במועצת  לראשונה  אירופה'  רבני  'ועידת  שיזמה  המיוחד 
76 שנים ל'יום השחרור וההצלה' של שארית  בשטרסבורג, לציון 

הפליטה מציפורני הנאצים. 
אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן  דברים;  יישאו  המיוחד  בכינוס 
ורבה של צרפת הרב חיים קורסיה. סגן המזכיר הכללי של מועצת 
גב'  הולטגן.  דניאל  אירופה  מועצת  דובר  ברג.  ביורן  מר  אירופה 
מארק  ומר  בצרפת.  העל  ממותגי  באחד  בכירה  מנהל  רוס  נטלי 
מלחמת  ובמהלך  בורשה  שנולד  מפורסם  ופילוסוף  סופר  הלטר 
העולם השנייה נמלט עם הוריו מגטו ורשה לאוקראינה, מוסקבה 
ואוזבקיסטן. באירוע המיוחד ישא דברים גם האימאם חסן שלגומי, 
ראש ועידת האימאמים הצרפתיים שהתארח בעבר בכנסת והצהיר 
אף  הוא  לטרור.  נחושה  והתנגדות  בישראל  תמיכה  על  אחת  לא 
הביע את עמדתו נגד תנועת ה-BDS, והצהיר בשומרון כי תמיכה 

בפעילות תנועת החרם הזו נוגדת את חוקי הקוראן.
הגרי"מ לאו אמר 'מדוע אני אומר כי כל יהודי העולם. גם אחרי 
השחרור לפני 76 שנים. וגם היום, הם בעצם ניצולי השואה!? בחדר 
הלימוד של אדולף היטלר ימ"ש היה מונח גלובוס, ועל הגלובוס 
המון  המון  שחור!  דיו  שחור,  בדיו  מספרים  המון  מודפסים  היו 
מספרים. כל מדינה שעל הגלובוס הייתה ממוספרת. ראש עיריית 
ניו יורק הידוע, מר אד קוץ' אמר לי שהוא ראה בעיניו את הגלובוס 
הזה בתצוגה. מר קוץ' שאל את המדריך שהראה להם את התצוגה, 
והמדריך  הזה?"  הגלובוס  על  המוטבעים  האלו  המספרים  "מה 
המלחמה,  של  הראשון  ביום  משימה  הוראת  נתן  שהיטלר  הסביר 
ב-1 לספטמבר 1939 לרשום בדיוק מרבי את מספר היהודים שבכל 

ויתר!  לא  הוא  באלבניה,  אחד  יהודי  על  אפילו  העולם,  מדינות 
והוא לא התכוון לסיים את המלחמה עד שתסתיים מלאכת טיהור 
הגלובוס מכל המספרים האלו. שלא יישאר אפילו יהודי אחד, כולל 
בנים  יהודי העולם שהם  כל  ולכן,  היהודים שהתגוררו באמריקה. 
ונינים של אותם יהודים שהיו אז בעולם הם בעצם ניצולי שואה!. 

'כל אלו הם בעצם ניצולים, כל אלו, כמו ידידי היקר מר גבריאל 
גרמן זכרייב, שיזם את תאריך כ"ו באייר כ'יום השחרור וההצלה', 

שהוא בעצם התאריך היהודי לסיום מלחמת עולם השנייה. 
מבינים  אתם  עכשיו  היהודים.  כל  כולנו,  ניצולים,  אנחנו  'מאז, 
למאי,   9 ולא  בדווקא  היהודי  התאריך  הזו.  התאריך  חשוב  כמה 
בחיים  היהדות,  במסורת  תתבוננו   - הנכון!  היום  הוא  באייר  כ"ו 
העם  הניצולים.  בשביל  הסדר,  ליל  מכבר  לא  ערכנו  היהודיים, 
יושבים  ואנו  השחרור  אחרי  שנה   3200 ממצרים,  מפרעה,  שניצל 
היהודי של  התאריך  את  לזכור  כדי  מצה.  ואוכלים  השולחן  סביב 
בכסליו,  בכ"ה  חוגגים  אנו  אותו  החנוכה  בחג  גם  כך  הניצולים. 

ניצלנו מאנטיוכוס אפיפנס, אנו זוכרים את יהודה המכבי.
'תסתכלו עכשיו, ותבינו, כמה מר זכרייב צודק – אמר הגרי"מ 
לאו - אנחנו חייבים לציין את התאריך הזה כדי להדגיש ולהרגיש 

לא  כולו,  העולם  לכל  שלנו  חשוב  מסר  וזהו  ניצלנו!  שכולנו 
להישאר אדישים, אל תעמוד על דם רעיך. כשרואים משהו רע כמו 
שהמורסה  לפני  ולמגר,  למנוע  חובה  להילחם,  צריך  אנטישמיות, 
מתפתחת ולדכא ולהדביר במקום שהיא התפתחה! בכל דור ודור 
עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם, אבל אסור לסמוך 
על הנס! אנו רוצים לחיות! אנו רוצים להתקיים! אנו רוצים שלום! 
גרמן  גבריאל  צריך לעשות מה שמר  לכן  לפעול,  לקום  צריך  לכן 

עושה!'.
תפילות ואירועים לציון 'יום השחרור וההצלה' יתקיימו בישראל 
בסין ובמוסקבה בארגנטינה אוסטרליה בארה"ב בתוניסיה ובשבדיה 
ובמדינות נוספות בהן ניתן לקיים אירועים ולהתכנס בבתי הכנסת. 
כמסורת מאז החלה היוזמה לציון 'יום השחרור וההצלה' תתקיים 
בעצרת  הקרוב.  שישי  בליל  הכותל  ברחבת  המרכזית  העצרת 
הכותל  למורשת  והקרן  אירופה'  רבני  'ועידת  בחסות  שתתקיים 
ישתתפו בשידור חי מאות מרבני ישראל והתפוצות ואישי ציבור.  
הרבנים יישאו תפילה לרפואת חולי המגיפה הנוראה שעדיין מקננת 
רבות באירופה. ביוזמת נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט 
לעילוי  יינשאו תפילות  מירון  ביום חמישי במלאות שבעה לאסון 

נשמותיהם של הנספים ז"ל ולרפואת הפצועים הי"ו.
במלון 'רדיסון רויאל' מול 'הבית הלבן' במרכז מוסקבה יתכנסו 
חברי  הנשיא  לשכת  נציגי  לרוסיה  הראשיים  הרבנים  ראשון  ביום 
'יום השחרור  בנושא  עיון  ליום  ואנשי אקדמיה  הפרלמנט הסנאט 
אברהם  פרופ'  דברים;  יישאו  המשתתפים  בפני  וההצלה'. 
'הכרת  על  בוינה  יהדות  ללימוד  המרכז  ומנהל  מייסד  בלומנפלד, 
הטוב ותיקון עולם'. פרופ' בוריס קוסוי סגן רקטור האוניברסיטה 
היהודית באודסה. פרופ' קיריל פפרמן ראש המכון לחקר השואה 

במחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל ואישים נוספים.
ציון  יוזם  והאירועים אמר  עיתונאים לקראת התפילות  במסיבת 
'יום השחרור וההצלה' מר גבריאל גרמן זכרייב אמר כי: 'בפתרון 
הסופי רצו להשמיד את כולנו יחד, אנחנו עם אחד וחייבים להיות 
את  להטמיע  עוז  וביתר  ביתר שאת  נמשיך  ב'חיים'.  גם  מאוחדים 

המסר הזה בכל רחבי תבל'

'על השולחן בחדרו של היטלר ימ"ש היה גלובוס ועליו מספרי היהודים שפקד להשמיד עד האחרון שבהם - 'יום השחרור וההצלה' שיזם הנגיד היהודי גבריאל גרמן זכרייב הוא 
של כולנו, כל יהודי העולם, כולנו ניצולי השואה' ⋅ תפילות ואירועים יתקיימו בישראל בסין ובמוסקבה ארגנטינה אוסטרליה ארה"ב תוניסיה ושבדיה ⋅ העצרת המרכזית תתקיים 

ברחבת הכותל בהשתתפות רבני ישראל והתפוצות ואישי ציבור בתפילות; לרפואת חולי המגיפה הנוראה שעדיין מקננת רבות באירופה. ובתום השבעה לאסון מירון; לעילוי 
נשמותיהם של הנספים ז"ל ולרפואת הפצועים הי"ו ⋅ גבריאל גרמן זכרייב: 'בפתרון הסופי רצו להשמיד את כולנו יחד, אנחנו עם אחד וחייבים להיות מאוחדים גם ב'חיים'

ביוזמת 'ועידת רבני אירופה': 'יום השחרור וההצלה' יצוין לראשונה במועצת אירופה

הגרי"מ לאו ומר זכרייב בטקס תחילת כתיבת ספר תורה בכנסת | צילום: ישראל ברדוגו



זכות והזדמנות נדירה 
לרכוש נציב יום

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

בו לומדים מאות ילדי חמד שיראתם קודמת לחכמתם

בתרומה של 100 $ חד פעמית
תוכל לרכוש יום לימודים

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

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

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

וכבר ראינו בחוש ישועות גדולות ונוראות
באופן שלא ייאמן ממש!

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

03-5747941

בס"ד

"אין העולם מתקיים 

 אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן"

"ותלמוד תורה כנגד כולם"
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

הרגשת הזולת 


ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו 
ָהָאֶרץ  ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל 
ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ָׂשֶדָך  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  לה':  ַׁשָּבת 

ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה )ויקרא כה, ב-ג(. 
שהאדם  כדי  הוא  השמיטה  מצוות  וטעם  תכלית 
יחוש וירגיש את נפש העני, נפש הזולת, אפילו אם הוא 
גדול בעל שדות תפוחים אגסים ומטעי ענבים,  עשיר 
אלא  לביתו,  פירות  של  גדולה  כמות  לקחת  לו  אסור 
רשאי לקחת מעט וכדרך שלוקחים העניים מן ההפקר 
)דהיינו כמות הנצרכת לו ולבני ביתו לתקופה מועטת, 
כמה ימים – יעוי' ברמב"ם פ"ד מהלכות שמיטה הכ"ד 
שני  ומצד  ב'(.  אות  שביעית  סדר  כ"ו  סימן  ובחזו"א 
מפירותיו  ולקחת  לשדותיו  להיכנס  יכולים  העניים 

ואינו יכול למנוע בידם, כיון שהפירות הפקר.
כרגילותו  פירות  לקנות  יכול  היה  לא  גם  ובעבר 
)וכיום שמייבאים פירות מחו"ל יכול לקנות, ואין בזה 
מהשדות  לקחת  צריך  אלא  שביעית(,  בפירות  סחורה 
של אחרים כמו כל שאר העניים, וכל זאת כדי שירגיש 
בצערו,  וירגיש  מרגיש  הוא  איך  יחוש  העני,  נפש  את 
ויתן  מכספו  יפריש  וההצלחה  הרווחה  בשנות  וכך 
לעניים הנצרכים )יעוי' בחפץ חיים החדש על התורה(. 

⋅⋅⋅
מבריסק  זאב  יצחק  רבי  הגאון  מבריסק,  הגרי"ז 
כיהן  נאצלות,  מידות  ובעל  עולם  גאון  היה  זצוק"ל, 
הגר"ח  של  בנו  בירושלים,  בריסק  ישיבת  כראש 
)שהיה  זצוק"ל  מבריסק  חיים  רבי  הגאון   - מבריסק 
בנו של הגרי"ד מבריסק, רבי יוסף דב מבריסק, שהיה 
וכיהן כמגיד שיעור  גדול,  ופלפלן  תלמיד חכם עצום 
כראש  שם  שכיהן  בעת  בו  הגדולה  וואלזין  בישיבת 

ישיבה הנצי"ב מוואלזין זצוק"ל(.
)המכהן  שליט"א  דוד  משה  רבי  הגרי"ז,  של  בנו 
כיום כראש ישיבת בריסק(, סיפר שפעם אחת קרא לו 
פלוני  לעני  ויתן  כסף  של  סכום  שיקח  לו  ואמר  אביו 
שנמצא במצוקה, והוסיף ואמר שחשוב מאוד לעשות 
את החסד והצדקה הזו עכשיו, הבן, רבי משה דוד היה 
את  שאל  ולכן  בגמרא,  קשה  סוגיה  פיענוח  באמצע 
עכשיו,  דווקא  לעשותו  שצריך  דחוף  הדבר  אם  אביו 
או שיכול להידחות כמה שעות עד שיסיים את פיענוח 

הסוגיה הקשה. 
שמע אביו את שאלתו, והשיב לו תשובה בסיפור על 
הגאון רבי חיים עוזר גרודזנסקי, היה גאון אדיר, בעל 
שו"ת אחיעזר, שאלות ותשובות נפלאות ועמוקות, עד 
כדי כך מספרים עליו שיכול היה לכתוב שני מכתבים 
בתורה,  שונים  מקצועות  בשני  זמנית  בו  ידיו  בשתי 
דהיינו שיכול היה לחלק את המוח שלו לשניים, חלק 
אחד במכתב הזה וחלק שני במכתב הזה, כמו כן יכול 
היה לכתוב מכתב ובו זמנית להאזין לאנשים המדברים 

עמו. 
שמירת  על  ספרו  את  לכתוב  סיים  חיים  כשהחפץ 
הלשון רצה לקבל הסכמה מרבי חיים עוזר גרודזנסקי 
שהיה אז גדול הדור, קרא הרב את הספר וראה שיש 
ושעד  ליישמם  שקשה  נראה  שבתחילה  הלכות  שם 
הלכות  ויסכם  חכם שיחבר  תלמיד  קם  לא  העת  אותו 
אלו, קרא הרב לשניים מתלמידיו הבכירים והורה להם 
הא,  ועל  דא  על  עמו  וידברו  חיים  החפץ  את  שינסו 
ויראו אם אכן הוא מצליח לשמור את לשונו, וכך היה, 
את  לדובב  התלמידים  שני  ניסו  שעות  מספר  במשך 
החפץ חיים לומר מילה רעה או ביקורת כלפי הזולת, 
אך החפץ חיים לא אמר מאומה ושמר את לשונו בכל 
ומכל. כשראה זאת רבי חיים עוזר שהחפץ חיים נאה 
שמירת  לספרו  הסכמה  לו  כתב  מקיים,  ונאה  דורש 

הלשון.
על כל פנים,  סיפר הגרי"ז לבנו, כשרבי חיים עוזר 
סיים לחבר את ספר השאלות ותשובות אחיעזר, הלך 
אליהו  רבי  דאז,  הדור  מגדולי  מאחד  הסכמה  לקבל 
חיים מייזל מלודז' זצוק"ל, הרב התפעל רבות מהספר 
הסכמה  וכתב  בו,  שיש  הגדולה  והעיון  מהבקיאות 
עוזר  חיים  רבי  ממנו  שנפרד  לפני  לספרו,  נלהבת 
לשלום, שאל בדרך חיבה, "מתי נזכה בעזרת ה' לראות 

את חידושיו של כבודו כתובים על ספר?"
אמר לו הרב, אם הנך רוצה לראות את הספרים שלי, 
אתה מוזמן לבוא איתי, הכניסו הרב לאחד מחדרי ביתו 

כל  רשומים  בהם  דפים  של  ערימות  מונחים  היו  בו 
עבור  שהתחייב  והתחייבויות  שהלווה  ההלוואות 
ואלמנות, "אלו הספרים שלי", השיב הרב,  יתומים 

השקעתי אותם בגמילות חסדים!
חסדים  הרבה  עוזר  חיים  רבי  גם  פגישה  אותו  מאז 
כדי  חכמים  תלמידי  אליו  באים  וכשהיו  מאוד,  מאוד 
ומראה  אותם  מדרבן  היה  לספריהם,  הסכמות  לקבל 
שהתחייב  הסכומים  את  רשם  שבהם  פתקים  גם  להם 

לטובת אלמנות ויתומים.
עמוק  דבר  ואמר  דוד  משה  רבי  לבנו  הגרי"ז  סיים 
לפני האדם מעשה חסד  בני, כשמגיע  לך  "דע  מאוד, 
והולך  הספר  את  סוגר  מיד  והוא  לעשותו  שחייב 
לעשותו, אזי גם כשהספר סגור נחשב כאילו הוא פתוח. 
אך אם הוא ממשיך לפתוח את הספר ולא הולך לקיים 
את מעשה החסד שהוטל עליו, אזי גם כשהספר פתוח 

זה נחשב כאילו הוא סגור, הלימוד שלו לא לימוד".
האדם  את  מדריכה  הקדושה  שתורתנו  מפני  וזאת 
ַעל  ֶחֶסד  תוַֹרת  לו,  ולעזור  השני  בצער  תמיד  לחוש 
)יעוי'  חסד  עמה  שיש  תורה  כו(,  לא,  )משלי  ְלׁשוָֹנה 
בסוכה מט ע"ב), כשמגיע לפני האדם מצווה שעל פי 
ולקיימה  מלימודו  להפסיק  הוא  מחוייב  ההלכה  גדרי 
)וכגון שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים(, מוכרח הוא 
לסגור את הספר ולהזדרז לקיימה, וכדברי דוד המלך 
)תהילים  ִמְצוֶֹתיָך  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְוֹלא  ַחְׁשִּתי  ע"ה 
קיט, ס(, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה )מכילתא בא 
פרשה ט סימן סג(, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא 

לא תפנה )אבות פ"ב מ"ד(.

