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שניים מטובי חסידות קרלין נספו באסון הכבד עם קריסת הפארנצ'עס בכניסת חג השבועות בביהמ"ד החדש של החסידות

דקות אחדות לאחר כניסת החג התקבלה הקריאה על קריסת הטריבונה העליונה 
בפארנצ'עס של ביהמ"ד החדש של חסידות קרלין בגבעת זאב  כוחות גדולים של 
מד"א וארגוני ההצלה נהרו למקום ופינו כ-200 פצועים מהזירה  שניים מהנספים 

באסון - הבה"ח מאיר גלויברמן ז"ל בן ה-13 והרה"ח ר' מרדכי בנימין רובינשטיין ז"ל בן 
ה-23 הובאו למנוחות במוצאי החג בהלוויה רווית כאב ויגון | סיקור נרחב, עמ' 6-10

אסון רודף אסון

תגובת חסידות קרלין: "צוידנו באישורים המתאימים כולל אישורי בטיחות נדרשים" | עמ' 8

חקירת המשטרה אמנם החלה, אולם הרשויות כבר מגלגלות אחריות מאחת לשניה | עמ' 10

הקורבנות: הבה"ח מאיר גלויברמן ז"ל בן ה-13 והרה"ח ר' מרדכי בנימין רובינשטיין ז"ל בן ה-23 | עמ' 8

 הרה"ח ר' מרדכי בנימין
רובינשטיין ז"ל

 הבה"ח מאיר 
גלויברמן ז"ל

התרחשויות מאחורי הקלעים

מגעים בין גנץ לנתניהו ובין 
נציגיו של סער לנציגי רה"מ

אש ללא הפסקה
האם מאחורי הקלעים מתרחשת דרמה פוליטית? אתמול דווח כי סער 
נתן אור ירוק לקיים שיחות על הקמת ממשלה עם הליכוד כשסער יהיה 
רה"מ הראשון ברוטציה  במקביל דווח גם על מגעים בין נתניהו לגנץ 

לאור ההתקרבות בין הצדדים בעקבות הלחימה בדרום | עמ' 17

התחממות בגזרה הצפונית: שישה טילים נורו מלבנון לעבר 
ישראל  למרבה הנס, הטילים נפלו בשטח לבנון, צה"ל 

השיב לעבר מקורות הירי  ובדרום, חמאס ממשיך לשגר 
טילים לעבר ערי הדרום ועוטף עזה  צה"ל בתגובה השמיד 

את בתיהם של בכירי החמאס | עמ' 16



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"



מתרעננים לקראת הקיץ
הפופולריים  המשקאות  אחד  הוא  שוקו 
והאהובים          ביותר על ילדים ובני נוער
אאאאאאאאאאאבעולם  ובעולם  בישראל, 

כולו. ועכשיו,

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

אאאאא של שוקו תנובה הטעים

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

שגם הם באריזות חד

טעים להתחדש
שוקו תנובה

באריזה חדשה

מתכון
חדש
וטעים
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מאת: אלי כהן

נשמעו  האחרונה  השבת  במהלך 
נפילות  היו  לא  העיר.  ברחבי  אזעקות 
במקומות  נצפו  רסיסים  אולם  בעיר, 
בכל  עבר  משטרה  חבלן  בעיר.  שונים 

המיקומים ובדק שאין בהם סיכון.
וניידות  העירוני  השיטור  ניידות 
בכל  היום  ביקרו  העירוני  הביטחון 
רסיסים,  על  דווח  שבהם  המקומות 
קרית  המקומות:  מכל  אותם  ואספו 
סטולבוב,  יתום,  משה  רח׳  משה 

טוכמן, דוד נדב, חזון איש  רח׳ משה פריד, אנילביץ, 

חצרות המושבה. 
ראש העיר, רחמים מלול, שהגיע אל 
יחד  בחירום  העירוני  ההפעלה  מרכז 
עם אנשי אגף הביטחון והחירום ונציגי 
הרסיסים  "גודל  אמר:  העורף,  פיקוד 
שלהם  והפיזור  מהיירוט  כתוצאה 
מוכיחים כמה חשוב להישמע להנחיות 
מהמרחב  לצאת  אין  העורף:  פיקוד 
אין  לפחות.  דקות   10 במשך  המוגן 
לקרוא  אלא  בהם  לגעת  או  להתקרב 
מוודאת  אשר  למשטרה,  מיידית 
באמצעות חבלן כי הם אינם מסוכנים. 
לשירותכם,  כאן  אנחנו  לתושבים-  ומזכיר  חוזר  אני 

בכל דבר ועניין. אנא פנו למוקד העירוני 106".

בעיצומה של השבת: 
רסיסים נפלו ברחבי העיר

הרשימה מחולקת לשכונות יש לעשות בהם שימוש אך ורק במידה וניתן להגיע אליהם בתוך 90 
שניות במידה ואין אפשרות להגיע למרחב מוגן בתוך 90 שניות, על פי הנחיות פיקוד העורף יש 

להגיע לחדר המדרגות או לחדר פנימי מוגן

ראש העיר, רחמים מלול: "הרסיסים שנפלו בעיר מוכיחים כמה חשוב להישמע להנחיות 
פיקוד העורף"

ביוזמת סגן ראש העיר יניב מרקוביץ׳ וחברת המועצה ד"ר רוני באום, נתרמו 
מוצרים שונים לחיילים המוצבים בסוללות כיפות ברזל הפזורות ברחובות

העירייה פרסמה את רשימת 
המקלטים הציבוריים

מגלים סולידריות

מסייעים לצוותים 
הרפואיים

מאת: אלי כהן

נפתחו  כבר  העיר  ברחבי  הציבוריים  המקלטים 
ע"י אגף הביטחון והחירום בעיריית רחובות ובימים 
שנפתחו  נוספים  מקלטים  להם  נוספו  האחרונים 

לטובת הציבור בשטחי בתי ספר בעיר.
ממ"ד  שאין  מי  עבור  נועדו  הציבוריים  המקלטים 
הם  שבו  המשותף  בבית  או  בדירתם  מוגן  מרחב  או 
ולא  בדרך  הנמצאים  אורח  לעוברי  או  מתגוררים, 
בהם  לעשות  יש  האזעקה.  הישמע  בעת  בביתם 
שימוש אך ורק במידה וניתן להגיע אליהם בתוך 90 
שניות בהתאם להנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף 