⋅⋅⋅
סיפר מורי ורבי, ראש הישיבה, רבי מאיר דב רובמן 
זצ"ל, שפעם הלך עם אחד הרבנים שלו, ולפתע האט 
הרב בדרכו, והחל לצעוד באיטיות רבה. במקום להגיע 
אחר  צעד  השעה  כמחצית  צעד  דקות,  בחמש  ליעדו 

צעד....
לו:  הסביר  הדבר,  לסיבת  התלמיד  שאלו  כאשר 
"היהודי הצועד לפנינו הנו תלמיד חכם גדול, וגם הוא 
הוא,  שפיסח  עקא,  דא  הליכתנו.  למקום  להגיע  צריך 
גורר רגל אחר רגל באיטיות ובקושי רב. אם אלך מהר, 
אולי יעלה בלבו הרהור צער, בראותו שאחרים צועדים 
מהר והוא נאלץ לגרור רגליו בקושי רב. אולי יחשוב 
לרגע: 'ריבנו של עולם, למה אני פיסח?!...' איני רוצה 
בדרכים  להשתרך  אני  מעדיף  כן  ועל  דעתו,  להחליש 
של  קלה  תחושה  ליהודי  תיגרם  שלא  ובלבד  לאטי, 

צער..."
גם על ה"חזון איש" זצ"ל מסופר, שבאחת הפעמים 
על  ועמד  עצר  ולפתע  במהירות,  מלווהו  עם  צעד 
מקומו. כאשר העיר מלווהו שמחכים להם, הבהיר לו 
ואם  מבוגר,  יהודי  צועד  כי מאחוריהם  איש"  ה"חזון 
לחוש  הוא  עלול  רבה,  במהירות  צועדים  אותם  יראה 
צער ולחשוב עד כמה הזקין הוא, וכמה קשה הליכתו. 
עדיף  לבזותו  לא  וכדי  הבריות,  ביזיון  של  עניין  זה 
הזקן...  את  לצער  שלא  ובלבד  מעט,  להם  שימתינו 
היכרות  כשיש  רק  כלל  בדרך  הוא  זה  עניין  ]אולם 
והולכים  וכדומה  מבוגרים  וגם ששניהם  השניים,  בין 

באותו שביל[. זה עניין של רגישות. 
אויערבך  זלמן  שלמה  רבי  הגדול  הגאון  של  בניו 
זצוק"ל סיפרו בדרשות והספדים עליו שהוא לא היה 
מדרבן אותם בדברי מוסר שיהיו גדולי הדור או צדיקים 
גדולים, אלא כל דברי המוסר שלו אליהם סבבו סביב 
המחויבות להרגיש את נפש הזולת, והיה אומר שאדם 
שלא מרגיש את נפש הזולת, הוא לא אדם, אלא כמו 

בהמה. ואולי אפילו פחות מכך!
זהירות  על  רבים  ציווים  אותנו  מצווה  התורה 
הוא  העולם  בזה  ותפקידנו  הזולת,  בכבוד  מופלגת 
ענווה  לרכוש  ולזככן,  האציליות  המדות  את  לטפח 
ואהבת הבריות )קטע זה מתוך הספר החדש "משכני 

אחריך" - במדבר, שעתיד לצאת בקרוב אי"ה(. 
יהי רצון שנזכה לתקן ולהשלים את עצמנו במידות 
נכין את עצמנו לקראת קבלת  ובכך  ונעלות,  אציליות 
ונראה בקרוב בקרוב  התורה הקדושה בחג השבועות 

בישועת ישראל השלימה, אמן. 

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

"ונתתי משכני בתוככם"
פרשת  שבפתח  הברכות  אחת 
"אם  לה  שנזכה  "בחוקותי", 
מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי 
משכני  "ונתתי  היא:  ג(.  )כו,  תשמרו" 
בתוככם" )כו, יא(. רש"י מפרש שהכוונה 
הנשאלת  והשאלה  המקדש.  בית  על 
השראת  על  הכוונה  אם  'בתוככם'?  מהי 
השכינה בתוך כל אחד ואחד כמו שמובא 
לי  "ועשו  הפסוק:  על  חכמינו  בדברי 
ח(.  כה,  )שמות,  בתוכם"  ושכנתי  מקדש 
 - "בתוכם"  אלא  נאמר,  לא   - "בתוכו" 
עבודה  כבר  זהו  ואחד,  אחד  כל  בתוך 
עצמית. ואם הכוונה על הבניה הפיזית הרי 
מרום  בהר  אחר מאשר  מקום  ברור שאין 

הרים - הר הבית, אז מהו "בתוככם"?
 - הקורונה  נגיף  בעקבות  כשנה,  לפני 
שאל  הכנסת.  בתי  את  לסגור  ל"ע  נאלצו 
מתפלל את הרב: גבאי בית הכנסת מבקש 
ממני לשלם דמי - חבר, אך אני לא מבין 
על מה ולמה? הלוא בית הכנסת כבר נעול 

מזה חודש על מסגר ובריח! 
לאו  חייב אם  לו הרב: אם אתה  השיב 
רוצה  אני  הוראה.  מורה  תשאל  זאת   –
להתייחס לשאלה מכיוון אחר: האם כדאי 

לך לשלם אם לאו.
הנאמרת  שברך'  'מי  בתפילת  אומרים 
"ומי  התורה:  קריאת  אחרי  בשבת 
ומי  לתפילה,  כנסיות  בתי  שמייחדים 
יש  ערך  איזה  להתפלל".  בתוכם  שבאים 
בתוכו  באים  לא  אם  הכנסת  בית  לייחד 
להתפלל? אלא, שאם מייחדים בתי כנסת 
לתורה, אזי כשמתאפשר חוזרים אליו. אך 
אם גם את זה לא עושים, נתרגל בעוונותינו 
הרבים לא לחזור אליו גם כאשר יתאפשר.
מנועים  אנו  לצערנו,  הרב:  הוסיף 
שבאים  "ומי  על:  מלהימנות  זו  בתקופה 
בתוכם להתפלל". אז בוא נעשה כל מאמץ 
"ומי  בבחינת  הפחות  לכל  להישאר  כדי 
לכל  לתפילה!".  כנסיות  בתי  שמייחדים 
חבר   – הדמי  את  לשלם  נמשיך  הפחות 
אם  בעתיד.  לחזור  בעזהי"ת  נזכה  ובכך 
לגמרי.  התנתקנו  התשלומים  את  נעצור 
בבתי  להשתמש  זוכים  שאיננו  העובדה 
הכנסת היא לא סיבה לבטל את הוראת – 

קבע כי אם לחתום עליה...
התורה  שמירת  בעבור  הקב"ה  ברכת 
רק  יהיה  לא  המשכן  כי  המצוות  וקיום 

מבנה פיזי אלא מקום שנבוא בתוכו!
ערב פסח אחר חצות היום בחצר הקודש 
באיאן. מצות המצוה נאפו זה עתה בהדרת 
קודש, ועכשיו יושב לו הרבי הקדוש כ"ק 
החסידים  עם  זי"ע  יצחק"  ה"פחד  מרן 

לשתיית "לחיים" על יין ואגוזים.
ומעלה  קודשו  פי  את  הרבי  פותח 
יום. יראה עילאה  אמרי שפר מעניינו של 
אופפת את כל הנוכחים העומדים מסביב. 
כולם חשים באוויר כאילו עומדים הם זה 
הקרבת  של  והנורא  הקדוש  במעמד  עתה 
קרבן פסח בבית המקדש אשר בירושלים 

הבנויה לתפארה.
ראשונה  העומדים  החסידים  בין 
חזן  משה  רבי  הרה"ח  נמנה  במלכות 
)לרמן( ז"ל. בעל התפילה הותיק והחסיד 
בחצר הקודש. בעוד רושם המעמד הנשגב 
והנוכחים  החדר  באוויר  עומד  עדיין 
רושמם  את  בקרבם  ולשמר  לחזק  מנסים 
משה  ר'  פותח  המרוממים,  הרגעים  של 
קשה  היה  ומתמיד  מאז  ואומר:  פיו  את 
ספירת  לאחר  שאומרים  הנוסח  בעיניי 
עבודת  לנו  יחזיר  הוא  "הרחמן  העומר: 
משמע  מאי  למקומה".  המקדש  בית 
בית  עבודת  תהיה  היכן  וכי  "למקומה"? 
המקדש אם לא במקומה?! אולם, זה עתה 

בצוותא  כולנו  שחווינו  המרומם  במעמד 
חדא, נתיישבה לי אותה קושיה.

במוחש  וראינו  מכבר  זה  אנו  יודעים 
המקדש'  בית  'עבודת  מעין  כי  עתה,  זה 
היא  הלוא  הזה,  בזמן  גם  מתקיימת 
אולם  הקדושים.  הצדיקים  של  עבודתם 
אנו  ומתחננים  מבקשים  זאת,  עם  יחד 
מבורא עולם ש'עבודה' זו תחזור במהרה 
דהיינו  דנא,  מקדמת  לה  הראוי  למקומה 

לתוככי בית המקדש בירושלים הבנויה.
בשנה שעברה ראינו גילוי מיוחד במינו 
ולמצוותיו  לבורא  אהבה  'עבודה'!  של 
ותפילה  תפילה  בכל  ושוב  שוב  התגלתה 
"מנייני  ושכונה.  עיר  בכל  שנערכה 
שיקפו  למושג,  שהפכו  המרפסות" 
המיית  את  מחדש  פעם  בכל  והבליטו 
הרצון  את  לבוראה,  היהודית  הנפש 
הפנימי המקיף את המוני בניו של הקב"ה 
יהודי  במניין.  תפילה  אף  להפסיד  שלא 
וויתרו  לא  ומקום  מקום  בכל  תש"פ  שנת 
והם המשיכו  במניין,  להתפלל  הזכות  על 
והתחזקו ביתר שאת ב"עבודה" – איזוהי 
ואיזוהי  תפילה,  זוהי  שבלב?  עבודה 
זוהי  ההם?  הימים  של  שבלב"  "עבודה 
חלונותיהם  הבתים,  ממרפסות  התפילה 

וחרכיהם.
הנישאת  ביותר  העמוקה  התפילה 
ממעמקי הלב מאז שנות הגלות ומתחזקת 
המקדש  בית  "שיבנה  שאת:  ביתר  עתה 
כוונתנו ב"הרחמן  וזוהי  בימינו".  במהרה 
המקדש  בית  עבודת  לנו  יחזיר  הוא 
מעט"  מקדש  ל"בתי  דהיינו  למקומה". 
הגדול  המקדש  לבית  ובמהרה  פנימה. 

בירושלים.
אמנם, מי יודע אילו 'תיקונים' עילאיים 
התקיימו  בהם  מקומות  מיני  בכל  נתקנו 
מאז  לראשונה  שאולי  שטחים  התפילות, 
מעליהם  שיינשאו  זכו  העולם  בריאת 
מהם  ויעלו  וטהורות  זכות  תפילות 
השמיימה. אך עם כל זאת, עולה שוב ושוב 
הפנימית  עם המשמעות  לבורא,  תפילתנו 
המשמעות  עם  וגם  ביותר  העמוקה 
יחזיר  הוא  "הרחמן  והזמנית:  העכשווית 
לנו עבודת בית המקדש למקומה, במהרה 
נמנים  להיות  שנזכה  סלה".  אמן  בימינו, 
 - להתפלל"  בתוכם  "שבאים  אלה  על 

"ונתתי משכני בתוככם"!
שבוע קשה עבר על העם היושב בציון. 
על  הנורא  באסון  בנינו  מיטב  את  ליווינו 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  ציונו 
יום   - והקדוש  הגדול  ביום  זי"ע  יוחאי 

ההילולא שלו.
ה'שפת אמת' בפרשת תרומה )תרל"א( 
מנעשכיז  מרדכי  רבי  הרה"ק  בשם  מביא 
ע"ה:  המלך  דוד  דברי  את  המפרש  זי"ע, 
"ה' רועי לא אחסר", שבקשתו היתה מאת 
תחסר  לא  מציאות  ובכל  מצב  שבכל  ה' 
"כפי  ומוסיף:  רועי'.  ש'ה'  הידיעה  ממנו 
בטחון האדם בו יתברך. כן יש לו מובטח 
באמת - וכפי האמונה שנמדד לאדם שהכל 
מהשם יתברך, כן מודדין לו בהתגלות. וכן 

נראה לי פירוש ה' רועי לא אחסר...". 
ביותר  הקשה  בשעתם  יגונם,  מעומק 
צעירים  חיים  על  והיגון  האבל  כאשר 
מלאי חיות ותקוות עתיד קורעים את הלב, 
ונעלות, מבחירי  יקרות  עומדות משפחות 
שומע:  כל  באזני  בעוז  ומכריזות  ישראל, 
'ה' רועי'. הוא עשנו ולו אנחנו, עמו וצאן 

מרעיתו.
של  -ריבונו  בתוככם"  משכני  "ונתתי 
של  ליבן  בתוך  משכנך  את  תתן  עולם 

המשפחות הזועקות את השבר הנורא.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע



ישיבה על קברו
מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מרן רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל בהכוונת מרן 

רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי שליט"א, ובנשיאות מרן הגר"ש שטינמן שליט"א

 03-3080222 
 תוצאות ההגרלות מתפרסמות מידי יום שלישי בעתון יתד נאמן,

 וכן מעודכנות בטל' 03-3080222 ובנדרים פלוס
ישיבה על קברו 

 סדרי לימוד לע"נ מרן 
רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

+נשמ+ת 
כ_לישרא++ל 

נתאחד כולנו כל בית ישראל
ללימוד משניות בכל יום ויום מימי השלושים

פרק משניות בכל יום - לפי בחירת הלומד

y033080222@gmail.com בעלי עסקים המעוניינים לתרום פרסים יקרי ערך שיוגרלו בין הלומדים יפנו לדוא"ל

על סך הגרלה

₪2000   

על סך 3 הגרלות

₪300   
תתקיים בין כל הלומדים שילמדו לפחות 30 

פרקי משניות בכל ימי השלושים, 
ולילדים הגרלה מיוחדת על משניות זכר חנוך. 

אלו שילמדו 60 פרקי משניות יכנסו פעמיים להגרלה וכן הלאה

 בין כל הלומדים פרק משניות 
לעי"נ הרוגי מירון

 )הלומדים 2 פרקים, יכנסו פעמיים להגרלה, הלומדים 3 פרקים יכנסו 
לימודים  מכלל   80% על  נכונה  שיענו  ובלבד  הלאה,  וכן  פעמים,   3

ב"נשמת כל בית ישראל" באותו היום

לעידוד הלימוד תתקיים מידי יום ב'ישיבה על קברו' 

מערכת מבחנים מיוחדים

בנוסף, יערכו מידי יום ביומו 

- הכניסה להגרלות מותנית רק לאלו שיענו נכון בלכל הפחות 80% מהמסלולים שנבחנו -

כאשר באמצעות הטלפון ומערכת 'נדרים פלוס' ניתן יהיה להבחן על פרקים מששה 
סדרי משנה, לפי בחירת הלומד.

 3
כל יום!הגרלות 
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אינפורמטיבי
***

*
מתלבטת איפה ללדת? יש לך 

שאלות לקראת הלידה?
מוזמנת לדבר עם המומחים 

של שיבא יולדות!
נשים רבות לפני הלידה 

מרגישות צורך לדבר עם מיילדת, 
להתייעץ במצבים שונים, לקבל 

חוות דעת מקצועית, מענה 
לשאלות השונות שהתקופה 

הזו מעלה להן, או לדעת יותר 
פרטים על בית החולים שם הן רוצות ללדת. בשיבא מציעים 
לכל המעוניינת מגוון שירותים של ייעוץ אישי ללא תשלום, 

שמטרתם לסייע ליולדת, לתת לה מענה בכל מצב  ולאפשר לה 
לעבור את תקופת טרום הלידה וחוויית הלידה באופן מיטבי. 

השירותים כוללים: 

'שואלים את חביבה' ייעוץ טרום לידה עם חביבה - מיילדת 
בשיבא על ענייניים רפואיים, פרוצדרות, שירותים שונים 
בשיבא, עניינים ביריוקרטיים ועוד. את הייעוץ ניתן לקבל 

באמצעות קו טלפוני מיוחד של 'שואלים את חביבה' או דרך 
אתר שיבא.  

מפגשים אישיים עם מיילדת לבניית תוכנית לידה אישית, בה 
ניתן לבחור את סוג הלידה, סוג האשפוז )אפס הפרדה, ביות 

מלא או חלקי וכו'( ההרשמה לשירות דרך אתר שיבא

מפגשיים אישיים 'את לא לבד' – לתמיכה במקרים של קושי 
רגשי בתחום. ההרשמה לשירות זה גם היא דרך אתר שיבא.

"אנו יודעים שבנוסף למענה הרפואי והמקצועי, חשוב 
שהיולדת תקבל מענה רגשי מלא, וכאשר יש לה שאלות או 

התלבטויות בכל נושא, היא תוכל לדבר עם המומחים בצורה 
ישירה". מסבירה חביבה ארנון – יועצת מועדון שיבא בייבי. 

כיום, יש לנו כאן בשיבא יולדות מענה רחב מאד ובזמינות 
גבוהה. אני מזמינה את כולן ליהנות ממגוון השירותים הנפלא 

הזה ולזכור שתמיד תמיד אם יש שאלה, התלבטות כדאי 
וחשוב להתייעץ ולקבל חוות דעת מקצועית".

לקבלת השירותים השונים ניתן ליצור קשר דרך אתר שיבא, 
או באמצעות מתאמת הקהילה הגב' יעל קרישבסקי במספר 

טלפון 052-6667991

בנק הפועלים וקבוצת 
סופרבוס חתמו על הסכם 
מימון בסך כחצי מיליארד 

ש״ח להפעלת אשכול 
ירושלים מרכז 

קבוצת סופרבוס, שבשליטת משפחת בליליוס, חתמה על 
הסכם מימון עם החטיבה העסקית של בנק הפועלים על 

סך כ-490 מיליון ₪ לצורך מימון זכייתה באשכול "ירושלים 
מרכז עירוני". העסקה כוללת אשראי לטווח ארוך למימון רכש 

אוטובוסים ותמלוגים, ואשראי להון חוזר. 

סופרבוס תחל להפעיל את האשכול החל מאוקטובר הקרוב 
במקום חברת "אגד". האשכול מכסה את השטח הגאוגרפי 

של אזור ירושלים מרכז וכולל כ-57 קווי שירות הכוללים קווים 
קיימים, קווים חדשים, וכן שינויים בקווים קיימים, המהווים 

כ-40% מהקווים העירוניים בבירה ולהם צפי של כ-34 מיליון 
נוסעים בשנה. 

סופרבוס היא חלק מקבוצת בליליוס, לה 5 ענפי עיסוק 
עיקריים: אנרגיה, תשתיות, נדל"ן, רכב ותחבורה ציבורית. 

קבוצת בליליוס היא היבואנית של מותג האוטובוסים "גולדן 
דרגון", המוביל מהפכה של שימוש באנרגיות חלופיות בהם 

גז טבעי וחשמל. כמו כן מייבאת הקבוצה את מותג הרכב 
החשמלי AIWAYS ועוסקת בייבוא מקביל של רכבים מסחריים 

ורכבי היסעים מבית מרצדס. בתחום אגירת האנרגיה מייצגת 
הקבוצה בישראל את CATL, יצרנית הסוללות הגדולה בעולם.

סופרבוס אשר הוקמה בשנת 2000, מעסיקה כ-1300 עובדים 
ומחזיקה צי של כ-700 אוטובוסים עירוניים ובינעירוניים, 

ביניהם כאלה המונעים באמצעות חשמל וגז טבעי. החברה 
מפעילה כיום שני אשכולות תחבורה ציבורית - עמקים 

ובית שמש פרוזדור ירושלים בהם היא מסיעה כ-40 מיליון 
נוסעים בשנה בכ-240 קווי שירות וכ-8,000 נסיעות ביום. 

החל מאוקטובר הקרוב תחל החברה בהפעלת שני אשכולות 
משמעותיים נוספים: הראשון הוא כאמור אשכול "ירושלים 

מרכז עירוני", והשני הוא המטרונית בחיפה, קו    BRTייחודי 
שצפוי להסיע למעלה מ-20 מיליון נוסעים בשנה.

את בניית הסכם המימון הובילו שי רז סמנכ״ל הכספים של 
קבוצת סופרבוס ויעל נסצקי שפירא מנהלת קשרי לקוחות 

באגף העסקי של בנק הפועלים.

צחי כהן, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית, אמר: 
בנק הפועלים רואה חשיבות גבוהה בקידום מערך התחבורה 

הציבורית ותשתיות התחבורה בישראל, באמצעות העמדת 
מימון לפרויקטים אלו לאורך השנים. אני מודה לחברת 

סופרבוס על שבחרה בבנק הפועלים ועל שיתוף הפעולה. 

אלי בליליוס, יו"ר סופרבוס, ציין: "סופרבוס ממשיכה להתכונן 
במרץ לקראת תחילת הפעלת האשכול המרכזי בבירה, וזאת 

כדי לספק את השירות הטוב ביותר, בין היתר באמצעות 
צי אוטובוסים חדשני. אנו מודים להנהלת הבנק על שיתוף 

הפעולה והאמון". 

עונג שבת עם התירוש המקורי של יקבי כרמל

תירוש כרמל עשוי מ-100% 
ענבים מובחרים ללא תוספות 

מים או סוכר
שבתות הקיץ הארוכות כבר הגיעו, ואיתן הטעם המוכר של 
תירוש כרמל המלווה את סעודות השבת והחג כבר עשרות 
שנים. כשבחוץ חם, תוכלו להתענג על מיץ הענבים הטבעי 
האהוב בישראל וליהנות מהמאפיינים הייחודיים של תירוש 

כרמל. כדי למצות את חוויית הטעם בכל לגימה, ביקבי כרמל 
ממליצים לשמור את התירוש בקירור ולהגישו צונן, על מנת 

למקסם את חוויית השתייה בשבתות הקיץ. 

את תירוש כרמל כולנו מכירים מסעודות השבת והחג. הוא 
מלווה אותנו מילדות, וכך גם את הדורות הקודמים שעל 

שולחנם עמד אותו בקבוק מיתולוגי הנושא תווית של איכות 
והקפדה בכל שלב. תירוש כרמל מחבר בין דורות, אנשים 

וטעמים. תהליך הייצור המוקפד, הענבים שנבחרים בתשומת 
לב והנוסחה המדויקת, הם שהופכים את תירוש כרמל למותג 

האהוב והמועדף על הצרכנים כבר עשרות שנים. גם עכשיו, 
אחרי עשרות שנים של מסורת ייצור מוקפדת, תירוש כרמל 
הינו בחירה מעודפת בשל הטעם הטבעי הייחודי והרעננות 

החווייתית שמתלווה לסעודת השבת.   

החיבור העמוק בין סעודות השבת לתירוש של יקבי כרמל, 
נובע מהאיכות הבלתי מתפשרת והטעם האהוב שעובר 

מדור לדור. במשך שנים ארוכות בקבוקי תירוש מעטרים את 
שולחנות השבת והחג, עד שנדמה כי הם חלק מזיכרונות 

אווירת שולחן השבת של כל המשפחות בישראל. גם היום, 
אחרי עשרות שנים שהוא מביא עמו טעם עמוק של מסורת 

לשבתות ומועדי ישראל, תירוש של יקבי כרמל משרה עונג 
אמיתי בסעודות המשפחתיות.     

תירוש כרמל המקורי, המיוצר על ידי יקבי כרמל, הינו מיץ 
ענבים איכותי, טבעי ומרענן המיוצר מ-100% ענבים מכרמים 

הפזורים ברחבי הארץ. תהליך הפקת המיץ הטבעי נעשה 
מהפרי עצמו, תוך הקפדה על שימור הטעמים הטבעיים 

של הענבים, וכך מתקבלת חוויית הטעם הייחודית השמורה 
לתירוש כרמל. התירוש עצמו הינו 100 אחוז טבעי ללא 

תוספות מים או סוכר, וכך הוא מבטיח עונג שבת בהידור רב. 

לצד הציוד המתקדם ותהליך הייצור המוקפד מהכרם ועד 
לבקבוק, הנוסחה הייחודית של תירוש כרמל היא הסוד 

שמאחורי הטעם המוכר. תירוש כרמל האדום מורכב בעיקר 
מזני הענבים קריניאן וטמפרניו, ותירוש כרמל הלבן מורכב 

בעיקר מזני הענבים מוסקט אלכסנדרוני וקולומברד. 
השילובים המיוחדים, שהורכבו ביקבי כרמל להשגת הטעם 
המושלם, יוצרים את התענוג שמורגש היטב בכל לגימה.   

אל התירוש המוכר – האדום 
והלבן – הצטרף גם תירוש 

רוזה האהוב המאופיין בגוון 
ורוד, וכן תירוש מבעבע 

אדום ותירוש מבעבע לבן 
שמתאימים להגשה צוננת 

ורעננה בשבתות הקיץ. 

כל יינות 'יקבי כרמל' הינם 
בכשרות בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין 

שליט"א.

בנק מרכנתיל ממשיך בעשייה 
הענפה למען הקהילה, והשתתף 

בחלוקת סלי מזון למשפחות מביתר 
עילית שנקלעו לקשיים בעקבות 

משבר הקורונה. 

כחלק מהווייתו, בנק מרכנתיל 
פועל רבות בפן החברתי-קהילתי, 

ובמהלך השנים הסניפים והבנקאים 
משתלבים כחלק מהקהילה בה 

הם פועלים ולוקחים חלק בעשייה 
והפעילות למען הקהילה. 

בימים אלה, בין חג הפסח לשבועות, ממשיך הבנק בפעילות 
הקהילתית במסגרת מיזם "לשובע ולא לרזון" . הבנקאים 
מסניף ביתר עילית בראשות מנהל הסניף, מר אפרים נקי, 

והבנקאי מר שמואל דרעי, חברו גם בשנה זו לשיתוף פעולה 
מרגש עם הר"ר חונא דייטש לעמותת "אורחות אבותינו" בעיר, 

והעניקו סלי מזון מלאים בכל טוב בצירוף ברכת הבנק. סלי 
המזון חולקו למשפחות שבעקבות משבר נגיף הקורונה נקלעו 

לקשיים והגיעו לפת לחם. 

מנהל הסניף, אפרים נקי: "במסגרת התקופה שחלפה עלינו 
והמצב שנוצר עקב משבר הקורונה, החלטנו בבנק מרכנתיל 

בכלל ובסניף ביתר עילית בפרט לסייע לקהילה בה אנו פועלים. 
אנו ממשיכים להירתם לעשייה חברתית מגוונת הכוללת חלוקת 

חבילות מזון עמוסות כל טוב לנזקקים. טובת תושבי העיר 
נמצאת בראש מעייניו של הסניף. סייענו בעבר ונמשיך לסייע 

ככל יכולתנו לתושבי העיר".

סטאריקסט מציגה:  B12וכל 
מה שטוב בטונה

רותי אבירי, דיאטנית סטארקיסט מסבירה על יתרונות 
הבריאות של הטונה

לטונה סטארקיסט שפע של יתרונות בריאותיים הנובעים 
מרכיביה: היא מהווה מקור מעולה לחלבון, ומכילה שפע של 

 ,D ברזל, מגנזיום, ויטמין ,B12 ויטמינים ומינרלים כגון ויטמין
וחומצות שומן מסוג אומגה 3.

הפעם נתמקד בויטמין B12 ששמו הולך לפניו. B12 הוא 
ויטמין חיוני לגוף האדם: הוא חיוני להיווצרות תאי דם אדומים 

ולהתפתחותה ותפקודה התקין של מערכת העצבים. היות 
והגוף שלנו לא מסוגל לייצר אותו, חייבים לקבל אותו מהתזונה 

שם הוא נמצא בעיקר במזון מהחי. המקור הטוב ביותר נמצא 
בבשר מסוגים שונים או דגים ומקורות טובים, ומעט פחות יהיו 

ביצים ומוצרי חלב. בבשרים הוא נמצא בכמות גדולה בכבד 
ואיברים פנימיים אחרים, אך הם גם מכילים הרבה שומן רווי 

וכולסטרול ולכן לא מומלץ לאכול מהם הרבה.

לכן, אגב, צמחונים, טבעונים או אנשים שנמנעים ממזון מהחי 
מסיבות אחרות, מסתכנים בחסר בו שעלול לגרום לתופעות כגון 

עייפות, פגיעה במצב רוח והפרעות במערכת העצבים, ולהם 
הרופא המטפל ישקול מתן B12 בתוסף או בזריקות.

הכמות היומית המומלצת של ויטמין B12 )מגיל 9( היא -1.8 
2.4 מק"ג ליום, אותו תמצאו במזונות השונים כמו 2.6 מק"ג 

ב-100 גרם טונה סטארקיסט במים, 0.6 מק"ג בכל ביצה, 1 
מק"ג בכל כוס חלב )240 מ"ל( 3%, 2.5 מק"ג ב-100 גרם בשר 

בקר מבושל נאכל ללא שומן ו-1.3 מק"ג ב-100 גרם חזה עוף 
מבושל )הנתונים לפי תוכנת 'צמרת' של משרד הבריאות(.

מסיבה זו ניתן לראות שלאנשים שלא אוכלים בשר אך כן 
צורכים דגים כגון טונה סטארקיסט בקופסה, יש יתרון בהשגת 

ההמלצות היומיות של ויטמין B12, כיוון ש-100 גרם טונה 
במים מכילה כמעט את כל הכמות היומית המומלצת לוויטמין 

.B-12

אם נוסיף לכך את הקלות והנוחות של השמירה וההכנה של 
טונה סטארקיסט בקופסה, ואת העובדה שהיא אינה מכילה 

חומרים משמרים )שכן השימור נעשה באמצעות עיקור בחום( 
שרוב הערכים התזונתיים בה מול הדג הטרי נשמרים, הרי שניתן 

למצוא בטונה סטארקיסט הזדמנות מצוינת גם להגביר את 
צריכת הדגים הידועה כנמוכה בארץ וגם להגברת צריכת ויטמין 

.B-12

לבריאות!

סדרת עוגות השמרים של עלית שהושקה לפני כשנתיים 
וכללה שני טעמים – קראנץ' שמרים שוקולד פרה, וקראנץ' 

פאגי, הבנק הבינלאומי, מציג:

החיים מלאים בהפתעות? 
תפתיעו אותנו!

נכון שיש הפתעות בחיים אבל בפאגי אתם מסודרים 
עם מגוון הטבות לכל שלב ולכל הפתעה ⋅ עוד לא 

בפאגי? זה הזמן להצטרף ולהרוויח

בנק מרכנתיל ממשיך בפעילות 
למען הקהילה והשתתף 

בתרומת סלי מזון לנזקקים

שמרים פסק 
זמן – מתרחבת עם 

עוגת שמרים בטעם 
"רבע לשבע", 
המותג הוותיק 

והאהוב של עלית.

תחום המאפה של עלית מקבוצת שטראוס, הינו תחום ליבה 
מוביל וצומח. עולם המאפה בישראל מגלגל 1.35 מילארד ₪ 
בשנה )ע"פי נתוני סטורנקסט 2020( סגמנט השמרים הביא 

לצמיחה של 20% במכירות )על פי נתוני  סטורנקסט  בין 2018 
ל 2019(.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

טעם חדש בסדרת עוגות השמרים של עלית קראנץ' 

שמרים בטעם רבע לשבע

החיים מספקים לכולנו 
הפתעות בלי סוף, מהם 

משמחות ומהם פחות. פאגי 
כשותף לחיים מלווה אתכם 

עם מענה מושלם לכל הפתעה 
ושלב בחיים. נסו אותנו.

משתדרגים? יש לנו הפתעה! 
הלוואה עד 100,000 ₪ בריבית 

אטרקטיבית )בחשבון בו 
מופקדות 2 משכורות בסך 

10,000 ₪ ומעלה(.

מתחתנים? יש לנו הפתעה! הלוואה עד 30,000 ₪ ללא ריבית 
)בחשבון משותף בו מופקדות 2 משכורות(.

סטודנטים? יש לנו הפתעה! מענק בסך 1,200 ₪ לסטודנטים.

חושבים על העתיד? יש לנו הפתעה! ייעוץ פיננסי חינם 
למשפחות בנות 5 נפשות ומעלה על ידי יועץ כלכלי מומחה.

ובנוסף, הפתעה: פטור מעמלה ל-10 שנים, עמלת ערוץ ישיר 
ועמלת מינימום.

אם אתם כבר לקוחות פאגי פנו לבנקאי ותעדכנו בהפתעות 
החיים שלכם, תקבלו מענה מושלם ומותאם בדיוק להפתעה 

שנחתה עליכם. עדיין לא בפאגי? למה אתם מחכים? מהרו 
הצטרפו ותרוויחו.

אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים 
והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי הבנק.

אוהבים לאפות? 
הכירו: קמח מעולה!

הקמח הוא אחד המוצרים העתיקים 
ביותר והוא משמש כבסיס לרוב 
מוחלט של המאפים ודומיננטי 

מאוד בעולם הבישול הטיגון ובמטבח בכלל. ייחודיות בולטת 
יש לקמח במטבח היהודי בפרט לקראת שבת עם החלות 

והבילקעס הריחניים.

מותג 'מעולה' מציג את סדרת הקמחים המעולה הזוכה 
לפופולריות גבוהה ומביאה לכם ביצועים נהדרים בתנור 

וכוללת גם קמח מלא ברמות שונות: קמח חיטה לבן בהיר, 
קמח חיטה מלא 100%, קמח כוסמין לבן, קמח חיטה 80% 

וקמח כוסמין 80%.

הייצור ברמה גבוהה כמיטב המסורת מבית 'מעולה' ואין צורך 
בניפוי.

מעולה מגישה טיפים להצלחת המאפה:
לישה ארוכה בין 6-10 דקות.

התפתחה אופטימאלית היא כשהבצק מכפיל את נפחו.
מומלץ במיוחד התפחה שנייה: לאחר קליעת החלות או 

קריצת הלחמניות להתפיח שוב בתנור שחומם ל-50 מעלות. 
חלות ופסי שמרים כ-40 דקות לחמניות ורוגלעך כ-25 דקות.

באפיית חלות או פסי שמרים לאפות בתנור שחומם ל-180 
מעלות כ-22 דקות, להנמיך את החום ל-160 מעלות ולאפות 
עוד כ-25 דקות, כך מתקבל המאפה אפוי היטב גם מבפנים.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.
ניתן להשיג ברשתות השיווק המובילות.

אז תנסו אותנו, אנחנו מעולים!



אם זה נשמע לך מוכר, את כנראה אימא לילדים עם רגישויות למזון, 
או אולי מחנכת או גננת עם ילדים רגישים בכיתה.

אלרגיה למוצרי חלב, לבוטנים, לפול, לגלוטן )צליאק( או כל  זה  בין אם 
רגישות אחרת למזון – זה לא )תמיד( פשוט, זה דורש התארגנות מיוחדת 

ועשוים להיות מחירים רגשיים.

בהרצאה מיוחדת מטעם השירות הפסיכולוגי, אנו נדון בהתמודדות עם 
אלרגיות ורגישות למזון בקרב המשפחה, במסגרת החינוכית ובקהילה.

תצטרפו אלינו לשיחה מרתקת על האתגרים הייחודים, תוך כדי מתן דגש על 
כלים יישומים בחיי היומיום גם לכן האימהות, לכן נשות החינוך, וגם לילדים...

ההרצאה תועבר ע"י הפסיכולוגית עינת ברגד, 
ביום ראשון, כ"ז אייר, ה'תשפ"א )9/5/21(, בשעה 20:30 בזום, 
shapachk@Bbm.org.il -ניתן להתחבר גם טלפונית. להרשמה

  מהרו להירשם! מספר המקומות מוגבל!

אסור לך לאכול את זה!

תכאב לך הבטן!

אל תשכחו את האפיפן!

מה יהיה לך לאכול שם?

אבל אמא... אני גם רוצה...למה רק לי אסור?

מחלקת 
הבריאות

אגף 
החינוך

האגף 
לשירותים 
חברתיים

שירות פסיכולוגי-חינוכי אבא, הענק לבנך
את הטוב ביותר!

שיעורי הכוונה לאבות
להעשרת הלימוד המשותף
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ארגז הכלים המנצח שיעמיק את חווית 
הלימוד עם בנך, ויטמיע בו את החשק 

והגישמאק בלימוד נכון ויסודי

חדש!

עלות מסובסדת
בסך 30 ₪

אבחון
והדרכת הורים

שלושה
מפגשים

המלצות ממחנכים
ומנהלי התתי"ם

מהיום, גם אתה יכול לחזור עם הבן שלך על לימודי הגמרא! 
להעניק לו כלים לגדול בתורה בעז"ה, וליהנות מחווית לימוד איכותית 

052-7649956להרשמה:
העלה את בנך על דרך המלך 

השיעורים מועברים ע"י הרב

צבי ינקלביץ
מנהל תוכנית

'מאירים את העולם'

מיועדים  השיעורים 
 לאבות שבניהם לומדים
 גמרא ולעוסקים בתחום
קידום תלמידים בגמרא

באמצעות תכנית ◆360
התכנית הלאומית לילדים ונוער

אגף החינוך בעיריית בני ברק

אבא, הענק לבנך
את הטוב ביותר!