ברחובות.
למקום  הסמוך  המקלט  איתור  על  להקל  מנת  על 

מגוריכם, חולקה הרשימה לפי שכונות ורחובות. 
בהתאם להנחיות פיקוד העורף, אם אין לתושבים 
בבית  הציבורי  למקלט  לרדת  יש  בבית,  ממ"ד 
המשותף. אם אין מקלט כזה, אזי יש לפנות למקלט 
הציבורי במידה והוא במרחק של עד 90 שניות מדלת 
הדירה. במידה ולא, פיקוד העורף מנחה להגיע לחדר 

המדרגות או לחדר פנימי מוגן יותר.
ראש העיר, רחמים מלול: "אני מבקש מהתושבים 
והתושבות לנהוג לפי הנחיות פיקוד העורף, שהוכחו 
יש  אזעקה,  בכל מקרה של  כי  זיכרו  חיים.  כמצילות 
להגיע למרחב מוגן בפרק זמן של עד דקה וחצי, ויש 

לשהות בו 10 דקות לפחות".
וביישומון  בתקשורת  בדיווחים  כי  להזכיר  חשוב 
העיר  אזעקה,  הישמע  של  במקרה  העורף,  פיקוד 
התגוננות  ואזור  'רחובות'  התרעה  כאזור  מוגדרת 

'שפלה'.
השבוע  בסוך  פינתה  רחובות  עיריית  כן,  כמו 
וציבוריים.  פרטיים  ממקלטים  שפונו  גרוטאות 
בעירייה החליטו לקיים נוהל זה לרגל המצב המיוחד, 
לאור  זאת  ממקלטים.  פסולת  הוצאת  על  ורק  ואך 
המקלטים,  בעלי  לכל  רחובות  עיריית  של  פנייתה 
בבתים המשותפים  ומחזיקי המקלטים  הבתים  וועדי 
אתמול בבקשה לפתוח את המקלטים ולהחזיק אותם 
במצב תקין ונקי לצורכי התגוננות אזרחית, כנדרש על 

פי חוק. 
הנחיה זו באה גם על רקע העובדה כי תושבים פנו 
המצויים  פרטיים  למקלטים  בנוגע  העירוני  למוקד 
מאפשרים  אינם  דיירים  שבחלקם  משותפים,  בבתים 

את פתיחת המקלט. 
יש לפתוח את  כי  רחובות  עיריית  לפיכך החליטה 
כלל  לשימוש  מיידית  המשותפים  בבתים  המקלטים 
הדיירים בבניין. לצורך פינויים, היא מאפשרת הוצאת 
גרוטאות באופן מיידי, שיפונו על פי קריאה מהמוקד.

מאת: אלי כהן

וגם  מרחובות  תושבים 
הוכיחו  ציונה,  מנס  השכנים 
סולידריות  מהי  נוספת  פעם 
ביום  לחימה.  של  בימים  גם 
יוזמה  יצאה  בבוקר,  שישי 
העיר  ראש  סגן  של  משותפת 
יניב מרקוביץ׳ וחברת המועצה 
ד"ר רוני באום, לתרום מוצרים 
ולחיילים  לחיילות  שונים 
המוצבים בסוללות כיפות ברזל 

הפזורות בעיר.
הקצרה  ההתרעה  אף  על 

והמצב המתוח, תושבי העיר נרתמו למשימה 
הכל  סך  למצופה.  והרבה מעבר  לב  ברוחב 
מלוחים,  מתוקים,  מוצרים:  אלפי  נאספו 

החיילות  לטובת  וטקסטיל,  היגיינה, 
מסרו  הצהרים  בשעות  היום  והחיילים. 
המוצרים  את  פוגל  וחיים  רוני  מרקוביץ, 

לבסיס סוללת ברזל רחובות והסביבה.

מאת: אלי כהן

גני הילדים של עיריית רחובות  סייעות 
קפלן  הרפואי  המרכז  לעזרת  מתגייסות 

למתן מענה לילדי הצוותים הרפואיים.
לפעול  החל  שעבר,  חמישי  מיום  החל 
חירום  מועדונית  קפלן  החולים  בבית 

לילדי הרופאים והאחיות והצוות. 
עבד  הגדול  שרובן  סייעות,   16
השיטה  בביה"ס  החירום  במועדונית 
בתקופת הקורונה לילדי הצוותים, יפעילו 
התלמידים  לחזרת  עד  השמרטפייה  את 

למוסדות החינוך.
והנוער  החינוך  ואגף  רחובות  עיריית 
בשל  רבה  חשיבות  זו  בפעילות  רואים 
בפעילות  שעוסקים  למי  שניתן  המענה 

חיונית. 
גאים  "אנו  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 
במתן  קפלן  הרפואי  המרכז  לצוות  לסייע 
להמשיך  שיוכלו  כדי  לילדיהם  מענה 
לתושבי  החיים  מצילת  העבודה  בשגרת 
יישר  הרפואי.  במרכז  המטופלים  העיר 

כוח לסייעות על ההתגייסות בעת הזו".
בלום:  זוהר  העיר,  ראש  מקום  ממלא 
מענה  שוב,  מעניקה,  רחובות  "עיריית 
החולים  בית  של  הצוותים  לילדי  חינוכי 
הצוות  עבודת  המשך  לטובת   - קפלן 
ושמירה על שגרת הטיפול בבית החולים. 
העבודה  על  היקרות  לסייעות  מודה  אני 

החשובה".
רונית דביר, עובדת סוציאלית במשאבי 
"המרכז  קפלן:  הרפואי  במרכז  אנוש 
פעילות  רצף  על  לשמירה  נערך  הרפואי 
למטופלים  מענה  לתת  וממשיך  ותפקוד 
ולתושבי האזור. לאור המצב הביטחוני בו 
מערכות החינוך של ילדיהם של העובדים 
רחובות,  לעיריית  פנינו  מושבתות, 
שנרתמה כבעבר גם הפעם לסייע בהפעלת 
מודים  אנחנו  העובדים.  לילדי  מועדונית 
להם על כך ומעריכים את שיתוף הפעולה 
החם והפורה. הסיוע מאפשר לעובדי בית 
לעבודה  וזמינים  פנויים  להיות  החולים 
ולתת מענה למטופלים ולהמשך הרציפות 

התפקודית בבית החולים".
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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
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ט' סיוון תשפ"א 6620/5/21 ברחובות