שיעורי הכוונה לאבות
להעשרת הלימוד המשותף
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 ₪ 60

מחלקת 
הבריאות

אגף 
החינוך

האגף 
לשירותים 
חברתיים

מעמיקים
שיח על התמודדות בתוך מערכות יחסים 

סדנא בת 7 מפגשים בנושא:
פיתוח יכולות ומיומנויות בניהול מערכות יחסים 

בימי שני בין השעות 18:30 – 20:30
)הפתיחה בי"ג בסיון(

רחוב הרב כהנמן 107, בני ברק

אגף לשירותים חברתיים
מחלקת נוער וצעירים

בס"ד

המפגשים בהנחיית גב' שירה צימרמן – מטפלת באומנות, פסיכותרפיסטית, מדריכה ומנחת קבוצות 
ההשתתפות מותנית בראיון אישי

בין הנושאים: זיהוי וניהול רגשות, אסרטיביות, תוקפנות ומה שביניהם, התמודדות 
עם מורכבות החיים, תהליכים לפתרון קונפליקטים

תושבות בני ברק רווקות  בגילאי 18-26,
המעוניינות בהעשרת הידע ובקבלת כלים מעשיים בהתמודדויות אלו

מוזמנות להצטרף

לפרטים וקביעת ראיון:
  malka-y@Bbm.org.il 058-3272077: 03-6365438 – רכזת התוכנית: עו"ס יהודית

עפ"י נהלי משרד הבריאות
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מרכז נתיבים מזמין אותך 

לסדנת עיצוב ועריכת שולחן 
לכבוד חג שבועות 

בסדנה תקבלי רעיונות מקוריים 
כיצד לעצב את שולחן החג/שבת שלך בקלות

הסדנה תתקיים ביום שני, כ"ח אייר ה'תשפ"א )10/5/21( 
בשעה 20:00 במרכז נתיבים ברחוב בר אילן 2 

לפרטים והרשמה בטלפון 073-3476794
או בטלפון 03-6365457 בין השעות 15:00-9:00 

עלות הסדנה: 20 ש"ח | ערכת התנסות לכל משתתפת

מספר המקומות מוגבל | כניסה תותר בהצגת תעודת מחלים או מתחסן עפ"י הוראות התו הירוק
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זה
גני

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת בעלי מלאכה ומקצועות

מאונך מאוזן

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

7. שדה לזריעת תבואה,אדמת פלחה. "ויתן להם כרמים ו____ ביום" )ירמיה לט י( )בלשון 
יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תפילת נעילה.
12. מפרשיות השבוע.

13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(
15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה". "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( )בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" )בבא 

מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו"            )תהילים י ז( )בהיפוך 

אותיות(

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא



נמאס לכם לשבת בבית? 

לרגל התרחבות, מבחר ענק של משרות 
ברשת קו עיתונות

הכל בסדר, 
יוצאים מהסגר!

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

הייתי מוכיח לכולם..."

דרושים:

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

כתבים

עורכים

אנשי תוכן אינטרנטי

תחקירנים

כתבי לייף סטייל

כתבים מוניציפאליים

סמנכ"ל סחר / תפעול

מנהל/ת קשרי לקוחות

סוכני/ות מכירות

סוכני/ות לוח

מנהל/ת חשבונות סוג 3

אחראי/ת גביה

מעצבים/ות

office@kav-itonut.co.il :רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי קו"ח למייל
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כ”ג באייר -כ”ד באייר תשפ”א
05/05-06/05/2021  

אחיסמך

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס עם 2 כניסות )לא 

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 

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

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

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

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

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

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

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

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

בני ברק

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

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

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

פנטהאוזים ודירות גן

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

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

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

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

03-5797756)51-51(_____________________________________________

+5 חדרים 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באיזור רחוב רמב"ם, 
4 חדרים, מאווררים 

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

חניה בטאבו, 2,350,000 
ש"ח )ללא חניה 

2,200,000( תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

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

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

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

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

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מנחם 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצים 

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

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

 מציאה!! 4 חדרים, 
100 מ"ר, חדשה, 

1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 נדירה! בגן העיר/
שדרות גרשטנקורן, 90 

מ"ר, חזיתית, טבולה 
בנוף ירוק, קומה 

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

נוספות )אפשרות לביצוע 
ההרחבה ע"י המוכר(, 

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

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

מ"ר, מרפסות על כל 
הדירה, פוטנציאל גדול 

בבלעדיות תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)18-19(_____________________________________________

 ברח' ניסנבויים, בנין 
בוטיק, דירות מהקבלן, 

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

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

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

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

 בבעל התניא 
המבוקש, 5 חד', יפיפיה 

ומושקעת, מרפסת סוכה 
מהסלון, נוף פתוח, חזית, 

חניה בבלעדיות תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)18-19(חזקי 052-3882621

 באימרי חיים 5 
חדרים, קומה ב', 3 

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

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

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

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

_____________________________________________)18-19(מאירוביץ 054-6506501

הלקוח : עוד כוכי דדון
הגהה: 2

גרפיקה: רוית

לקוח יקר,אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

הזמנה להציע הצעות
לרכישת דירת מגורים בבני ברק

מוזמנות הצעות לרכישת דירת מגורים, בת 3 חדרים  בקומה שלישית  בבניין מגורים בן 3 קומות 
ללא מעלית, ברח' דב הוז 10, בני ברק, גוש 6195 חלקה 198 תת חלקה 8 (בחלק)  (להלן: "הדירה").

על המציע לבדוק את המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של  הבית. אין הח"מ אחראים למצב   .1
.( AS IS )  הבית, והוא יימכר במצבו

הצעות יש להגיש בכתב עד ליום 30.5.2021, במשרדי הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או   .2
ערבות בנקאית בלתי מותנית (להלן 'הצעה') לפקודת הח"מ בגובה של 10% מהסכום המוצע, 
שתהיה בתוקף ל- 3 חודשים. אין המציע רשאי לקחת ההצעה בחזרה, במשך שלושת החודשים, 
מכל עילה. ההצעה תחולט אם המציע חזר בו, הן טרם ההתמחרות, והן ככל שהח"מ הודיעו 
לו שהצעתו נתקבלה, וזאת אף ללא התמחרות, והן לאחר התמחרות, ככל שהח"מ הודיעו לו 

שזכה בהתמחרות. הכונסים רשאים להאריך המועד להגשת ההצעות לפי שיקול דעתם.
הח"מ אינם מתחייבים לקבל הצעה כלשהי, והם רשאים לנהל מו"מ עם מי מהמציעים, ללא   .3
התמחרות, או לפרסם שוב, או להקדים / להאריך את סיום המכירה, או לבטל המכירה, אם 
המחיר לא יתאים למוכרים, ולפעול בהתאם לשיקול דעתם, ללא כל פיצוי, למעט החזרת 

ההצעה למציע/ים. דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.
מובהר כי לבעלי הנכס זכות קדימה ויהיו זכאים  להשוות להצעה הגבוהה ביותר שתהא   .4

בסוף ההתמחרות.
צוריאל בובליל / כוכי דדון- עו"ד

רח' בן גוריון 1 ב"ב  מגדל בסר 2
טל': 03-6122102, פקס : 03-6122104            

mosboul2@gmail.com : מייל

אריאל שריג -עו"ד
רח' בן גוריון 32 רמת גן ק. 3

טל: 054-8182783, פקס: 03-6164469
ariel@law-as.co.il :מייל

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

הושע, בניין בוטיק, קבלן אמין 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות בבניה בשיכון 
ג', דירות 3/4 חד', ודירות גן, 

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)19-19(נדל"ן 052-7181411

 בבניה באזור העיריה 
דירות 4 ח', 2,190,000, 5 ח', 

2,600,000 גמיש דירת נכה 
גדולה ויפה 054-8449423 

B.D.A 19-19(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים + חניה וריהוט מלא, 

1,950,000 ***דופלקס 
160 מטר, ניתנת לחלוקה, 

2,620,000 גמיש
B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חדרים, 1,900,000, 5 חדרים 
פנטהאוז, 2,850,000 גמיש 
B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באיזור בן זכאי, נדירה, 
בניין בוטיק, משופצת, ענקית 

+ סוכה + חנייה + מחסן, 
קומה א', 3,100,000
_____________________________________________)19-19(050-4130093 תיווך

 בלעדי בחברון כ- 90 מטר, 
קומה ב' ואחרונה, גג רעפים, 

3 כ"א, 2,000,000 ש"ח 
גמיש מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 110 מטר, בקלישר, 
ק"ק, כולל יחידת דיור, 

1,620,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)19-19(_____________________________________________

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

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

2,100,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)19-19(_____________________________________________

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

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

050-3000121)19-19(_____________________________________________

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

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

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 קריית הרצוג, דירת 
גן, קרקע, ק"א, כ- 4.5 
חד', גינה, כ- 150 מ"ר, 
נ.לחלוקה, 1,750,000 

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

 דירת גג בפרויקט החדש 
בכהנמן, בבניה מתקדמת, 

80 מ"ר + 20 מ"ר מרפסת, 
3 כיווני אוויר! גג בטאבו + 

חדר בגג, מעלית, חניה, מחסן, 
2,550,000 ש"ח

_____________________________________________)19-22ל(053-3190055

 לקראת אכלוס 
בצירלזון, פנטהאוז 3-3.5 

חד', מרפסת גדולה, 3 
כ"א, חזית תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)19-22(_____________________________________________

 בנורדאו פרדס כץ, 
קומה 3, דופלקס 4 

חדרים, כ- 140 מ"ר, חדרי 
שינה גדולים, חדר ענק 
בגג + מרפסת ענקית 

חמד נדל"ן - ציון
054-3321212)19-19(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)19-19(נכסים" 055-6789653

 בחברון באמצע, 
דופלקס, כל קומה 75 

מ"ר, כולל מרפסות, 
שמש, קומה שניה 

ושלישית, בלי, רק ב- 
1,890,000 להב נכסים 

050-4177750)19-19(_____________________________________________

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

+ 2 חד' באופ', 1,950,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח נדלינסט 050-6589497

 בהרב שך דופלקס 5 חד', 
114 מ"ר, ק"3, משופצת + 
אופ' כ- 25 מ"ר, 2,260,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בבלעדיות בקרית הרצוג 
גניחובסקי, 5.5 חד', דופלקס 

גג 140 מ"ר "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)19-19(דסקל 050-5926021

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 5 חד', ענקית, 

220 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
משופצת + מרפסת גג גדולה, 

2,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 
כ- 25 מ', חזית, 2,850,000 

***כ- 3 חדרים, חזית, 
1,720,000 גמיש

B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בסוקולוב, 110 מ"ר, 5 
חדרים, משופצים ברמה 
גבוהה, בניין חדש, ק"ק 

מוגבהת + מרפסת 40 + 
חניה, 2,700,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)19-19(_____________________________________________

 למחפשים דירה ויח"ד, 
ק"2, חזית, 3 כ"א, 130 מ"ר 
+ היתרים בגג, 2,250,000 

_____________________________________________)19-19(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בשיכון ה' 5 חד', ק"2, 
חזית, משופצת חלקית, 2 

כ"א, סוכה, 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(נדלניסט 050-6589497

 בלעדי בפדרמן )ליד 
גינת הזית(, 5 חדרים, 

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

1,770,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)19-19(_____________________________________________

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

ומאוררת, מטופחת, 
קומה 5 + מעלית + חניה 

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

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)19-19(והשקעות 054-4290600

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)19-19(_____________________________________________

 בנחום, יפה, מסודרת, 4 
חדרים, קומה 3 עם אופציה 

לקניית הגג, מחיר 2,000,000 
_____________________________________________)19-19(050-4130093 תיווך

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

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)19-19(_____________________________________________

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

1,530,000 )גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)19-19(נכסים" 055-6789653

 בהרצוג אזור יחזקאל, 
כ- 90 מ"ר, מטופחת, 
קומה שנייה + חנייה 
בבניין, ב- 1,850,000 

ש"ח גמיש להב נכסים 
050-4177750)19-19(_____________________________________________

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

052-7684074)19-19(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! בן 
פתחיה-רמב"ם, 4 חד', 

ק"ב, 3 כ"א, סוכה, 
משופצת, 1,850,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)19-19(_____________________________________________

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

1,950,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)19-19(נכסים 052-7684074

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

משופצת מהיסוד, 1,560,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בטבריה 4 חד', 80 מ"ר, 
ק"1, חזית, 2 כ"א, משופצת 

+ סוכה, 1,750,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(נדלניסט 050-6589497

 בלעדי בהראשונים 
קרוב לר"ע, בבנין חדש, 

4 חדרים, חזית, משופצת 
ומטופחת + סוכה בסלון, 

קומה ד' + מעלית, 
מוארת ומאוררת, מיידית, 

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

054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,650,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)19-19(_____________________________________________

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

ק"א, חזית, משופצת, 
1,495,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)19-19(_____________________________________________

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

מרפסת 55 מ"ר, 
1,730,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 

3 כ"א, א.מידית, 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות בוינרב 4 חד', 
90 מ"ר, קו"2 + מעלית + 
אופציה הרחבה "מאגדים" - 
_____________________________________________)19-19(משה דסקל 050-5926021

 חדשה מקבלן! 
א.אברבנאל 4 חד', כ- 90 

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

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 לקראת אכלוס 
בצירלזון, דירת נכה 4 

חד' + חצר גדולה תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)19-22(_____________________________________________

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

חדרים, קומה א' )מעט 
מדרגות(, משופצת, 
חזית, חניה צמודה, 

2,200,000 בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)19-19(_____________________________________________

 לקראת אכלוס 
בצירלזון, 3 חד' יפות, 
חזית, מרפסת שמש 

תיווך ישוב הארץ
03-8007000

052-3344721)19-22(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
92 מ"ר, ק"ב, הרחבה 

ענקית קיימת! רק 
1,475,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)19-19(- מתווכים" 03-5701010

 באיזור הרב קוק 3.5 
חד', משופצת ויפה, 3 כ"א 
+ סוכה, 1,650,000 ש"ח 

"אלמוג נכסים" ר"ע 39
052-6402078)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות! באוסישקין 
3 חד', משופצת ומושקעת 
+ יחידת הורים + חזית + 

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

052-6402078 39)19-19(_____________________________________________

 בטאבו משותף אזור 
דובק, 3 חד' חדשה 

מהניילון, כ- 70 מ"ר, 
קומה חמישית, נוף 

מרהיב! בלי, ב- 950,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבניין 
חדיש, 3.5 חדרים + 

מרפסת שמש וסוכה, 
3 כיווני אויר, 7 דיירים 

בלבד! רק ב- 1,600,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בפרויקט 
פינוי בינוי בר כוכבא, 3 

חד', ב- 1,550,000 ש"ח, 
בשלבים מאד מתקדמים 
לפני הריסה להב נכסים 

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 הזדמנות בנורדאו!! 
בטאבו משותף 3 חד', 

ק"ד, 60 מ"ר, 920,000 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)19-19(_____________________________________________

 לחטוף!! בבלעדיות!! 
ברמב"ם 3 חד' + 2 

מרפסות, ק"א, משופצת, 
75 מ"ר, אופציה, 

1,610,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)19-19(נכסים 052-7684074

 יחודית בסוקולוב!!! 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ה, 
מעלית, נוף פנורמי, 

משופצת, סוכה וחניה!! 
1,730,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)19-19(נכסים 052-7684074

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

משופצת + סוכה, 1,380,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח נדלניסט 050-6589497

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

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

050-6589497)19-19(_____________________________________________

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

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

050-6589497)19-19(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד, 1,560,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח נדלניסט 050-6589497

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

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

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)19-19(והשקעות 054-4290600

 רח' הרצוג 3 חד', 
ק"א, כ- 77 מ"ר, 3 

כ"א, סוכה, משופצת, 8 
א.להרחבה, 1,510,000 

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

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

חניה, 1,399,000 נדל"ן 
_____________________________________________)19-19(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות!!! 
במנחם בגין 3.5 חד', 

כ- 95 מ"ר, ק"ב, ג.בטון, 
1,620,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)19-19(הקריה\050-3000121

 א.טבריה 3 חד', 
78 מ"ר, ק"ג, ללא, 

משופצת, א.בג.בטון, 
1,560,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690 



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

כ”ג באייר -כ”ד באייר תשפ”א   05/05-06/05/2021

דירות 
להשכרה

עסקים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

השקעות

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

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

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

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

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

054-6506501)15-15(_____________________________________________

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

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

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

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

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

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

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

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

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

קוטגים

ירושלים

4-4.5 חדרים
חדרה

 השקעה בטוחה 
ומניבה, 4 חד', בפינוי 

בינוי, מושכרת ב- 2,400 
ש"ח, רק 820,000 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(052-7123737

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 בנוה יעקב, רח' 

שאדיקר, פנטהאוז, 7 
חדרי שינה, 5 שירותים, 

2 מרפסות, משופצת 
ושמורה + נוף "אחוזה" 

_____________________________________________)16-19ל(03-5222225

 ברימון-ויזניץ', מטופחת 
ומושקעת, ק"א, 2,500 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(054-8419486

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 4.5 חד', בקרית הרצוג, 
משופצת + מזגנים + 

שירותים כפולים, מטבח חדש 
_____________________________________________)17-20ש(054-5234700

 יח"ד, ברוזנהיים, ק"ב, כ- 
30 מ"ר, מרוהטת ומפוארת, 
2,500 ש"ח 053-3161734 

_____________________________________________)17-20ל(052-7125954

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 6,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

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

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

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

אפשרות למשכנתא, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברוטשילד - אלתר מיהוד 
המבוקש!! עורפית, 4 חד', 
משופצת, יח' הורים, חניה 
_____________________________________________)16-19ש("תיווך בני" 054-8439449

קריות

בני ברק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מיידי! כחדשה! 2.5 חד', 
ק"ב, בנורוק, לזוג, עם/בלי 

ריהוט, בהזדמנות
_____________________________________________)18-21ל(054-8425580

 מציאה! באברבנאל 70, 
ק"ג, מעלית, מוארת, מאוררת, 
ומשופצת, מ.אמריקאי, 2,900 

ש"ח )יחידה נוספת 2,400 
_____________________________________________)18-21ל(ש"ח( 050-4196040