מאת: חיים רייך
 צילומים: רז זדא דוברות זק"א, דוברות כיבוי אש, דוברות המשטרה, דוברות מד"א 

דקות אחדות לאחר כניסת חג השבועות, התקבלה קריאה על 
חסידות  של  כנסת  בבית  שקרסה  טריבונה  עקב  רבים  פצועים 

קרלין ברחוב האתרוג בגבעת זאב ועליה מאות אנשים.
לזירה,  הראשונים  הכוחות  הגעת  מרגע  אחדות,  דקות  תוך 

הוכרז אר"ן לאור המספר הרב של הפצועים במקום.
למקום  שהוזעקו  מד"א  של  והפראמדיקים  החובשים  מאות 
 47 נמרץ,  טיפול  ניידות   26 עם  מתוגברים  ובכוחות  מיד  הגיעו 
)תחנות  תאר"ן  רכבי  ו-2  ג'יפבולנס  אופנועים,   27 אמבולנסים, 
מד"א,  של  נמרץ  לטיפול  האוטובוסים  שני  נפגעים(.  רב  אירוע 

שני מסוקי מד"א ושלושה מסוקי חיל האוויר הוזנקו לאירוע.
מד"א  אנשי  נאלצו  בשטח,  חיים  מציל  רפואי  טיפול  לאחר 
לקבוע את מותם של שני מתפללים והעניקו טיפול רפואי ל-184 
פצועים. בנוסף, שירותי הדם של מד"א סיפקו 237 מנות ומרכיבי 
ולטפל בפצועים  לסייע  בירושלים – על מנת  דם לבתי החולים 

הרבים.
שערי  לבי"ח  הבאים:  החולים  לבתי  פונו  מהאסון  הפצועים 
ו-97 קל. לבי"ח  6 בינוני  2 קשה,  105 פצועים, מהם  צדק פונו 
הדסה הר הצופים פונו 22 פצועים, מהם 1 בינוני ו-21 קל. לבי"ח 
הדסה עין כרם פונו 51 פצועים, מהם 3 קשה, 3 בינוני ו-45 קל. 
לבי"ח שיבא בתל השומר פונו 4 פצועים קל, ולבי"ח שמיר-אסף 

הרופא פונו 2 פצועים קל.
סיפר:  לזירה,  אבי שיף, פראמדיק מד"א שהגיע מהראשונים 
"כשהגעתי למקום, ראיתי עשרות פצועים בדרגות פציעה שונות, 
אשר שכבו אחד על השני בחלקה האחורי של הטריבונה שקרסה, 
כדי  תוך  המתכת.  ולשברי  להריסות  מתחת  לכודים  כשהם 
אל  הפצועים  את  חילצנו  הרפואי,  והמיון  הראשוניות  הבדיקות 
שהוזנקו  מד"א  של  נמרץ  טיפול  והניידות  הרבים  האמבולנסים 
טיפול  לפצועים  העניקו  והפרמדיקים  החובשים  מאות  לאירוע. 

רפואי ופינו אותם להמשך טיפול בבתי החולים".
משה טובולסקי, פראמדיק מד"א, סיפר על האסון: "כשהגענו 
שקרסה  וסיפרו  צעקו  אנשים  גדולה,  המולה  הייתה  למקום 
טריבונה עם עשרות אנשים בבית הכנסת. מספר פצועים קל היו 
בסמוך לכניסה ואזרחים הובילו אותי לפצוע קשה, שהיה מחוסר 
הכרה וסבל מחבלת ראש. תוך כדי שצוותים גדולים נוספים של 
נוספים,  לפצועים  רפואי  טיפול  והעניקו  הזירה  את  סרקו  מד"א 
הכנסתי את הפצוע לניידת טיפול נמרץ, הענקתי לו טיפול רפואי 
קשה  במצב  פונה  והוא   - והנשמה  הרדמה  שכלל  חיים  מציל 

לבי"ח שערי צדק".
אלי בין, מנכ"ל מד"א: "הערב היינו עדים לאסון אזרחי מצער 
שרק   - מתפללים  שני  של  הטרגי  במותם  נגמר  אשר  ומזעזע, 
ברחבי  האזעקות  בצל  ולשמוח.  החג  מצוות  את  לקיים  ביקשו 
הארץ הגיעו אל הזירה דקות ספורות לאחר הדיווח על האירוע 
כוחות גדולים של מד"א עם למעלה מ-100 רכבי הצלה עם שלל 
אמצעי טיפול וסיוע - על מנת להעניק טיפול מהיר, יעיל ונרחב 
את  שעזבו  הרבים  ולעובדים  למתנדבים  מודה  אני  הניתן.  ככל 
שולחן החג וראו אל מול עיניהם רק הצלת חיים. אנו משתתפים 

בצער המשפחות ומאחלים רפואה שלמה לפצועים".
רוזנשטיין  ואלחנן  גרינוולד  מאיר  הירש,  ליפא  הצלה  חובשי 
שהגיעו לזירה סיפרו: "סמוך לכניסת החג דווח על נפילה מגובה 
של מספר רב של מתפללים בגבעת זאב בשל קריסה של טריבונה 
בבית כנסת. בשל אופי האירוע הופעל נוהל 'אר"ן' והוזנקנו לסייע 
הפראמדיקים  נאלצו  הצער  למרבה  במקום.  הנפגעים  לעשרות 
לקבוע את מותם של גבר כבן 40 ושל ילד כבן 12 במקום. בסיוע 
ראשוני  רפואי  סיוע  הענקנו  מד"א  של  וחובשים  פראמדיקים 
למספר רב של נפגעים במקום. כאשר שישה פצועים במצב קל 
פינינו באמבולנסים של מד"א לבתי החולים שיבא בתל השומר 
של  באמבולנסים  פונו  הפצועים  ושאר  בירושלים,  צדק  ושערי 

מד"א לבתי החולים באזור".

השבת  במהלך  איישו  הארגון,  רב  ובהוראת  המצב,  בעקבות 
מתנדבי הצלה את האמבולנסים של ארגון הצלה, וכן כשלושים 
ALS, בכדי להיות  BLS וצוותי  אמבולנסים של מד"א, צוותי 

ערוכים לכל תרחיש.