 בסמטת אז"ר, 2 חד', 
קומה 2 + מעלית, מרוהטת, 

מאווררת, ממוזגת
_____________________________________________)18-21ש(058-3261775

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 בהראשונים, 2 חד', 35 
מ"ר, קומה ה' + מעלית + 
סוכה, ממוזג, 2,750 ש"ח 

_____________________________________________)17-20ש(052-7671305

 בנורוק 2 חד', כ- 50 מ"ר, 
משופצת קומפלט, מרוהטת, 
_____________________________________________)17-20ל(ממוזגת, דוד"ש 053-3104856

 בהרב קוק, 2 חד', 
מרוהטת, משופצת, מי"ג סיון, 

_____________________________________________)17-20ל(2,500 ש"ח 054-5634160

 מציאה! חדר, מרוהט, 
ממוזג, מטבח, שקט, ליחיד, 

1,800 ש"ח כולל
_____________________________________________)17-20ל(050-6521476

 יח"ד, חדשה, מוארת + 
מרפסת, קומת קרקע, כניסה 
פרטית, רח' קלישר, 37 מ"ר 

_____________________________________________)18-19ל(054-6781565

 ברמת אלחנן, יח' דיור, 2 
חד', חדשה + סוכה, מרוהטת, 
עם מוצרי חשמל, 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)18-21ש(054-7708250

 בלוד, בדוד המלך, 
ק"4, בלי מעלית, 

בבניין איכותי, מחולקת 
ל- 2 דירות, כולל ריהוט, 

מכניסה 4,000 ש"ח 
בחודש, רק 990,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

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

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

נדל”ן 
מסחרי

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

א', משופצים, מיידי, 
4,300 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

 2 צימרים עם נוף מהמם, 
נקי ומאובזר, וחצר ענקית + 

גקוזי' בכל צימר
_____________________________________________)17-42ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

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

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן
 בלעדי בבורוכוב דירת גן 4 
חד', חדישה, 85 מ"ר, ממ"ד, 

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

 דירת 3-6 חד' לקניה ללא 
תיווך ברוממה מחיר סביר 

_____________________________________________)17-18ח(052-7675616

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

)בלי תיווך( קומה נוחה
_____________________________________________)18-19ח(054-7385609

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)18-19(מאירוביץ 054-6506501

 א.מינץ 3 חד', ק"ד, 
כ- 80 מ"ר, היתרים, 
ג.רעפים )לקונה1(, 

לשיפוץ, 1.440.000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 מציאה!! א.השניים 
3 חד', ק"ג, 65 

מ"ר, מעלית, סוכה, 
1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 בברוט 2 חד', קומה א', 
45 מטר + היתר בניה 30 

מטר )שלד בנוי(, 1,150,000 
_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפרדס כץ החרדית, ק"2, 
חזית, 45 מ"ר, שמורה, אופ' 
בצד ובגג, 1,250,000 ש"ח 

_____________________________________________)19-19(נדלניסט 050-6589497

 בברוט 2 חד', ק"א, 50 
מ"ר, היתרים ביד ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)19-19(הקריה 050-3000121

4-4.5 חדרים
 בדוד אלעזר 4 חד', 104 
מ"ר, מעלית + חניה בטאבו 

"מאגדים" - משה דסקל
052-5926021)19-19(_____________________________________________

טבריה

 בשיכון ד', ק"ב, 3 חדרים, 
מסודרת, 540,000 ש"ח

_____________________________________________)19-19(052-7166160 ידידיה

3-3.5 חדרים

 למכירה בשכונת הר 
נוף ירושלים, דירה מרווחת, 

מוארת, בהזדמנות!
 res 054-5507032 אבי ממן

goldm)19-19(_____________________________________________

 רמות א': קוטג' 7 חד' 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5.5 חד' + 
יחידת 2.5 המכניס 3,600 

ש"ח, חצר )30 מ"ר(, משופץ, 
קרקע, כיוונים, 3,290,00 ש"ח 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 5 חד' )109 מ"ר 
נטו( + סוכה )5 מ"ר( + מחסן 

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,100,000 ש"ח! 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 6 חד' )152 
מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 4 חד' )84 מ"ר 
נטו( + סוכה )13 מ"ר( + 
ת.ב.ע 40 מ"ר, ק"א, חניה 

פרטית, סלון גדול, 2,050,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)19-19(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,080,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה בלעדית!! 
בשפירא, ק"א, 6 חד', 

משופצת מהיסוד, תמ"א 
38, 1,670,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)19-19(_____________________________________________

+5 חדרים

 4 חד', כפר אברהם, 3 
כ"א, 6 מ- 7, 80 מ"ר, לא 
מתיווך, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ל(גמיש, מיידי 055-6672743

3-3.5 חדרים
 בסוף פינסקר קרוב לאם 

המושבות, 3 חדרים, ק"1 
+ ממ"ד + מרפסת שמש, 

1,550,000 ש"ח
050-3528252)19-19(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
בקריות, החל מ- 

499,000 אלף תשואה 
גבוהה שמעון

053-3242966)19-19(_____________________________________________

 100 מטר לחלוקה, רק 
ב- 850,000 ש"ח שמעון 

053-3242966)19-19(_____________________________________________

 120 מטר לפיצול 
ל- 3, ב- 820,000 תמהרו 

_____________________________________________)19-19(שמעון 053-3242966

 דירת 50 מטר 
משופצת, רק ב- 

450,000 ש"ח שמעון 
053-3242966)19-19(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 שמעון
053-3242966)19-19(_____________________________________________

 פנטהאוז מדהים, 175 
מ"ר, בבנין חדש, לכניסה 

מיידית תיווך דורון
054-4980159)19-19(_____________________________________________

 ברח' עובדיה השקט, 
דירה מושקעת, ריהוט 

מלא, בניין מטופח, 
מעלית, חניה

_____________________________________________)19-22ל(052-6158114

 בלעדי בעובדיה 5 
חדרים + יחידת הורים 

+ סוכה, משופצת 
ומושקעת, ק"ב + מעלית 

+ חניה, 6,600 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)19-19(_____________________________________________

 5 חדרים, בבנין חדש, 
עם מרפסת שמש תיווך דורון 

054-4980159)19-19(_____________________________________________

 באדמו"ר מקוצק, 4 
חד', כ- 100 מ"ר, ק"ד, 

מעלית, 2 מרפסות, 
5,500 נדל"ן הקריה

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' גדולה 
בבנין חדש, משופצת, ק"א + 
מעלית + חניה, חזית, 6,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג! 4 חד', 
חדשה מהניילון! כניסה 

ביוני! 4,500 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)19-19(- מתווכים" 03-5701010

 שדרות רמז, 4 חד', 2 
מרפסות, קרקע, 5,800, מיידי 

_____________________________________________)19-22ל(054-6687466

 מציאה, ביצחק 
שדה!!! 4 חד', 100 

מ"ר, ק"ג, חזית, חניה, 
5,000 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)19-19(_____________________________________________

 ברח' הרב קוק, 3 חד', 
קומה ראשונה, חזית, 75 מ"ר, 

ממוזגת, משופצת, ארונות, 
_____________________________________________)19-22ל(גמיש 052-5974583

 בנויפלד, 3 חדרים, ק"ג, 
חרדי, משופצת, ש"כ, סוכה, 3 

_____________________________________________)19-22ל(כ"א, גנרטור 055-6722670

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו, 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)19-19(_____________________________________________

 מציאה!!! במכבים 
להשכרה 3 חד', קומה 3, 
משופצת, 3,300 "פנחס 

_____________________________________________)19-19(נכסים" 055-6789653

 להשכרה ברחוב ירושלים 
בבני ברק, דירת 3 חדרים, 

עורפית ומוארת, מתיווך
050-9222371)19-19(_____________________________________________

 בעוזיאל, 3 חד', 55 מ"ר, 
קומה 1-, מעלית, משופץ, 
_____________________________________________)17-20ש(3,300 ש"ח 052-7671305

 בשיכון ה' להשכרה, מיידי, 
כשלושה חדרים, משופצת, 

_____________________________________________)18-21(לשנה 052-4456199

 ברח' הרב קוק/גן וורשא, 
2 חד', במצב מצוין, מרוהט, 

ממוזג, מיידי, לכל מטרה 
_____________________________________________)19-22ל(054-6804376

 בבן זכאי 2.5 חד', 50 
מ"ר, ק"ק מוגבהת, משופצת, 

ממוזגת, 3,400 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 בז'בוטינסקי/צהל 3 
חדרים, קומה 3 נמוכה, 3,200 

_____________________________________________)19-19(ש"ח 050-3528252

ביקוש 
דירות

 ברח' קארו, 3 חד', 3 
כיווני אוויר, משופצת, קומה 
ראשונה, ללא מעלית, כ- 75 

מ"ר, רחוב שקט, 3,900 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(מיידי 050-2638644

 3 חד' + מעלית + חניה, 
קומה שניה, שמורה, ברחוב 

_____________________________________________)18-21ל(אחד העם 054-2150552

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

למבוגרת אם יש מישהו שיש 
לו אפשרות לעזור שיצור קשר 

_____________________________________________)19-20ח(050-5952474

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)19-20ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)19-20ח(מתיווך( 052-3595314

 למשקיע שמחפש 
תשואה, במרכז פתח תקווה, 

דירת שותפים, מפוארת 
ומאובזרת, ברמת בית מלון, 
מחולקת חוקית!! מושכרת 

ב- 10,000 ש"ח לחודש, 
1,590,000 תיווך-

054-8454737)19-19(_____________________________________________

 רוצה לשכור חנות 
בבני ברק? מעוניין 

להשכיר את החנות 
שלך? בשבילך אנחנו כאן 
_____________________________________________)19-19(תיווך דורון 054-4980159

חנויות

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
מתאים בלעדי תיווך 

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

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

_____________________________________________)19-19(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 18 מ"ר, ר"ע 66, 
מיקום חזק תיווך דורון

054-4980159)19-19(_____________________________________________

 חנות 54 מ"ר, על רבי 
עקיבא, מיקום חזק, בנין חדש 

_____________________________________________)19-19(תיווך דורון 054-4980159

 חנות להשכרה, ק"א, ר"ע 
הרב קוק, 70 מ"ר, עם חזית 

ענקית תיווך דורון
054-4980159)19-19(_____________________________________________

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

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

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

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

ענקית!! לכל מטרה, אפשרות 
60 מ"ר 050-3999777

_____________________________________________)17-22ל(052-2518617

 להשכרה בבני ברק ברחוב 
רבי עקיבא, חנות פינתית, 27 

_____________________________________________)19-19(מטר, מתיווך 050-9222371

 להשכרה! בר' עקיבא 
ב"ב, חזיתית, 23*2 מ"ר, 2 
קומות, אופציה לקומה 1, 

מושקעת, מיידית
_____________________________________________)18-21ש(050-2899019

 בפריים לוקיישן 
במרכז רבי עקיבא, חנות 

30 מ"ר, חזית, כניסה 
מיידית, פרטים בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)18-19(חזקי 052-3882621

מבנים
 להשכרה בפתח תקוה 

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

מחסנים
 מחסן 21 מ"ר, ברב קוק, 

1,200 תיווך דורון
054-4980159)19-19(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
עדיין במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)19-19(_____________________________________________

משרדים
 למכירה משרד בבנין 

משרדים יוקרתי, במרכז תל 
אביב, טעון שיפוץ קל, 40,000 

_____________________________________________)19-19(ש"ח 054-9400028

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)19-19(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)19-19(דורון 054-4980159

 משרד 20 מ"ר, חדש, 
מחיר מציאה, למיידי תיווך 

_____________________________________________)19-19(דורון 054-4980159

 בעלמה הפסטורלי - 
יחידת נופש, 4 חדרי שינה, 

חצר גדולה + בריכה + מנגל 
_____________________________________________)19-22ש(050-6686907

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-19/21ש(052-4481113

טבריה
 15 מיטות, 7 חדרים, 

2 קומות, גינה גדולה, 
מרווחת, נקיה, נוף 

לכנרת, עם כל צרכי 
_____________________________________________)12-23ש(הציבור 0504124556

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

חדרה
 להשכרה וילה ענקית 
בחדרה, עד 30 איש, חצר 
גדולה, לימי חול ושבתות 
לפרטים: 052-7673471

055-6643679)17-20(_____________________________________________

 פנטהאוס חדיש 
ומפואר בטבריה בשכונה 
החרדית, של 5.5 חדרים 

פלוס מרפסת, עם נוף 
לכנרת, מרוהט ומאובזר 
קומפלט 050-6452128 

050-4442212)19-19(_____________________________________________

 דירת נופש, ממוזגת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, מחירים נוחים 

_____________________________________________)13-18ש(050-7777571

 במגדלי המלכים, מתאים 
לזוג + 3, 5 דק' למדרחוב, 

מרפסת נוף, מבצע לזוג 990 
ש"ח ל- 3 לילות

_____________________________________________)15-29ש(054-8425184 054-6511250

 מבחר ענק של דירות 
בטבריה, החל מ- 70 ש"ח 

למיטה )אופציה במייל/וואצ( 
_____________________________________________)15-26ש(052-7690412

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)18-10/21ש(349 ש"ח 079-5551606
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מחשבים

לימוד נהיגה

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

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

אבידות

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

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

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

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

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

יד שניה 
קונים

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "בנצימר" - חופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

כלנית

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

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

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

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

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

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

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

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

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

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

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

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

יבניאל

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(02-5382304 053-7173048

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

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

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

השכרת רכב

מושב תרום
 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-19ש(050-6333765

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-24ש(וסנוקר 052-3540874

 שיר בנוף - 2 יחידות, 
מאובזרות, לזוגות/משפחות + 

נוף פנורמי לכנרת, ומרפסת 
_____________________________________________)17-28ש(מוצלת 058-7506090

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

ספסופה

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

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

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)11-19ש(052-4604609

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)7-19ש(054-6388082

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 חניון קראוונים 
בספסופה ליד מירון, פנוי 

לל"ג בעומר
_____________________________________________)17-18ש(052-4604609

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

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

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

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

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

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

צפת

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

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

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

 צימר יומי ושבתות, 
מיקום מעולה, בעיר 
העתיקה של צפת, 

מחירים מיוחדים 
_____________________________________________)18-21ש(לאמצ"ש 052-7153475

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/21ש(ונדנדות 052-5856465

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי, נוף וחצר, רבע ש' 

_____________________________________________)15-22ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מכירת רכבים
טויוטה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

150 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

שונות 
 ליווי ותמיכה, בהריון 
ובלידה, קואוצ'ינג להכנה 

ללידה וטיפולי רפלקסולוגיה 
_____________________________________________)18-19ל(052-6500207 רחל

 בשבת פרשת נח נמצאו 
מספר תכשיטי זהב בקריית 

_____________________________________________)17-18ח(הרצוג 052-7679795

 נמצא נגן לפני כחודש 
_____________________________________________)17-18ח(בבני ברק 054-8409064

 במוצאי שבת "שמיני" 
נמצא בכביש 1 תיק לפאה 

_____________________________________________)17-18ח(054-4945469

 למסירה: ארון סלוני חום 
עץ בוק דלת שקופה + 2 

_____________________________________________)18-19ח(מגירות 052-7014288

 למסירה מיטה נפתחת + 
שני מגירות מצב מצויין ללא 

_____________________________________________)18-19ח(מזרונים 058-3298346

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536 

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 I30-2010 רדיו דיסק לרכב 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 מדיח סימנס במצב טוב 
_____________________________________________)18-19ח(300 ש"ח 052-5520439

 מכונת כביסה קריסטל 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח 052-5520439

 כיריים גז במצב מצוין 250 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-5520439

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה סמסונג 
7 ק"ג )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 052-2727474

 למכירה מכונת כביסה 
LG ב- 210 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)18-19ח(בני ברק 052-5737813

 שעון שבת למזגן לתקע 
גדול חדש אחריות 40 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-8433730 ב"ב

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(054-3558949

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(050-3337530 אבנר

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)18-19ח(300 ש"ח 054-7432035

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)18-19ח(תקוה(

 סאוטר חד תאי במצב 
מצוין ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(050-4105943 050-4105843

 מחשב נייד מצוין לצפיה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3346080

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח 054-7216671

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 מחשב נייד חסום + 
מודם + קו נטפרי, 920 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ל(052-7192572

 ,sharp מקרר חברת 
600 ליטר, מקפיא עליון, מצב 
מעולה, מקומת קרקע, 1,000 

_____________________________________________)18-19(ש"ח 054-2830294

 MK נאבד שעון בנות 
בריידינג או באוטובוס חזור 

_____________________________________________)19-20ח(053-3141715

 הוחלף בטעות בתאריך 
12/4 כובע )קנצייט( בקו 

210 מבני ברק לקרית ספר 
_____________________________________________)19-20ל(052-7157401

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)19-20ח(ילדים 050-6651365

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד באלף דולר

_____________________________________________)19-20ח(050-4158682

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)19-20ח(052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)19-20ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)19-20ח(סימלי 052-3595314

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אקלטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)19-20ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)19-20ח(אלקטרה 054-4458379

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)19-20ח(או ישנה 052-3595314

 נכה שזקוק למכשיר 
_____________________________________________)19-20ח(שמיעה 050-5952474

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)19-20ח(050-5343924

 מעוניין במכונת חישוב 
עם סרט נייר במצב תקין 

_____________________________________________)19-20ח(050-5343924

 נשמח לקבל סטוקים של 
כפתורים שאינם בשימוש מלכי 

_____________________________________________)19-20ח(052-6756900

 למסירה חצובות ולהבות 
לגז של תנור מדגם "בלרס" 

כשר לפסח פלאפון:
_____________________________________________)19-20ח(050-4175491 בני ברק

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר 

ב- 130 ש"ח לשבוע לניסיון 
_____________________________________________)19-20ח(052-8814378

 למסירה בחינם 3 וחצי 
זוגות עדשות מגע -0.5

_____________________________________________)19-20ח(054-8527952

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)19-20ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 אבד ארנק שחור קטן עם 
כסף ברחוב פוברסקי ליאת 