 "המראות הזכירו לי את מירון"

זאב  גבעת  תושב  בזק"א  המבצעים  אגף  ראש  וינגרטן  חיים 
שהגיע מהראשונים לזירה סיפר: "אני גר ברחוב המקביל לבית 
דקה  תוך  הגעתי  אר"ן,  אירוע  על  הדיווח  את  קיבלתי  הכנסת, 
צעירים  רובם  אנשים  עשרות  הכנסת  בית  בתוך  וראיתי  למקום 
לעזרה  מתחננים  מגובה,  שקרסו  לטריבונות  מתחת  שוכבים 
התחלנו  קשות.  פציעות  עם  השני  על  אחד  שוכבים  הם  כאשר 
לבצע במקום פעולות החייאה על שני פצועים בחור בן 13 ואברך 
את  לאשר  נאלץ  מד"א  פראמדיק  לצערי  לחייו.  ה-20  בשנות 

מותם של השניים במקום".
אליעזר סמט מתנדב זק"א שטיפל בזירה, סיפר אף הוא: "עם 
למקום,  במהירות  יצאתי  נפגעים  רב  אירוע  על  הדיווח  קבלת 
רצתי רגלית עם ציוד ואלונקות עד לזירת האירוע, טיפלתי ביותר 
מ30 פצועים שחילצנו מתוך בית הכנסת יחד עם פראמדיקים של 
מד"א וחיילי פיקוד העורף, המראות הקשים הזכירו לי את הזירה 
מספר  לפני  מירון  באסון  ובהרוגים  בנפגעים  בטיפול  האיומה 
שבועות. מצער מאוד שעוד אירוע של שמחה הסתיים בטרגדיה 
בשקיות  משפחותיהם  לבני  וחזרו  לשמוח  שבאו  הרוגים   2 עם 

זק"א".
צוות מורחב של מתנדבי זק"א טיפלו במאות הפצועים ובגופות 
ההרוגים. במוצאי החג חזרו עשרות המתנדבים של זק"א יחד עם 
המשטרה כדי לטפל בעשרות הממצאים שנשארו בזירה ודורשים 

קבורה. 

 ההמון יצא בבהלה

גם לוחמי האש מתחנות מתתיהו, בנימין וכוחות סיוע נוספים 
אהוד  טפסר  סגן  זאב.  בגבעת  האסון  בזירת  פעלו  יו"ש  ממחוז 
בן עזרא ראש ענף מבצעים מחוז יו"ש בהגעתו לזירת האירוע: 
"הדיווח הראשוני היה על אירוע ככל הנראה עם ריבוי נפגעים 
בבית הכנסת של חסידות קרלין בגבעת זאב. הבנתי שיש אירוע 
מורכב, הקפצנו כוחות רבים ויצאנו לדרך. כשהגעתי ראיתי המון 
פנימה,  הדרך  את  פילסנו  בבהלה,  החוצה  שיוצאים  אנשים  של 
מתחת  היו  אנשים  הרבה  הטריבונה,  של  הקריסה  לאזור  הגענו 
לסיוע שלנו  נזקקו  וחלקם  יצאו בכוחות עצמם  להריסות חלקם 
ושל כוחות הרפואה. דיווחנו לאחור שמדובר באירוע רב נפגעים 

שידרשו כוחות רפואה רבים.
בן עזרא מספר: "בהמון היו ילדים רבים שניסיתי להרגיע תוך 
כדי הפינוי שלהם החוצה. לוחמי האש עבדו ללא הפסקה בסיוע 

לאנשים הרבים להיחלץ מהמקום ובסיוע לכוחות הרפואה".
האש  "לוחמי  הוסיף:  דב  בר  שיקו  טפסר  יו"ש  מחוז  מפקד 
לקבלת  נפגעים  של  רב  מספר  פינוי  במאמץ  חלק  הערב  לקחו 
בית  בהיכל  שקרסה  הטריבונה  מהריסות  חיים  מציל  טיפול 
הכנסת. לצערי האירוע נגמר בצורה טרגית בה מתפללים מצאו 

את מותם. מכאן אבקש לשלוח תנחומים למשפחות ההרוגים".
מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרה רבים הגיעו לזירה והחלו 
ההצלה  לכוחות  סיוע  תוך  במבנה  השוהים  לחילוץ  בפעולות 
המשטרתי,  הרפואה  מערך  של  צוותים  למקום.  שחשו  השונים 
סייעו אף הם בטיפול בפצועים והצליחו בין הפצועים שטופלו 
ידם להציל את חייו של צעיר ללא דופק שפונה לאחר מכן  על 

להמשך טיפול רפואי". 
מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, הגיע למקום ופיקד 
על פעולות הכוחות בזירה ובהמשך קיים הערכת מצב בה עמד 
על המשך הפעולות הנדרשות, לרבות פעולות חקירה מקצועיות 
הגיע  לזירה  במשטרה.  החוקרת  היחידה  על  שהוטלו  ומיידיות 
גם מפכ"ל המשטרה, רנ"צ יעקב שבתאי שקיבל סקירה ממפקד 

המחוז על האירוע ועל הפעולות שבוצעו בשטח.

אסון רודף אסון: שניים מטובי חסידות קרלין נספו באסון הכבד עם קריסת הפארנצ'עס בכניסת חג השבועות בביהמ"ד החדש של החסידות

דמים בדמים נגעו
דקות אחדות לאחר כניסת החג התקבלה הקריאה על קריסת הטריבונה העליונה בפארנצ'עס של ביהמ"ד 
החדש של חסידות קרלין בגבעת זאב  כוחות גדולים של מד"א וארגוני ההצלה נהרו למקום ופינו כ-200 
פצועים מהזירה  שניים מהנספים באסון - הבה"ח מאיר גלויברמן ז"ל בן ה-13 והרה"ח ר' מרדכי בנימין 

רובינשטיין ז"ל בן ה-23 הובאו למנוחות במוצאי החג בהלוויה רווית כאב ויגון 

שניות
תחילתלפני האסון

הרגעיםהאסון
שאחרי

בחגאסון
השבועות



להשיג אצל המתקינים המורשים,
ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות.

המחיר אינו כולל התקנה, האחריות בכפוף לתקנון.
לייעוץ והזמנות

התקשרו: 2095*

מזגן מבית טורנדו 
1,365 1₪ כ"ס במבצע

החל מ-
ניתן להשיג התקן 

שבת מהודר. 
בהזמנה מראש. 

עד 7 שנות 
אחריות

תהליך 7
שרשרת הערך

תו 
איכות

שירות 
תוך יום

'טורנדו' מציגה את המזגן שתוכנן לשירות תוך יום עם חדשנות של 
סטארט-אפ גם בשירות ומציעה סטנדרט חדש של איכות ואמינות 
בתחום מיזוג האוויר. 'טורנדו' היא החברה היחידה המתחייבת גם 
ל-עד 7 שנות אחריות מלאה וגם לביקור טכנאי תוך יום. הכל כדי 

שתוכלו ליהנות ממזגן מבית טורנדו זמין ולאורך זמן.

שירות טכנאי
תוך יום!

סדרת מזגני טורנדו
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מאת: יוסף טולידנו 

בעקבות האסון הכבד בו קיפחו את חייהם 2 מצערי החסידות 
הודעה  קרלין  חסידות  שיגרה  החסידות,  מבני  כ-200  ונפצעו 

ראשונית אודות הנסיבות שהובילו לאסון הכבד.
נוכח  ומזועזעים  כואבים  "אנו  נמסר:  קרלין  חסידות  מטעם 
האבל הכבד והצער הנורא על האסון שפקד את קהילתנו. בשם 
לכוחות  תודתנו  את  מוסרים  אנו  כולה,  והקהילה  המשפחות 
החירום וההצלה ולצוותים הרפואיים בבתי החולים, פעילותם 

ומסירותם הצילו חיים רבים. 
"חסידות קרלין סטולין נוהגת בהקפדה יתירה ומיוחדת בכל 
הקשור לחיי אדם. כידוע שמירה על פיקוח נפש הינה אצלנו ערך 
עליון במעלה. גם במקרה זה מונו מפקחי בטיחות לבית המדרש 
הבטיחות  נהלי  ביישום  עתק  משאבי  הושקעו  החג,  לקראת 

)יציאות חרום, דרכי מילוט, ערכות חירום וכו'(. 
הטריבונה  קריסת  בין  לקשור  הניסיונות  את  לדחות  "יש 
כולל  באישורים המתאימים  צוידנו  הבניה עצמו, שכן  למתחם 
אישורי בטיחות נדרשים, אותם נציג בפני גורמי הרשויות, מבלי 

לפגוע בהליכי הבדיקה והחקירה. 

"על פי הנראה בשלב ראשוני זה מדובר בכשל נקודתי חמור 
ובאחריות  בשקיפות  תפעל  קרלין,  חסידות  הטריבונה.  בבניית 

בשת"פ גורמי הרשויות הבודקים את האירוע הקשה. 
הרלוונטיים  והגורמים  החוק  אכיפת  אנשי  על  סומכים  "אנו 
תסייע  החסידות  כאמור,  וכנדרש.  לעומק  האירוע  את  שיבחנו 

ככל הנדרש להגיע למיצוי וחקר האמת.
מחזקים  המשפחות,  של  העמוק  בצערם  משתתפים  "אנו 

ומתפללים לשלום הפצועים ומשפחותיהם. 
בזהירות  לנהוג  והעיתונאים  התקשורת  מכלי  מבקשים  "אנו 

וברגישות המתבקשת כלפי המשפחות והנפגעים".

מאת: מנדי קליין

מוצאי  בלילה,  שני  ביום  ליוו  אדם  בני  המוני 
מיכל  יחיאל  מאיר  הבה"ח  את  השבועות,  חג 
גלויברמן ז"ל, תושב ביתר עילית בן 13 בפטירתו, 
ז"ל,  רובינשטיין  בנימין  מרדכי  ר'  הרה"ח  ואת 
מחשובי האברכים בעיר ביתר עילית, בן 23 בלבד 
בביהמ"ד  הפארנצ'עס  באסון  שנהרגו  בפטירתו, 

החדש של חסידות קרלין בגבעת זאב.
של  המדרש  בבית  החלו  ההלוויות  מסעות 

 -  23:00 בשעה   - זאב  בגבעת  קרלין  חסידות 
ולאחר  שליט"א  מקרלין  האדמו"ר  כ"ק  בהשתתפות 

מכן, הלוויה עברה לבית הלוויות שמגר, שם בהשתתפות 
המוני בני אדם, הובאו שני הנספים לקבורה.

ולאחר  ז"ל  גלויברמן  מאיר  הבה"ח  של  מיטתו  יצאה  מיטת תחילה  מכן 
האברך הרב מרדכי רובינשטיין ז"ל. הבחור מאיר יחיאל מיכל ז"ל נולד לאביו הרה"ח ר' יהודה 
גלויברמן, מאברכי החסידות בעיר ביתר עילית, ולאמו בת הרה"ח ר' יוחנן רוזנטל, מחשובי חסידי 

קרלין בגבעת זאב.
המשפחה  עברה  שנים  כמה  ולאחר  טבריה,  בעיר  ז"ל  גלויברמן  מאיר  הבחור  גדל  בילדותו 
להתגורר בעיר ביתר עילית, בקהילה של החסידות. מאיר ז"ל חגג את בר המצווה אך לפני שבועות 

אחדים בשביעי של פסח. בדברי ההספד שנישאו לפני קבורתו, 
ז"ל, שהיה מחייך  ליבו של מאיר  טוב  על  עמדו המספידים 
לכולם. עבור המשפחה מדובר  לעזור  ואהב תמיד  לכולם 
באסון שני בתוך חודש ימים, לאחר שאך לפני שבועיים 
נפטר הילד מרדכי אהרון ברנשטיין בן ה-3, בן דודו של 
מאיר ז"ל, נכד למשפחת רוזנטל, הסבא של מאיר ושל 

מרדכי אהרון זיכרונם לברכה.
רובינשטיין  בנימין  מרדכי  ר'  הרה"ח  השני,  ההרוג 
ז"ל, מחשובי האברכים בעיר ביתר עילית, היה בן 23 
יוחנן  ר'  הרה"ח  לאביו  נולד  המנוח  בפטירתו.  בלבד 
והוא  עילית,  רובינשטיין, מחשובי חסידי קרלין בביתר 
קרלין  מחסידי  רובינשטיין  נחום  ר'  הרה"ח  של  נכדו 
בירושלים. בצעירותו ובבחרותו למד האברך ז"ל במוסדות 
בריזל,  דוד  ר'  הרה"ח  לבת  נישא  הוא  לפרקו  ובהגיעו  קרלין, 
מחשובי חסידי קרלין בשכונת רמות בירושלים. במהלך ההספדים 
, שהיה אהוב על כל סובביו, חסיד אמיתי  עמדו כל כך שמדובר באברך ירא שמים ועדין נפש 

לרבותיו. בפטירתו הותיר אחריו את רעייתו ואת בתו שנולדה אך לפני חודשים ספורים.
בתום דברי ההספדים הובאו שני הקורבנות למנוחת עולמים למגינת לב המשפחות האבלות 
את  שפקד  הקשה  האסון  בעקבות  כבד  באבל  השרויה  המעטירה  קרלין  חסידות  של  ולמגינתה 

החסידות.