_____________________________________________)18-19ח(052-2260221

 בכ"ה ניסן נמצא צמיד 
זהב בב"ב בקו 161

_____________________________________________)18-19ח(058-3261715

 נמצאו אופניים הילוכים 
_____________________________________________)18-19ח(ממותג קוברה 050-7248799

 נמצאה טבעת לפני 
שנתיים בקו 5 המאבדת תוכל 
לקבלה על פי סימנים בפלאפון 

_____________________________________________)18-19ח(050-4882006

 מקרר חשמלי - פריז'דר 
_____________________________________________)19-20ח(בינוני 500 ש"ח 054-6028141

 תנור גז + חלקים עליונים 
לפסח 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-6028141

 מגהץ אדים חדש באריזה 
frima ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)19-20ח(052-2786557

 שואב אבק 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(מרמת גן 054-4980062

 רדיאטור 11 צלעות במצב 
מעולה כולל כלי ליצירת אדים 

_____________________________________________)19-20ח(170 ש"ח 050-4158178

 מחשב נייד עם מאגר 
ענק ספרי קודש 499 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(058-3263264

 באסון מירון ל"ג בעומר 
אבד קפוצון שחור של 
דלתא אם יש מוצא נא 

_____________________________________________)19-20ל(לפנות 054-6337121

 אבד תיק טלית ותפילין 
ביום ו' בב"ב רקום ש.ש

_____________________________________________)19-20ח(050-4103142

 נמצא נגן סאנדיסק 
_____________________________________________)19-20ח(בחוה"מ פסח 0528320137

 נמצא כרטיס רב קו לפני 
חצי שנה ע"ש ברוך יוסף פישר 

_____________________________________________)19-20ח(לפרטים 050-4141737

 MK נאבד שעון בנות 
בריידינג או באוטובוס חזור 

_____________________________________________)19-20ח(053-3141715

 הוחלף בטעות בתאריך 
12/4 כובע )קנצייט( בקו 

210 מבני ברק לקרית ספר 
_____________________________________________)19-20ל(052-7157401

 לפני כשנה אבד מכנס 
ורוד קצר חברת בנים מספר 1 

_____________________________________________)19-20ח(054-8527952

 אבד כרטיס זכרון 64 
גיגה בב"ב או בקו 140 מב"ב 
לכיוון בת ים המוצא מתבקש 
להתקשר ל- 052-7696930 

_____________________________________________)19-20ח(053-3869231

 נמצא שעון יד של ילד 
לפני כחודשיים בשיכון ה' 

_____________________________________________)19-20ח(052-7149541

 אבד תיק טלית ותפילין 
ביום ו' בב"ב רקום ש.ש

_____________________________________________)19-20ח(050-4103142

 נמצא נגן סאנדיסק 
_____________________________________________)19-20ח(בחוה"מ פסח 0528320137

 נמצא כרטיס רב קו לפני 
חצי שנה ע"ש ברוך יוסף פישר 

_____________________________________________)19-20ח(לפרטים 050-4141737

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 בלנדר 50 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 20 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 למסירה בחינם מקרר 
בינוני במצב טוב נדרש להוריד 
3 קומות בפתח תקוה טלפון 

_____________________________________________)18-19ח(052-8388157

יונדאי

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

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

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

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

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

 יחידת נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 

בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-31ל(052-4604609

 בס"ד, למכירה טיוטה 
יאריס 2011, אוטומטית, 
שניה, מנוע 1340 מעולה 

055-6775411)19-19(_____________________________________________

 I30-2014 למכירה יונדאי 
ראשונה סטיישן + טסט, 

אפשרות החלפה
050-5699485)19-19(_____________________________________________

רפואה 
 רפואה טבעית בגישה 
אחרת, עודף משקל, עיכול, 

_____________________________________________)19-22ש(כאב 054-4374231

לפרסום
03-6162228

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצויין 380 ש"ח בלבד

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 מקרר אמקור במצב מצוין 
_____________________________________________)19-20ח(ב- 350 054-8402501

 תנור משולב במצב תקין 
_____________________________________________)19-20ח()לבן( ב- 300 054-8402501

 למכירה תנור גז מעולה ב- 
_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח 052-7147111

 למכירה מכונת כביסה 
קוסנסטרוקט 150 ש"ח טובה 

_____________________________________________)19-20ח(052-7147111

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח 054-7432035

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)19-20ח(052-2727474

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-2727474

 למכירה מאוורר מתכת 
_____________________________________________)19-20ח(חדש 180 ש"ח 054-2819921

 טוסטר אובן 5 ליטר 
מתאים גם לזוג צעיר 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3155415

 ספר מי מה כמה מנוילן 
_____________________________________________)19-20ח(40 ש"ח 053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(מציאה 054-4273857

 מקרר מצוין 200 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(מציאה 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 מאוורר תקרה 80 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 מיקרו אלקטרוני 250 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 שואב אבק עוצמתי 150 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)19-20ח(120 ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(חשמלית 054-4273857

 למכירה מקפיא 4 מדפים 
מצב מצויין 350 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-5656194

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 מדפסת לייזר של ברדר 
נמכרת ב- 500 עקב שדרוג 

_____________________________________________)19-20ח(ציוד 058-3244508

 צורב חדש למחשב של 
LG ב- 85 ש"ח אשדוד

_____________________________________________)19-20ח(055-9228246

 למכירה מכונת כביסה 
מצב מעולה בהזדמנות 450 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-8465115

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-3558949

 פן מחברת בייבי ליס במצב 
חדש הקודם זוכה ב- 120 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7180485

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3346080

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)19-20ח(100 ש"ח 052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 מדפסת לייזר של ברדר 
נמכרת ב- 500 עקב שדרוג 

_____________________________________________)19-20ח(ציוד 058-3244508

 פלטה שבת חזקה מאוד 
_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח אשדוד 055-9228246

 מגהץ קיטור מצב מצוין 
ב- 50 ש"ח טל':

_____________________________________________)19-20ח(054-3605344

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 צורב חדש למחשב של 
LG ב- 85 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 רולים רמינגטון מבצע 50 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7110779

 רדיאטור מצב חדש עם 
כלי ליצירת אדים חמים ב- 100 

_____________________________________________)18-19ח(שקל בלבד 054-8447306

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 שנאי ממיר מ- 220 ל- 
110V בהספק של 500W ב- 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 70 ש"ח טל':
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)18-19ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 פלטה שבת חזקה מאוד 
_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח 058-3216830
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 סלון רייקטייר נפתח 
לשלוש אמריקן קומפורט 

בהזדמנות! שמור כחדש! 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3292985

 8 כסאות כתר פלסטיק 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח 055-2824484

 6 כסאות לסלון מעץ מלא 
כחדשים! בהזדמנות! 150 

_____________________________________________)17-18ח(כ"א 055-2824482

 שולחן נפתח 270/110 
במצב מעולה! עץ מלא 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 055-2824482

 2 מזרנים זהים ד"ר ברונדי 
0.80/1.80 עובי יותר מ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)17-18ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה סטנדר במצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(050-4195133

 2 מזרונים לילדים 190*80 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח 053-3169314

 למכירה כוורת חזקה 
ויציבה צבע חום בהיר 240 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530 אבנר

 כסא מחשב נח מאד 
ריפוד שלם ונקי 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8433730

 2 מיטות ארון עם מדפים 
יפהפיות עץ סנדביץ פורמייקה 

_____________________________________________)16-17ח(כ"א 500 ש"ח 03-6199806

 2 מיטות חדר שינה 
מועלם 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מיטת שלישיה מועלם 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-4131038

 כוננית ספרים חדר ילדים 
80*2.40 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(למדף בב"ב 052-7600336

 2 מזרנים זהים של ד"ר 
ברונדי 0.80/1.80 עובי כ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן סלוני מעץ מלא 
נפתח ל- 250/110 ב"ב 500 
ש"ח 6 כסאות ריפוד חדש! 

_____________________________________________)16-17ח(058-3292985 055-2824482

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 מנורה יפה לסלון / פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-6140800

 מיטה בצורת ר' עם 
דלתות ומדפים 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 למכירה מכתביה צבע לבן 
+ כסא עם ידיות 230 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 למכירה ארונות מטבח 
גבוה 3 דלתות צבע חום בהיר 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח 052-5737813

תינוקות

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3337530

 ראי סלוני חדש! 70 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 055-2824482

 6-8 כסאות סלון דגם 
חדש! מעץ מלא בני ברק כ"א 

_____________________________________________)16-17ח(180 058-3292985

 שולחן סלון נפתח מעץ 
מלא 270/110 ב"ב במחיר 

הזדמנות! 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(058-3292985

 2 כיסאות ורודים מעוצבים 
לחדר בנות מאיקאה ב- 200 

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 054-2859394

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית 380 ש"ח בלבד נפתח 

_____________________________________________)16-17ח(חזק ויציב 052-5737813

 מיטת תינוק איכותית + 
מזרון צבע שמנת מצב חדש 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח נייד: 050-6990740

 לול עץ + מזרון מצב חדש 
_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח נייד: 050-6990740

 עריסה פלסטיק + מזרון 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק כולל 
ריפוד )מתכוונן + מגש נשלף( 

מצב חדש 150 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)17-18ח(050-6990740

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 עגלת גוד ביבי במצב 
מצויין טיולון + אמבטיה 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 052-7119912

 מציאה! עגלת תינוק + 
אמבטיה בייבי סייף מצב מצויין 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מיטת תינוק 
מעץ מלא + מזרון מצב מצויין 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח 052-7108328

 למכירה טיולון 160 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מצב מצויין 052-5737813

 PC מסך למחשב 
21 אינטץ כחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ליחידה 050-6205446

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח גמיש ב"ב 054-8412976

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 052-2727474

 מכשיר פקס משולב 
דיגיטלי כחדש 200 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-4128382/1

 למכירה מקרר מיני בר 
במצב מעולה כמו חדש ב- 

100 ש"ח מבני ברק פלאפון 
_____________________________________________)16-17ח(052-8370535

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-2897977

 גמבוי 2 מסכים כולל 
מצלמה ונגן מצב מצוין 290 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8474176

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3346080

 נגן boss כחדש מסך מגע 
גדול חסום לוידאו 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8474176

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-3558949

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 054-3558949

 מסחטת מיצים 
קשה המילטון ביץ פסחית 
השתמשנו פעמים ב- 300 

_____________________________________________)16-17ח(054-8420107

ריהוט

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
עץ מלא, חדישים, אפשרות 

_____________________________________________)19-20ל(בנפרד 052-4227714

 סלון איטלקי מעור, 2 ו- 3, 
צבע חום כהה, במצב חדש, 

 מיטה מתקפלת 50 ש"ח _____________________________________________)19-20ל(בהזדמנות 052-4227714
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 ארונית מעץ 100 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 שולחן גדול וקטן 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מתקפל 054-4273857

 כיסא נוח מתקפל עם 
מזרון 100 ש"ח מציאה

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן לקמפינג כחדש 80 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לסוכה 15 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מרופדים 054-4273857

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)17-18ח(350 ש"ח 053-3155415

 מזגן נייד טורנדו 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 טוסטר אובן מורפי 
רצ'ארדס 150 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מחשב שולחני אינטל 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מקרר משרדי + תא 
הקפאה בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3173347

 למכירה סלון עור 
במצב מעולה, 2+3, 
1,500 ש"ח )אופציה 

_____________________________________________)18-20ש(לחלק 1( 052-7180224

 מיטה קומותיים בצורת 
ר' מעץ מלא כולל מגירות 
מדפים ודלתות 2 מזרנים 

חדשים אורטופדיים 500 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(054-4980062

 סלון במצב טוב 3+2 350 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-5520439

 מזנון 250 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(052-5520439

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(280 ש"ח 054-7216671

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 רפידת מזרון ויסקו 400 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מנורה עומדת 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(נייד: 050-6990740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 עריסה פלסטיק + מזרון 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(נייד: 050-6990740

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 150 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 460 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(בב"ב 052-7600336

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

_____________________________________________)18-19ח(399 ש"ח 03-9092321

 מטה 50 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(052-5520439

 לול במצב מצוין 150 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(052-5520439

 למכירה עגלת ציפוצולו 
460 ש"ח עם כל החלקים 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 למכירה עגלת תאומים 
סיטי מיני אדומה חזקה 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7144325

 למכירה מיטת תינוק צבע 
שמנת יפה ושמורה 200 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(052-7119229

 עגלה אמבטיה כחדשה 
_____________________________________________)18-19ח(400 ש"ח 054-8468509

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב מעולה 

מכיל ופרקטי רק ב- 40 שקל 
_____________________________________________)18-19ח(054-8447306

 תנור חימום על סולר 399 
_____________________________________________)17-18ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג 
_____________________________________________)17-18ח(מהיר 450 ש"ח 058-3216830

 צורב חדש DVD חברת 
LG ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 255 ש"ח 058-3216830

 בלאקברי חדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 053-5420807

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 מקרר מצוין 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 מיקרו אלקטרוני 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 ג'ק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(חשמלית 054-4273857

 מיקסר להקצפה 20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה מכונת כביסה 
LG מחיר 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)16-17ח(כולל הובלה 052-5737813

 מיקרוגל סמסונג במצב 
מעולה! 100 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)16-17ח(055-2824484

 טוסטר אובן היה בשימוש 
_____________________________________________)16-17ח(מעט 400 ש"ח 053-3155415

 מיקסר חברת מולר קערה 
מקציף כולל מטחנת והבלנדר 

לא היו בשימוש 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 מקרן קול 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 מזרונים זהים ד"ר ברונדי 
0.80/1.80 עובי יותר מ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)19-20ח(בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות מרופדים 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-6028141

 2 כורסאות צפוי בד 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-6028141

 מזנון לספרים למטה 3 
תאים ומגרות 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-6028141

 ארון ספרים עם שולחן 
כתיבה על עמודים 500 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-6028141

 למכירה כוורת חזקה 
ויציבה צבע חום בהיר 240 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 2 כיסאות ורודים לחדר 
בנות מעוצבים ומיוחדים 

מאיקאה ב- 200
_____________________________________________)19-20ח(054-2859394

 למכירה שולחן אוכל 
מתכת עם זכוכית 90*120 

נפתח ל- 2.4 מטר חזק ויציב 
_____________________________________________)19-20ח(430 ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון חדר ילדים צבע בהיר 
)סנדויץ( 5 דלתות ב- 500 

_____________________________________________)19-20ח(054-8402501

 7 כסאות סלון במצב 
מצוין כ"א 60 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-8402501

 שולחן סלון עץ מלא 
נפתח צבע עץ טבעי 200 

_____________________________________________)19-20ח(052-7147111

 2 ארונות אחסון נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 ש"ח כדאי לראות
_____________________________________________)19-20ח(03-6199806

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)19-20ח(350 ש"ח 053-3155415

 כורסא יחיד מעור צבע 
קרם לא נפתח רחבה 350 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר 3 דלתות צבע 

חום בהיר 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל זכוכית 
מחוסמת גבוה 330 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 למכירה כסאות ישיבה 80 
ש"ח לכסא עם ריפוד + עץ 

_____________________________________________)19-20ח(מלא 052-5737813

 שולחן מרובע )140*140( 
+ 8 כסאות )ללא ריפוד( עץ 

מלא צבע וונגה 500 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(050-6990740

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(050-6990740

 שולחן וכיסאות מעץ 
מצב מצוין ב- 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)19-20ח(052-7158292

 מיטות ח.שינה עם ארגזים 
ללא מזרנים בב"ב 300 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-8438570

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ארון לנעליים 
של IKEA חדש באריזה 

במחיר מציאה 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)19-20ח(לפרטים: 052-7163030

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)19-20ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-3337530

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)19-20ח(ס"מ 140 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)19-20ח(100 ש"ח 050-6245339

 ספה כולל מטה במצב 
טוב מאד ל- 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(058-3261874

 כיסא נוח 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 ארונית מעץ 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 שולחן גדול וקטן 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(מתקפל 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)19-20ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 מזנון עץ שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 כיסאות לסוכה 15 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(מרופדים 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 למכירה מדפים פלסטיק 
עבים "כתר" 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)19-20ח(054-5656194

 שולחן סלון כולל כסאות 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח 058-3030500

 ארון לאמבטיה כולל כיור 
_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח 053-8080500

 כורסא יחיד מעור צבע 
קרם לא נפתח רחבה 350 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח לא חדש 053-3155415

 כיסאות מתקפלים 15 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כיסאות כחדשה 500 ש"ח 

 מיטת קומותיים עם _____________________________________________)19-20ח(מציאה 054-4273857
מזרנים חדשים 500 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 2 שולחנות קפה 200 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4980062

 ספות עור איטלקי 2+3 
_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח 054-4980062

 מחשב שולחני אינטל 
כולל הכל 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מיטת שלישיה 500 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 מיטת חדר שינה 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-4131038

 2 ספות בצבע חום כהה 
עור במצב טוב 350 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-8457681

 5 כסאות מעץ חום 
יוקרתי לפינת אוכל 30 ש"ח 
כ"א פלאפון 050-4175491 

_____________________________________________)19-20ח(בני ברק

 למכירה מזרון חדש 180 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 כיסאות מתקפלים 15 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כיסאות כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(מציאה 054-4273857

 כיסא נוח 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 שידות פלסטיק 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פינת אוכל מעץ עם 4 
כסאות 300 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 שולחנות סלון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 שולחן יצירה ו- 2 כסאות 
_____________________________________________)16-17ח(ילדים 100 ש"ח 054-4980062

 ספה חומה 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 ספת שזלונג 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 כורסאות אדומות 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 כורסת עור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מזנון עץ שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 כסא גיי מינג 300 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 עגלת סלקל "דונה" 
בצבע אדום ב- 140 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(050-4158480

 עגלת שכיבה "האוסטר" 
_____________________________________________)19-20ח(ב- 320 ש"ח 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה 
+ ישיבה בצבע אפור ב- 220 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-4158480

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-8476805

 מיטת מעבר כולל מזרון 
_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח 053-3155415

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)19-20ח(140 ש"ח 054-5656194

 מגן לעריסה/לול לתינוקת 
_____________________________________________)19-20ח(שילב 25 ש"ח 053-3155415

 עגלת תינוק מימה 
קסרי אמבטיה פלוס טיולון 

משומשת 399 ש"ח אחיסמך 
_____________________________________________)19-20ח(058-3263264