מאת: מנדי קליין 

חוקרי  הגיעו  שלישי,  יום  במהלך  השבועות,  חג  למחרת 
לאסוף  מנת  על  קלרין  חסידות  של  ביהמ"ד  אל  המשטרה 

ממצאים מזירת האסון.
על  שהופקדה  אביב,  תל  מחוז  של  ההונאה  יחידת  חוקרי 
האירוע,  במקום  הממצאים  באיסוף  ממשיכים  האסון,  חקירת 

לצד תיעוד וניתוח ראיות על ידי חוקרי הזיהוי הפלילי במקום, 
לבחינת נסיבות האסון.

החקירה מנוהלת על ידי צוות חקירה מיוחד שהוקם ביחידת 
המחוזי,  החקירות  אגף  קצין  בליווי  ת"א,  מחוז  של  ההונאה 
נצ"מ דוד שריקי, ובהמשך ייערך דיון משותף בפרקליטות מחוז 

ירושלים.
בתל  השלום  משפט  בית  "להזכירכם,  נמסר:  מהמשטרה 
עד  שתוקפו  החקירה,  פרטי  על  פרסום  איסור  צו  הוציא  אביב 

ה-23.05". 
והיא  אביב,  תל  מחוז  על  הוטלה  הטריבונה  קריסת  "חקירת 
ניצב  יחידת ההונאה במחוז תל אביב", אמר  תנוהל באמצעות 

משנה דוד שריקי בעודו בזירת האסון. 
נצ"מ שריקי הוסיף: "היום, הגענו עם צוותי חקירה לכאן - 
גם להתרשם מהזירה יחד עם נציגי הפרקליטות בירושלים, וגם 
לאסוף ממצאים ומסמכים. בהמשך תתואם ישיבה עם פרקליט 

מחוז ירושלים, לצורך המשך החקירה".

תגובת חסידות קרלין:

קורבנות האסון:

חקירת המשטרה

"צוידנו באישורים המתאימים 
כולל אישורי בטיחות נדרשים"

המונים ליוו למנוחות את הנספים באסון

חוקרי המשטרה הגיעו לזירה ע"מ לאסוף ממצאים 

בעקבות האסון הכבד בו קיפחו את חייהם 2 מצערי החסידות ונפצעו כ-200 מבני החסידות, שיגרה חסידות קרלין הודעה ראשונית אודות הנסיבות שהובילו לאסון הכבד: "על פי 
הנראה בשלב ראשוני זה מדובר בכשל נקודתי חמור בבניית הטריבונה. חסידות קרלין, תפעל בשקיפות ובאחריות בשת"פ גורמי הרשויות הבודקים את האירוע הקשה"

מסעות ההלוויות יצאו מביהמ"ד קרלין בגבעת זאב בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מקרלין שליט"א, לעבר בית ההלוויות שמגר  הנספים: הבה"ח מאיר גלויברמן ז"ל שרק לפני פחות 
מחודשיים חגג בר מצווה בהתלהבות ובשמחה, והרה"ח ר' מרדכי בנימין רובינשטיין ז"ל בן ה-23 שרק לפני חודשים ספורים נולדה בתו הבכורה

נצ"מ דוד שריקי: "חקירת קריסת הטריבונה הוטלה על מחוז תל אביב, והיא תנוהל באמצעות יחידת ההונאה במחוז תל אביב"  בימ"ש השלום בתל אביב הוציא צו איסור פרסום על 
פרטי החקירה

הרה"ח ר' מרדכי בנימין 
רובינשטיין ז"ל

 הבה"ח מאיר 
גלויברמן ז"ל
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בחגאסון
השבועות



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

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...



ט' סיוון תשפ"א 101020/5/21 ברחובות

בגור החליטו: 
עד להודעה חדשה – 

אין יותר פארנצ'עס

מאת: חיים רייך

בכניסת  שאירע  הכבד  האסון  בעקבות 
בגבע  קרלין  הקודש  בחצר  השבועות  חג 
ונפצעו  החסידות  מבני   2 נספו  בו  זאב, 
גור  בחסידות  הוחלט  מ-200,  למעלה 
יותר  יוצבו  לא  חדשה  להודעה  עד  כי 
החסידות  של  המדרש  בבית  פארנצ'עס 

ובאירועי החסידות הגדולים.
בחסידות  בתקדים  שמדובר  ספק  אין 

על  בישראל,  הגדולה  החסידות  גור, 
על  ונבנו  תוכננו  הפארנצ'עס  שכל  אף 
בטיחות  מהנדסי  של  מלא  ובאישור  ידי 

מהמחמירים ביותר.
בחסידות הסבירו את ההחלטה שהגיעה 
בהוראתו הישירה של כ"ק מרן האדמו"ר 
המסומר  סנדל  על  "גזרו  שליט"א:  מגור 

משום מעשה שהיה". 
בתוך כך, בשבע הבא צפויה להתקיים 
כ"ק  של  לנינו  גור  בחצר  ענק  חתונת 

האדמו"ר שליט"א, כשההחלטה החדשה 
החתונה  של  בקיומה  ביטוי  לידי  תבוא 
ללא  החסידות  של  הענק  בביהמ"ד 

הפארנצ'עס.
תהיה  לא  גור  שחסידות  היא  ההערכה 
אירועי  שתקיים  היחידה  החסידות 
גם  ובעקבותיה  הפארנצ'עס  ללא  ענק 
על  לוותר  יחליטו  אחרות  בחסידויות 
הפארנצ'עס בטישים ובאירועים ההמוניים 

עד להודעה חדשה.

"גזרו על סנדל המסומר משום מעשה שהיה", הסבירו בחסידות את ההוראה שהגיעה מכ"ק מרן 
האדמו"ר מגור שליט"א  בשבוע הבא החתונה הגדולה בחצר גור תתקיים ללא הפארנצ'עס

מגלגלים אחריות
מאת: מנדי קליין 

"סגרנו עם שלטים שאומרים 
ומבחינת  מסוכן  פה  שהאתר 
להיכנס  אפשר  אי  המועצה 
אמר  האירוע",  את  פה  ולקיים 
אברהמי  יוסי  המועצה  ראש 
בראיון לתקשורת. "לצערי, לא 
הם  מהמשטרה.  סיוע  קיבלנו 
 - אחריות  מסירים  שהם  אמרו 
ויש לנו את זה בכתובים". ראש 
המועצה האשים את המשטרה 
סיוע  שום  ממנה  קיבל  לא  כי 
מפקד  החזיר  מנגד,  בנושא. 
דורון  ניצב  ירושלים,  מחוז 
תורג'מן, את האחריות למועצת 
בבית  "מדובר  זאב:  גבעת 
כנסת, האחריות היא על הרשות 

המקומית".
התקיימה  במאי   6 בתאריך 

נציגים  בהשתתפות  האירוע  למארגני  המשטרה  בין  פגישה 
אינו  האירוע  כי  המשטרה  הבהירה  בפגישה  העיר.  ממועצת 

מאושר על פי תנאי הבטיחות.
ביום חמישי האחרון שלח ממונה הבטיחות במועצת גבעת 
זאב מכתב למפקד נקודת רמות, רפ"ק ברק דדון, ובו הוא מתריע 
על הכוונה לקיים בכל זאת את האירוע: "מועצה מקומית גבעת 

ישראל  אנו מבקשים ממשטרת  זאב לא אישרה את האירוע... 
לאכוף את החוק בעניין".

של  התגובה  מכתב  הגיע  האירוע  תחילת  לפני  שעות  כמה 
מתוקף  הדין  את  למצות  המקומית  הרשות  "על  המשטרה: 
לא  שהאירוע  ולדאוג  למקום  פקחים  ולשלוח  סמכותה 
תזדקק  המועצה  אם  כי  מציין  הוא  המכתב  בסוף  יתקיים..." 

לסיוע של המשטרה, המשטרה תגיע לסייע. 

כבאות  של  יו"ש  במחוז  גם 
מאחריות  התנערו  והצלה 
לאירוע. ביום ראשון, ערב החג, 
נשלח מייל למועצה ולמשטרה 
"אירוע  מתריעים:  הם  ובו 
קיבל  טרם  אשר  במבנה  המוני 
את אישור כבאות והצלה לגמר 
ידי  על  מאושר  אינו  בנייה, 

כבאות והצלה".
כתב  שמחי  דדי  הנציב 
כי  לידיעתנו  "הובא  למועצה: 
המוני  אירוע  להתקיים  מתוכנן 
סטולין  קרלין  קהילת  של 
בנייה  בהליכי  הנמצא  במבנה 
ברצוני  השבועות.  חג  במהלך 
עמדת  את  לידיעתכם  להביא 
יהודה  מחוז  והצלה  כבאות 
המוני  אירוע  להלן:  ושומרון, 
את  קיבל  טרם  אשר  במבנה 
אישור כבאות והצלה לגמר בנייה, אינו מאושר על ידי כבאות 
עסק/אישור  רישיון  המצריך  אירוע  שמתוכנן  ככל  והצלה. 

כבאות נבקשכם להודיע כמקובל".
צו  עליה  והוטל  בעיצומה  נמצאת  כאמור  המשטרה  חקירת 
מנסה  מהגופים  אחד  כל  כעת,  נראה  שזה  כפי  פרסום.  איסור 

להרחיק מעליו את האחריות.

חקירת המשטרה אמנם החלה, אולם מיד עם צאת החג כבר החלו הרשויות לגלגל את האחריות לרשות אחרת  במועצה המקומית גלגלו א האחריות למשטרה 
שמצידה השיבה שהאירוע באחריות המועצה המקומית ובמקביל בכיבוי אש טוענים: יידענו את המועצה המקומית שהאירוע לא מאושר
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ח"כ גפני: "כולם ידעו שיהיה 
אסון, רק לא ידעו מתי"

מאת: חיים רייך

"קצת  הדיון:  את  פתח  גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
התלבטתי בתקופה הזו של לחימה בעזה ועם כל מה שנלווה לעניין 
הזה, אבל חשבתי שמן הראוי שנמשיך את כל מה שניתן במסגרת 
ההנחיות של פיקוד העורף, להמשיך את החיים ולא לדחות אותם. 
שולחים  אנחנו  לתוכנית.  בהתאם  ומחר,  היום  הדיונים  את  נקיים 
ניחומים להרוגים ואיחולי רפואה שלמה לפצועים. אנחנו מתפללים 

לקב"ה שתיפסק שפיכות הדמים הזו ויחזור לכאן שקט ושלווה".
לגוף הדיון ציין ח"כ גפני: "הנושא של מירון, הוא נושא שהיה 
התקיימו  הזה  בעניין  הדיונים  פעמים,  מאוד  הרבה  בכנסת  כאן 
אישרה  גם  הכנסת  ומליאת  הצעתי  גם  בשעתו  אני  רבות,  פעמים 
ועדת חקירה פרלמנטרית שלא יצא ממנה דבר כי הלכו לבחירות, 
רק  אסון,  שיהיה  ידעו  כולם  כרה"מ,  אולמרט  בתקופת  היה  זה 
יקרה,  זה  ידעו שבהר ללא מקום, עם המון אנשים  ידעו מתי.  לא 
ומדינת ישראל עומדת מהצד, כאילו זה לא נוגע אליה. המקבילה 
של זה הוא הכותל המערבי שם עשו רחבה ענקית, ומקום שמכבד 
והנחיות, מה שלא קורה  והכל לפי אישורים  את הבאים בשעריו, 
במירון. אף פעם המדינה לא התערבה, לכל היותר נתנו קצת כסף, 
הדרך לא דרך, הכבישים לא כבישים, הגישה לא גישה. לא אחזור 
על ציטוטים שלי במהלך השנים, שאם יש אירוע ביטחוני המציאות 
היא בלתי ניתנת לתיאור. אין שם מקום, מאפשרים לאנשים להגיע, 
זה המקום השני המתוייר ביותר, באים אליו אנשים מכל העולם. 
כמות  זה  עם  להמשיך  אפשר  אי  מהצד.  עומדת  כאילו  והמדינה 
כל  מול  החלטה  שיקבלו  המקום,  את  לסגור  רוצים  אם  שהוא, 
העולם היהודי, אם מחליטים שמשאירים פתוח אז צריך להשקיע 