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(נייד: 050-6990740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(050-6990740

 למכירה טיולון 160 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(מצב מצויין 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
500 ש"ח בלבד צבע סגול 

כהה + גג + אחיזה
_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 עגלה משולבת ג'וי כרום 
טורקיז אמבטיה + טיולון 

במצב מעולה 500 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(050-4158178

 למכירה מיטת תינוק צבע 
שמנת יפה ושמורה 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7119229

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
ווינדוס 10 רק 499 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מחבת חשמלי מולטי שף 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 שואב אבק חשמלי 
באריזה דגם "הום" כחדש 300 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-8441788 תל אביב

 מכשיר ג'קוזי לרגליים 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 מגהץ אדים באריזה 
אלקטרו קל חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788 תל אביב

 רדיאטור חדש 12 צלעות 
200 ש"ח 050-8441788 תל 

_____________________________________________)17-18ח(אביב

 טוסטר אובן זק"ש 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-8441788 תל אביב

 פלטה לשבת חזקה מאוד 
_____________________________________________)17-18ח(100 058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
כחדש 295 וחברת סוני 98 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3216830

 צורב חדש למחשב של 
LG ב- 85 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 משאבה חזקה ואיכותית 
_____________________________________________)17-18ח(75 ש"ח 058-3216830

 משאבה חשמלית 85 
ש"ח מתאים להכל

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 מקרנציק' + 5 דיסקים 
ב- 280 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח 054-4273857

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)18-19ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 220V -שנאי ממיר מ 
 500W 110 בהספק שלV -ל
_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר אובן גולד ליין 10 
ל' כמו חדש כשר לפסח 90 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3143334

 מדפסת HP דרוש תיקון 
בגלגלת 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7131071

 רמקול בלוטוס גדול חדש 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 שקל 050-8776286

 מצלמה soni 830w ב- 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח 058-3274166

 מכשיר פקס + צבע שחור 
מלא חדש מקורי של HP ב- 
_____________________________________________)16-17ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 מכונת כביסה 11 ק"ג 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 אופה לחם במצב מעולה! 
כמעט ולא היה בשימוש 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3292985

 למכירה קולט אדים 
נירוסטה חדש קופר מס' דגם

 Hj2103-7319
60 ס"מ )ארובה חבור גב( 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8410050

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)17-18ח(052-2727474

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת מתכת 

500 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)17-18ח(054-8412976

 נגן BOOS כשר מסך 
גדול תמונות כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8474176

 מחמם למים חמים על 
פלטה עם ברז 70 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 טוסטר אובן 400 ש"ח 5 
_____________________________________________)17-18ח(ליטר 053-3155415

 מיקסר חברת מולר קערה 
מקציף כולל מטחנת בשר 

ובלנדר 350 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 שואב אבק ציקלון חדש 
ללא שימוש עם הובלה 430 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3287846

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3245685

 חדש! מטען למכונת 
גילוח פיליפס 50 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 מטען אוניברסלי לבטריות 
מרובעות וגם לרגילות חדש ב- 

_____________________________________________)17-18ח(60 ש"ח 052-7154435

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 052-3463482

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(נייד: 050-6990740

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

_____________________________________________)19-20ח(054-3605344

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

_____________________________________________)19-20ח(054-3605344

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

_____________________________________________)19-20ח(052-5173714

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

_____________________________________________)19-20ח(054-3605344

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה כוורת חזקה 
ויציבה צבע חום בהיר 220 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 זוג ידיות מתכווננות לכסא 
מחשב כחדש 50 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8433730 ב"ב

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה מיטת שלישיה 
כולל מזרונים 500 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-4968590

 למכירה כוורת חמישה 
תאים לחדר ילדים 200 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-4968590

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)18-19ח(050-3337530 אבנר

 שולחן מרובע )140*140( 
+ 8 כסאות )ללא ריפוד( עץ 

מלא צבע וונגה 500 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 עגלת סלקל של חברת 
דונה ב- 150 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)19-20ח(050-4158480

 עגלה משולבת בצבע 
אפור ב- 210 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)19-20ח(050-4158480

 עגלת שכיבה כחדשה 
חברת האוסטר ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב 050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 סלקל לרכב במצב מצוין 
ב- 60 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)19-20ח(050-4158480

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בב"ב 050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בב"ב 050-4158480

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

_____________________________________________)19-20ח(399 ש"ח 03-9092321

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)18-19ח(250 ש"ח 054-7216671

 שטיח לילדים צבע קרם 
2*1.20 50 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 עגלה אמבטיה + טיולון 
חברת chkco כחדשה מחיר 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח טל': 052-7177539

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)16-17ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

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

_____________________________________________)16-17ח(399 ש"ח 03-9092321

 למכירה עגלת  סלקל 
שלב ראשון לתינוק שמתאים 

גם לרכב ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-7619852

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 למכירה עגלת אמבטיה 
500 ש"ח בלבד צבע סגול 

כהה + גג + אחיזה
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 לול עץ לתינוק כחדש רק 
300 ש"ח צבע לבן

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 משאבת חלב אוונט 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת בייבי גוגר 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
_____________________________________________)17-18ח(גוי 50 ש"ח 058-3245685
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 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא 
קומיקס חברים 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 3 דיבוריות לקסדת אופנוע 
חדשות 200 ו- 300 אפשרות 

_____________________________________________)17-18ח(למשלוח 058-3287846

 סבל צף לאופני קפיצים 
חדש 110 ש"ח עם משלוח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3287846

 צמיג לאופניים מידה 27.5 
כשבועיים בשימוש קצת עקום 

_____________________________________________)17-18ח(וצר 058-3287846

 מעיל צמר חדש לגבר 
מידה 56 90 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3165377

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)17-18ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3165377

 10 דיסקים חדשים של 
גדולי הזמר החסידי ב- 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעת קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אוויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 אופניים גודל 14 בצבע 
ורוד 100 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(050-4146099 055-6730568

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעות קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 מציאה: תא הטלה 
לתוכים חדש רק ב- 27 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4143035 בערב

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
ב- 197 ש"ח 054-8542649 

_____________________________________________)17-18ח(בערב

 חיקוי של מטבע 100 מיל 
1931 ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4174525

 למכירה: סט ספרים 
רפואות תימן ג' חלקים 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בירושלים 054-8562463

 קסדה שחורה לאופניים 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 70 ש"ח 055-6772789

 אורגן משוכלל חדש 
באריזה ב- 500 שקלים במקום 

כ- 700 בבני ברק
_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 מינשא אופנים לרכב 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מתקן לתלית מסך חדש 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח גמיש 054-4273857

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 בלונים לסודה סטרים גדול 
מלא 70 ש"ח ריק 20 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(בפתח תקוה 052-2786557

 שמלה מקסי כחולה 
לארוע מיוחדת מאד מידה 40 

_____________________________________________)17-18ח(400 ש' 054-8409064

 נעלי נשים אלגנטיות 
מחברה יוקרתית!! מידה 36 

_____________________________________________)17-18ח(חדשות 150 ש' 054-8409064

 כרטיסי גיפטקארד 
עזריאלי 100 ש"ח ב- 90, 200 

_____________________________________________)17-18ח(ב- 175 054-8421272 ב"ב

 בהזדמנות אורגן משוכלל 
חדש באריזה ב- 500 במקום 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 700 ש"ח 054-2859394

 אופניים גודל 14 בצבע 
ורוד 100 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(050-4146099 055-6730568

 למכירה צילייה חדשה + 
טבעות קשירה 4*3 15 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(למט' 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר 250 
ש"ח + מעצורים

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
חדש בקופסא 380 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3121020

 מציאה: תא הטלה 
לתוכים חדש רק ב- 27 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4143035 בערב

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
ב- 197 ש"ח 054-8542649 

_____________________________________________)17-18ח(בערב

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 חיקוי של מטבע 100 מיל 
1931 ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4174525

 למכירה: סט ספרים 
רפואות תימן ג' חלקים 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בירושלים 054-8562463

 קסדה שחורה לאופניים 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 70 ש"ח 055-6772789

 אורגן משוכלל חדש 
באריזה ב- 500 שקלים במקום 

כ- 700 בבני ברק
_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 burberry בושם 
london חדש באריזה!! 140 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בני ברק 054-8481582

 ערכת טיפול פנים 
לפצעים וכו' לבנים ובנות 360 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח + אחריות 058-3216830

 צופר אופנוע לאופניים 
חשמליות 90 שקל

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 קסדה אופנוע מצוין 
 LS2 לאופנים חשמליות של
_____________________________________________)17-18ח(רק 245 ש"ח 058-3216830

 מנעול חזק וענק 5 
מפתחות 85 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 חליפה 3 חלקים של 
פאביו ב- 175 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 קערה של ליל הסדר ב- 
60 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)17-18ח(052-7151692 03-6761959

 חולצה טומי מכופתרת 
מידה XXL חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 שס תלמוד בבלי חדש 5 
כרכים גודל של חק לישראל 

_____________________________________________)17-18ח(250 שקל 058-3216830

 ערכת טיפול פנים לפצעי 
בגרות חורים קמטים בפנים 

ועוד ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף 380 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 נגן סאנדיסק חדש + 
אוזניות ומטען ב- 230 גמיש 

_____________________________________________)17-18ח(058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט 4 גיגה כולל 

אוזניות חדשות ומטען ב- 150 
_____________________________________________)17-18ח(053-5420807

 למכירה כרטיס ספר "אור 
החיים" בשווי 150 ש"ח במחיר 

_____________________________________________)17-18ח(130 ש"ח נייד: 050-6990740

 מיכל ריסוס כחדש 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח מקצועי 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 בתי תפילין 150 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

תקשורת

 משחק כמו קליקס 45 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

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

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 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

 טלפון אלחוטי לבית ללא 
רעשים כחדש 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

G10  חדש + מגן 220 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 058-3216830

 נוקיה 208 + בטריה 250 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3121020

 נוקיה C2 + מגן + סוללה 
איכותית + מטען + מגן 

סיליקון 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-5420807

 8G נגן חדש איכותי 
רמקול חיצוני בלוטוס 120 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8459092

 למכירה נוקיה 105 כשר 
בקופסא עם אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(055-6740019

 מיני כשר 2 סים + שנוי 
קולות 190 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

כללי

 אופני הילוכים 24 דיסק 
קשיח + קפיצים כחדשות 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3121020

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3121020

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)18-19ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)18-19ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(בירושלים 054-8415306

 למכירה אקווריום עם כל 
האביזרים גדול מאוד 350 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(טל': 058-3208736 )בני ברק(

 מסכת יומא מתיבתא 
כריכה קשה א' 30 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)18-19ח(02-6513270 055-6797098

 שו"ע מאורות חדש וכן 
טור שעל המקורות כ"א 500 

ש"ח 02-6513270
_____________________________________________)18-19ח(055-6797098

 תווי הזהב 1 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(02-6513270 055-6797098

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)18-19ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 שמלה מקסי כחולה 
לארוע מיוחדת מאד מידה 40 

_____________________________________________)18-19ח(400 ש' 054-8409064

 נעלי נשים אלגנטיות 
מחברה יוקרתית!! מידה 36 

_____________________________________________)18-19ח(חדשות 150 ש' 054-8409064

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

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

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 מכשיר בייבי ליס מקצועי 
remingtone כחדש 150 

_____________________________________________)18-21ש(ש"ח 050-4188702

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 למכירה תיק קשיח 
קייס לגיטרה קלסית מרופד 
מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)18-19ח(052-2437292

 מכשיר טלפון סלולרי כשר 
UP ב- 100 ש"ח כולל מטען 

_____________________________________________)19-20ח(מקורי 052-5737813

 BM10 פלאפון מיני 
תומך 2 סים + שנוי קולות 

וכל התחברות 055-9228246 
_____________________________________________)19-20ח(אשדוד

 פלאפון G10 חדש ב- 182 
ש"ח מציאה אשדוד

_____________________________________________)19-20ח(055-9228246

C2  חדש 220 ש"ח אשדוד 
_____________________________________________)19-20ח(055-9228246

 בלאקברי חדש 210 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(אשדוד 055-9228246

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
 יוקללו חדש משובח + _____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

רצועה 290 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(052-7637155

 שעון חכם במצב כמעט 
חדש ב- 50 ש"ח ב"ש טל': 

_____________________________________________)19-20ח(053-3105983

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש ממש 53/6.5 ב- 450 

_____________________________________________)19-20ח(בבני ברק 054-2859394

 תיק לפאה חדש ממש 
דמוי עור שחור רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(050-4158178

 נעלי sas מידה 41.5 ננעלו 
יומיים דגם גרדיאן 450 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-6659484

 למכירה אורגן דגם 
PSRE263 ימה מצב מצוין 

400 ש"ח בלבד גמיש
_____________________________________________)19-20ח(052-7158356 053-3182357

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-7938941

 גיטרה ספרדית רמה 
גבוהה כחדשה 500 ש"ח 

אפשרות למגבר
_____________________________________________)19-20ח(054-8438788

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש באריזה 140 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-7653548

 מצלמת נוקיה חדשה 
_____________________________________________)19-20ח(390 ש"ח 050-4143766

 למכירה אופניים לילדים 
16+14+12 לגילאי 3-5 כ"א 

_____________________________________________)19-20ח(130 ש"ח 054-2819921

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)19-20ח(בערב

 אופנים לנערים 500 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(חדש 054-4273857

 גק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 למכירה שמלת כלה 
יפהפיה 450 ש"ח בלבד

_____________________________________________)19-20ח(054-5656194

 כיסוי לספה צבע בורדו 2 
מושבים 35 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 משחק לילדים מקליקונים 
_____________________________________________)19-20ח(25 ש"ח 053-3155415

 משחק דומה לקליקס 65 
ש"ח מאתגר מאוד

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 מחם לשבת עם ברז לא 
חשמלי 70 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 200 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 קופה רושמת לילדים 
_____________________________________________)19-20ח(תקין 25 ש"ח 053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ג', ה' 
_____________________________________________)19-20ח(25 ש"ח כ"א 053-3155415

 קסדה לילד לאופניים 25 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3155415

 סירים לא חדשים 30-50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3155415

 מאות לקים חדשים 
ממכון שנסגר 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מיוחד להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות גדולים איכותיים 

)לא מבד( בגודל 1*6 190 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 280 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3121020

 מחזורים לשלוש רגלים 
ספרד עור 50 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
)חדש( 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)19-20ח(052-2786557

 למכירה זוג אוגרים 
סיבירים בהזדמנות רק 25 

ש"ח לזוג ללא כלוב באזור בני 
_____________________________________________)19-20ח(ברק פל': 054-8402226

 2 אפרוחים חמודים + 
אוכל + נסורת בבני ברק 35 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-8457681

 צופר של אופנוע חזק 
מתאים לאופניים חשמליות 90 

_____________________________________________)19-20ח(שקל אשדוד 055-9228246

 חולצה מכופתרת של 
טומי חדשה עם תוית מידה 
XXL ב- 140 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)19-20ח(אשדוד 055-9228246

 ערכת טיפול פנים לפצעי 
בגרות חורים קמטים בפנים 

עם אחריות 500 ש"ח אשדוד 
_____________________________________________)19-20ח(055-9228246

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)19-20ח(050-6990740

 למכירה כרטיס "אורח 
חיים" מוטען עם 150 ש"ח 
במחיר של 130 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(050-6990740

 מכשיר סודה חדש ב- 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח טל': 054-3605344

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 120 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)19-20ח(050-4158480

 למכירה אופני הרים 
לילדים 20 280 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-2819921

 אופני ראלי פעלולים 20 
בהזדמנות 300 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-2819921

 מגפי בלנסין עור שחור 
חדשות מידה 43 300 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7662828

 למכירה זוג אפרוחים 
צהובים חמודים ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-8438320 בבני ברק

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 נגן סאנדיסק דגם קליפ 
ספורט 4 גיגה כולל אוזניות 

חדשות ומטען 230 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(אשדוד 055-9228246

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר לעלות שלב של 
מירי לוין ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר גיבורת הסיפור 
של מרים כהן ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)18-19ח(45 ש"ח 052-7110779

 נעל בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעל בנים שחור סירה 
לק מידה 30 30 ש"ח חדש 

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 40 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 41 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 39 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 משחק קופסא "אבנירו" 
מרתק חדש עם הנילון 45 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7110779

 3 חולצות צהובות לקוסט 
מידה 6,8,12 חדש בנילון 22 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח ליח' 052-7110779

 חולצה מכופתרת אופוויט 
מידה 10 25 ש"ח חדש

_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 שמלה חגיגית מיוחדת 
תכלת + פרחים קטנים מידה 

_____________________________________________)18-19ח(38 50 ש"ח 052-7110779

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7110779

 2 זוגות נעלי עקב כחול 
אלגנט מידה 40,41 חברת 

שפרס 140 ש"ח השני ב- 80 
_____________________________________________)18-19ח(052-7110779

 2 בובות חרסינה יפיפיות 
רק ב- 30 שקל כל אחת 

_____________________________________________)18-19ח(054-8447306

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)18-19ח(050-6990740

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 053-3121020

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)18-19ח(250 ש"ח 052-5520439

 אקוריום עם דגים 100 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-5520439

 מקלדת גולד טאצ' חדשה 
באריזה עלה 120 ונמכר ב- 50 

_____________________________________________)18-19ח(054-8597084

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(055-6766201

 זוג תוכונים פרא עם כלוב 
ותערובת ושתיין 200 שקל 

_____________________________________________)18-19ח(050-5594690

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה + אוזניות + מטען + 
_____________________________________________)18-19ח(קבלה ב- 249 053-3135838

 גיטרה אקוסטית במצב 
_____________________________________________)18-19ח(חדש 100 ש"ח 052-7014288

 שעון יד "קסיו" ברמה 
גבוהה 100 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(050-8776286

 רמקול בלוטוס גדול 150 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 050-8776286

 כרטיס קניות פוקס ועוד 
חנויות בשווי 300 ב- 270 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-5783743

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8475855

 מזוודה חדשה 4 גלגלים 
כפולים 100 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8475855

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 460 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בב"ב 052-7600336

 לול עץ + מזרן חדש 130 
ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(052-7655652/3

 מגן לעריסה לתינוקת 
חדש חברת שילב 25 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
britax צבע סגול כהה מצב 

מצויין 480 ש"ח בלבד
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 למכירה סט קורקורדנציה 
כחדש כרוך ב"כ 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(לפרטים 054-8464992

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)19-20ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בירושלים 054-8415306

 שעון יד מעור לגבר חדש 
באריזה LIGE כחול ב- 350 

_____________________________________________)19-20ח(053-3734157

 פחי צבע 18 ליטר 
סופרקריל מט 199 מציאה 

_____________________________________________)19-20ח(אשדוד 055-9228246

 קסדה חצי שחורה של 
LS2 ב- 245 ש"ח אשדוד

_____________________________________________)19-20ח(055-9228246

 מנעול ענק וחזק 5 
מפתחות פצצה לחשמליות 

_____________________________________________)19-20ח(85 ש"ח אשדוד 055-9228246

 משאבה חזקה ואיכותית 
לאופניים ועוד 75 ש"ח אשדוד 

_____________________________________________)19-20ח(055-9228246

 משאבה חשמלית 
למזרונים ועוד 85 ש"ח מתאים 

_____________________________________________)19-20ח(להכל אשדוד 055-9228246

 גלגלים לאופניים 18 אינץ 
אחורי 10 שקל 20 אינץ קידמי 
_____________________________________________)19-20ח(נשלף 20 שקל 054-3177932

 24 קידמי או אחורי 20 
שקל עם פנימית וצמיג 20 

_____________________________________________)19-20ח(שקל 054-3177932

 גלגל אחורי 26 אינץ 30 
שקל גלגל 29 דיסק קידמי 

נשלף עם שמיניות ועם צמיג 
_____________________________________________)19-20ח(20 שקל 054-3177932

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה ע"ג 25 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 ספר אנשים מספרים מס' 
_____________________________________________)19-20ח(4 25 ש"ח 053-3155415

 סיר איטי 90 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 פמוטים קריסטל חדש 15 
ס"מ גובה 70 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 קסדה לריכבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 מכל ריסוס כחדש 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח מקצועי 054-4273857

 בתי תפילין 150 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 מזמרה 60 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(גמיש כחדש 054-4273857

 קסדות לאופנוע 70 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-6245339

 5A למכירה סוללה 
ו- 36V + מטען 350 ש"ח 

במצב טוב מאוד
_____________________________________________)18-19ח(052-7116853

 3 יח' סורג בטן חדש 
מידות שונות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)18-19ח(כולל התקנה 052-7116853

 למכירה מכנס שחור 70% 
צמר מידה 44 חדש לגמרי 100 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-8597560

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל: -050

5291073 אבנר:
_____________________________________________)18-19ח(050-3337530

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)18-19ח(בבני ברק

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 90 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7600336

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 שמלה לחתונה צבע זהב 
ושחור מידה 14 200 ש"ח 

מידה 3 150 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)18-19ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 מגוון דיסקים וקלטות 
שירים חדשים וארוזים 6 ש"ח 

ליחידה 052-7600336 בבני 
_____________________________________________)18-19ח(ברק

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב 052-7600336

 גלגלים וצמיגים ואופניים 
רגילים 18 אינץ אחורי 10 שקל 
20 אינץ קידמי נשלף 40 שקל 

_____________________________________________)18-19ח(054-3177932

 24 קידמי או אחורי 20 
שקל עם פנימית וצמיג 40 

_____________________________________________)18-19ח(שקל 054-3177932

 גלגל אחורי 26 אינץ 30 
שקל גלגל 29 דיסק קידמי 

נשלף עם שמיניות ופנימית 
_____________________________________________)18-19ח(וצמיג 40 שקל 054-3177932

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)18-19ח(052-7600336

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 כסא לרכב כחדש 300 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 054-8468509

 פח צבע 18 ליטר 
סופרקריל מט 210 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 חולצה טומי חדשה עם 
 XXL תוית מכופתרת מידה
_____________________________________________)18-19ח(ב- 140 ש"ח 058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם קליפ 
ספורט 4 גיגה כולל אוזניות 

חדשות ומטען 250 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 קסדת אופנוע מיוחדת 
 LS2 לאופניים חשמליות של
_____________________________________________)18-19ח(ב- 245 ש"ח 058-3216830

 מנעול ענק וחזק 5 
מפתחות 85 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 משאבה חזקה ואיכותית 
_____________________________________________)18-19ח(75 ש"ח 058-3216830

 משאבה חשמלית 85 
ש"ח מתאים להכל

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 ערכת טיפול פנים לפצעי 
בגרות חורים קמטים בפנים 

עם אחריות 500
_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 צופר אופנוע לאופניים 
חשמליות 90 שקל

_____________________________________________)18-19ח(058-3216830

 טרמוס קטן בצורת פח 
_____________________________________________)18-19ח(ב- 30 ש"ח 054-8454536

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)18-19ח(30 ש"ח 054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי 
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה בהזדמנות 2 זוגות 
16 כמעט חדשות לגיל 5 כל 
_____________________________________________)17-18ח(אחד 200 ש"ח 054-2819921

 זוג 12 לגיל 3 עם גלגלי 
_____________________________________________)17-18ח(עזר 150 ש"ח 054-2819921

 זוג אופני ראלי פעלולים ב- 
_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 054-2819921

 בהזדמנות! מגוון משחקי 
קופסא איכותיים ומצויינים 20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח למשחק 052-7108328

 בהזדמנות! סט 3 כסאות 
קטנות לילדים פלסטיק איכותי 

_____________________________________________)17-18ח(25 ש"ח להכל 052-7108328

 משחק מקליקונים 25 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 שעון יד חדש באריזה 
חברת "קסיו" ב- 100 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מצלמה חדשה ורודה 
מחו"ל מתאימה לילדים 2 
סוללות נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7679123

 מראה גדולה לתליה על 
הקיר 40 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 מאוורר למנגל עם פנס 
חדש באריזה 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 3 מחזורים 3 רגלים מעור 
ספרד 50 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה/השכרה שמלת 
ארוע 46 ציפי שכטר 450 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה חליפות ומכנסיים 
חדשים חברת בגיר אלגנטיים 

מחויטים לגברים 100 ש"ח נייד 
_____________________________________________)16-17ח(050-8425228

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש 050-2897977



כ”ג באייר -כ”ד באייר תשפ”א   605/05-06/05/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

■ מוקד ינ“ר - 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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

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

_____________________________________________)07-19ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 למעונות בצפון 
ת"א, דרושות מטפלות 

איכותיות, משרות 
מגוונות חגית

_____________________________________________)16-19ש(054-7708715

 לאיחוד הצלה בב"ב, 
דרושות עובדות למשמרת 
בוקר, 35 ש"ח + בונוסים 

למתאימות, לפרטים 
03-6001411)16-19(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל בפ"ת, 

3 שעות אחר הצהריים 
 054-4697827

ilanaktz22@gmail.com)16-19(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-19ש(052-7560455

לחברת תקשורת

דרוש
סוכן מכירות שטח

למגזר החרדי
חצי משרה. רישיון ב'–חובה.

053-7184417

טלפון ליצירת קשר:
052-7118997

דרוש/ה מטפל/ת 
מסור/ה ואוהב/ת

 ילדים למעון באזור שיכון ו'
עבודה באווירה משפחתית ונעימה

קו עיתונות דתית / 8296729 / 

*** משרת אם חמה ***
מנהל/ת משרד בוטיק בר"ג

לחצי משרה בתחום הביטוח
שעות: מ- 9:00 עד 13:00 בימים 

א'-ה' בלבד. 40 ש"ח לשעה. 
יתרון לבעלי ניסיון בתחום הביטוח 

עם אופציה לקידום עתידי.
bella@harins.co.il

טלפון: 052-8658085 בלה

 -לרציניות בלבד- הזדמנות 
לנשים, לעבודה משתלמת 

ומספקת מהבית, ליווי צמוד! 
_____________________________________________)18-21ל(058-6108018 רות

 למעון ילדים בבני ברק 
*מטפלת, מ"מ, לחודש + 
אופציה להארכה *מטפלת 

לחצי משרה *מטפלת 
למשמרת צהרים

052-7641817)18-19(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל, 
25 +, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)18-21ש(054-8450745

 ליבואן סלולר דרוש 
סוכן מכירות לחנויות, 
בחצי משרה, בסיס + 
_____________________________________________)18-21ש(בונוסים 054-6501241

 לקבוצת בוגרות במעון 
קטן דרושה מטפלת 

מסורה, אווירה ביתית, 
_____________________________________________)18-21ש(שכר גבוה 054-5841018

 לפיצה דומינו בבני 
ברק )מהדרין(, דרוש עובד 

רציני ואחראי למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)18-21ש(054-4596777

 תופרת מיומנת לכל סוגי 
_____________________________________________)17-18ח(התיקונים 052-7634263

 התפנה עורך ספרים תורני 
_____________________________________________)17-18ח(לכל התחומים 054-8590879

 מזכירה עם ניסיון לעבודה 
משרדית ידע בגרפיקה והקלדה 

_____________________________________________)18-19ח(עיורת 054-8432248

 מנהלת חשבונות מנוסה 
מחפשת עבודה ליומיים 

_____________________________________________)18-19ח(בשבוע 052-7177588

 התפנה טבח ישיבתי עם 
ניסיון יר"ש לפרטים

_____________________________________________)18-19ח(050-4165749

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)18-23ל(או בבתים 055-5527391

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)16-19(_____________________________________________

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי boss חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 דרושות משווקות לעבודה 
מהבית, יחסי אנוש טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(רווחים מעולים 058-3223220

 למעון בגבעתיים, 
סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה, כולל חגים 

_____________________________________________)17-20ש(וארוחות 052-3838484

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

 בן 39 מעוניין להיות עם 
זקנים בשעות הלילה

_____________________________________________)19-20ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שהעה 
_____________________________________________)19-20ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/לפי שעות + 

תיתכן אפשרות ללינה לסרוגין 
_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות לחצי משרה/שעות 

_____________________________________________)19-20ח(054-7938941

 מנקה חדר מדרגות דירות 
_____________________________________________)19-20ח(חצרות ועוד 052-7154435

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

למבוגרת אם יש מישהו שיש 
לו אפשרות לעזור שיצור קשר 

_____________________________________________)19-20ח(050-5952474

 מעוניינת לשהות עם 
מבוגרת לא סיעודית לפנה"צ 

_____________________________________________)19-20ח(בירושלים 052-7142363

 מעוניינת לטפל בתינוקת 
גילאי 3 חדשים-שנה לפנה"צ 

_____________________________________________)19-20ח(בירושלים 052-7142363

 מחפשת עבודה בתחום 
מזכירות/פקידות באזור ויזניץ 

בבני ברק בבוקר אשמח 
להצעות פנויה מיידית טלפון 

_____________________________________________)19-20ח(052-7151692

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

 מסיר שיער בראון היה 
בשימוש פעם אחת! 70 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3274671

 חולצת אואה חדשה 
באריזה מידה 15.5 40 ש"ח 

)_____________________________________________)16-17ח(058-3299505

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 רולר לבנות מידה 35 מצב 
טוב ב- 50 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

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

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

_____________________________________________)16-17ח(מצויינת טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש טל': 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 תיק למחשב נייד במצב 
חדש מחיר 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 משחק "רגע קסם" לזוגות 
במחיר מבצע 199 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7630089

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 180 ש"ח או תווי 

_____________________________________________)16-17ח(קניה 052-7157077

 אופניים BMX מצב טוב 
90 ש"ח ב"ב טל':

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופני ילדים שש הילוכים 
כחדשות מידה 20 350

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופניים 24 הילוכים 
מעולות 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 אהיל לחדר ילדים ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 כ- 35 ספרי ילדים לגילאי 
8-14 ב- 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 שטיח ורוד שערות עבות 
כ- 2 מטר כחדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-2859394

 3 פאזלים 1,000 חלקים 
75 ש"ח או 30 כ"א

_____________________________________________)17-18ח(052-7675616

 גגון לרכב מאלומיניום 
1.50*1.20 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3169314

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש לגמרי 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 שעון מכאני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)17-18ח(לגבר 100 ש"ח 053-4111074

 2 תוכונים עם כלוב 
ומתקן לאוכל ושתיה 180 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-4111074

 מכשיר וויז ללא תשלום 
חופשי על ההגנה 480 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 מכשיר הקלטה חדש 
באריזה 32 גב' 90 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 140 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-4111074

 אורגנית "ימהה" + נרתיק 
לנשיאה כחדשה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8446026 03-5743016

 שמלה אלגנטית - שחור 
בורדו במידה 44 עכשווית 

וחדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-8446026

 למכירה אקווריום עם כל 
החלקים גדול מאוד 350 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(טל': 058-3208736

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)17-18ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בירושלים 054-8415306

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה + אבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 תיק למחשב נייד במצב 
חדש מחיר 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 משחק "רגע קסם" לזוגות 
במחיר מבצע 199 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7630089

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 180 ש"ח או תווי 

_____________________________________________)16-17ח(קניה 052-7157077

 אופניים BMX מצב טוב 
90 ש"ח ב"ב טל':

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופני ילדים שש הילוכים 
כחדשות מידה 20 350

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופניים 24 הילוכים 
מעולות 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 150 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)16-17ח(054-8412976

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

 מסיר שיער בראון היה 
בשימוש פעם אחת! 70 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3274671

 חולצת אואה חדשה 
באריזה מידה 15.5 40 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3299505

 רולר לבנות מידה 35 מצב 
טוב ב- 50 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 שעון יד חדש באריזה 
חברת "קסיו" ב- 100 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מצלמה חדשה ורודה 
מחו"ל מתאימה לילדים 2 
סוללות נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7679123

 מראה גדולה לתליה על 
הקיר 40 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 מאוורר למנגל עם פנס 
חדש באריזה 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 3 מחזורים 3 רגלים מעור 
ספרד 50 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה/השכרה שמלת 
ארוע 46 ציפי שכטר 450 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה חליפות ומכנסיים 
חדשים חברת בגיר אלגנטיים 

מחויטים לגברים 100 ש"ח נייד 
_____________________________________________)16-17ח(050-8425228

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
)16-17ח(054-4980062

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)16-17ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 עובד חרוץ להתקנות מיזוג 
אויר מאזור המרכז, רקע טכני 

_____________________________________________)19-22ל(חובה 058-7348517

 למוסד בב"ב דרוש עוזר 
לאיש אחזקה 052-7156032 

_____________________________________________)19-22ל()ווצאפ(

 למשרד נשים בב"ב, 
דרושה מזכירה + גביה, עבודה 

אחה"צ, 5 שעות
_____________________________________________)19-22ל(053-3178464

 תלמוד תורה: 050-4148407
 משרת גננת/ן: 050-4148406
a0504148407@gmail.com

 לתלמוד תורה חרדי באזור המרכז 
דרושים/ות מפקח/ת חינוכי/ת,

מחנך/ת, גננת/ן
תנאים מעולים למתאימים/ות.

אסתר 076-5300601

לפרוייקט זמני של שבוע
דרושים/ות

 טלפנים/יות לגיוס תרומות
 שכר בסיס + בונוסים

תנאים טובים למתאימים
ניסיון קודם - יתרון

טלפון ליצירת קשר:
052-7118997

דרוש/ה מטפל/ת 
מסור/ה ואוהב/ת

 ילדים למעון באזור שיכון ו'
עבודה באווירה משפחתית ונעימה

 דרוש נהג חלוקה לקו 
בגבעתיים מ- 12:30-5:00 

בלילה, רכב חובה, שכר 
טוב למתאימים
_____________________________________________)19-20ש(051-5797730

 זכינים לחנות יודיאקה 
ומתנות, השקעה קטנה. 
הכשרה והדרכה לרצינים 
henyofi.yosef@gmail.com)19-22(_____________________________________________

 לעינית סניף ב"ב, 
דרוש/ה, איש/ת מכירות, 

משמרת אחה"צ קו"ח: 
03-619-8322 מייל: 

drushimoptic@gmail.com)19-20ל(_____________________________________________

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3165377

  אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

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

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

_____________________________________________)16-17ח(מצויינת טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש טל': 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671



להשיג בחנויות וברשתות השיווק
 איכותיות וטעימות, מחומרי גלם מובחרים. מעולות
למריחה למילוי של עוגות, קינוחים ושאר מאפים.

סדרת המליות של מעולה

חג מלא טעם
גם בחג השבועות, מעולה משדרגת לכם כל מתכון עם מגוון מליות משובחות במיוחד.

והטעם? ממ... מעולה!

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג  | רח’ נויפלד 15  | רח’ יגאל אלון 
12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | רח' תורת חיים  1 | רח' קלישר  17 | אלעד: רח’ הריף 1 | 
  |  20 האר"י  רח'   |  15 לילינבלום  רח'   |  29 שוהם  רח'  נתניה:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל  רח'   |  22 הורקנוס  רח'   |  8 הורקנוס  רח'  אשדוד: 
הגיבורים  רח'  חדרה:   |  1 סופר  חתם  רח'  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת 
18 אחיסמך רח' שבטי ישראל  לוד:    |  11 | רח'נחל שורק   16 רח' מרים הנביאה  בית שמש:    |  54 | רח' טרומפלדור   16 | רח' מיכאל   9 חיפה: רח' מיכאל    |  52

חמישישי בנתיב החסד זה

סופר משתלם!

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
3-7.5.21

כ"א-כ"ה באייר

1 ק"ג
'מעולה'

תמר מג'הול

1790

קמח מלא
100%/80%

1 ק"ג
'מעולה'

2 ב-
1190

רביעיית טונה
בשמן/במים

4*140 גר'
'מעולה'

1790

מלפפון במלח
1.25 ק"ג
בני דרום

990

200 גר'
קפה טסטר צ'ויס

2790

חומוס אחלה
750 גר'

שטראוס

890

ספרינג/תפוזינה/
שוופס ווטר/

פרוט ווטר 1.5 ליטר

4 ב-
20

גלידת לה קרמריה
1.4 ליטר

נסטלה

1590
חמישי-שישי

6-7.5.21 כ"ד-כ"ה באייר

חיטה/גריסי פנינה/
בורגול/אפונה

500 גר'
הנמל

4 ב-
1090

הד אנד שולדרס
400 מ"ל

2 ב-
30
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