שם כסף ולהסדיר את כל המקום. 
והזדעזעתי.  ינון אזולאי: "לגבי האסון ביום שישי, ראיתי  ח"כ 
מפה  קורא  אני  החרדי.  במגזר  גדולות  חתונות  עוד  בקרוב  יש 
יוותרו על הבטיחות,  ולמארגנים שלא  לרשויות לעשות את הכל, 
וגם הרשויות, לא לוותר על שום דבר בבטיחות. לאותן חסידויות 
צריך לעשות פעם  בנוסף  פעולה.  קורא לעשות הכל בשיתוף  אני 
אחת סדר עם ועדת החמישה, היא עושה מה שהיא רוצה, בלי לתת 
ועדת הבחירות הממלכתית,  בסדר שתקום  זה  להיכנס.  לאף אחד 

אבל במקביל שיגיע למסקנות מבקר המדינה". 
מהם  ושמעתי  המשפחות,  עם  בקשר  "הייתי  עטיה:  חוה  ח"כ 
משפחתית,   לרפואה  במכון  ארוכים  היו  וההמתנה  שההתנהלות 

וצריך לבדוק את זה, ולקיים דיון על כך". 
מבחינת  מתאים  איננו  היום  "המכון  גפני:  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
גודלו כאשר יש אירוע רב נפגעים, והמשפחות עומדות כאובות. זה 
לא משהו שאפשר לומר יהיה בסדר, אסור לנו שכמי שמפקח על 

עבודת הממשלה, להשאיר את המצב כמות שהוא".
ח"כ יצחק פינדרוס: "אנחנו במציאות מטורפת, הכנסת אמורה 
לפקח על הממשלה, ואיפה שאתה נוגע, הדברים לא עובדים. לעניין 
אחריות  לוקחת  לא  הממשלה  אחריות,  לוקח  לא  אחד  אף  מירון 
ההתנהלות  על  פנים  לביטחון  לשר  שאילתא  הגשתי  כממשלה. 
באבו כביר והמעבר לשם, עונה לך השר שמכיוון שזה בחקירה הוא 
לא יכול לענות. אז אם נקים ועדת חקירה, 20 שנה לא נוכל לקבל 
תשובות. אז אם זה המצב, שיתפטר ויחזור בסוף ועדת החקירה, כי 
הוא לא יכול לעשות שום דבר, והוא לא אשם כמובן. המשטרה לא 
אחראית, שר הבט"פ לא אחראי ולא יכול לענות כי הנושא בבדיקה, 

משרד הבריאות לא אחראי, אז או שהכנסת תחליף את הממשלה, 
לא  ובירושלים  בלוד  מתנהלת  שהיא  כמו  במשטרתית  התנהלות 
צריכה להתנהל. למדינת ישראל אין משטרה, אין מכון באבו כביר, 
אני קורא כבר עכשיו  כי הוא לא אשם, הוא רק אחראי,  ואין שר 

לוועדה לקרוא לשר לשים את המפתחות וללכת הביתה". 
צריך  שהשר  פינדרוס  של  לדבריו  מצטרף  "אני  רז:  מוסי  ח"כ 
באסונות  המשפחות  בצער  משתתף  ואני  המפתחות,  את  לשים 
הללו, וכן בצער המשפחות במהלך המבצע בישראל ובעזה. צריך 
יכול להיות  לדין,  כדי להעמיד  לבדוק מי אחראי בכל משרד, לא 

שגם זה צריך, אבל בעיקר כדי למנוע את האסון הבא". 
ח"כ יואב סגלוביץ': "יש פה ראש ממשלה 12 שנה, יש בעיות 
בממשלה אבל אי אפשר להתעלם שהמשטרה סורסה כבר שנתיים 
ועדת  להקים  הוועדה  של  בהמלצה  להסתיים  צריך  הדיון  וחצי. 
חקירה ממלכתית. בדיקה אמיתית של הדבר הזה לא תהיה. יש רק 
גורם אחד שיכול לבדוק את הדברים האלה לעמוק – איך לטפל בכל 

אותם אירועים. רה"מ – תביא הצעה לוועדת חקירה ממשלתית".
אנחנו  חקירה,  לוועדת  זקוק  "הציבור  משה:  בן  רון  יעל  ח"כ 

זקוקים לזה, ועדיף שהקריאה תהיה היום, אין להמתין עוד".
רק  הללו  האסונות  את  לשייך  נכון  לא  "זה  אורבך:  ניר  ח"כ 
זה  בוורסאי,  במכביה,  ערד,  באסון  היה  זה  אחר,  או  כזה  למגזר 
משהו שצריך להיות אפילו חינוכית אחרת. בעיני הבעיה היא גלגול 
לא  דברים  ובאקלים,  בתרבות  שינוי  איזה  יהיה  לא  אם  אחריות, 

ישתנו".
גרה  אני  המשפחות,  בצער  משתתפת  "אני  רייטן:  אפרת  ח"כ 
בסמוך למכון המשפטי, היו לחצים על הצוות הרפואי, היה חוסר 
חוסר  אבל  טוב,  רצון  עם  באו  כולם  למכון,  מחוץ  מוחלט  תאום 
התאום בין המשטרה לרבנים, לעירייה, זה היה קשה מנשוא, אחד 
לפעול  איך  כמובן  זה  הדגש,  את  עליהם  לשים  שצריך  הדברים 
במשך  צופית,  בנחל  המשפחות  את  ייצגתי  האלה.  באירועים 

דומים  קווים  יש  ממלכתית,  חקירה  לוועדת  קראנו  וחצי  שנתיים 
עיניים לאסונות של  הייתה עצימת  וגם שם  גם שם  בין האסונות, 
שנים, היה ריבוי של משרדים שנתנו חופש גדול מידי לאוטונומיות 
והוועדה  סטטוטורית,  התערבות  תהיה  שלא  כדי  עליהם,  שלחצו 
המשפחות  רב.  כ"כ  בזמן  מירון  באסון  צורך  אין  כעת,  רק  קמה 
מבקשות לתקן, ומי שיכולה לעשות זאת, זו ועדת חקירה ממלכתית 
כגון הוועדה שהוקמה אחר האסון בוורסאי, שם עבדו אנשי מקצוע. 

יש לנו מחויבות לציבור שלנו". 
פנים:  לביטחון  המשרד  המשפטי,  הייעוץ  נציגת  אבירם,  קרן 
גם בחקירת משטרה בתאום עם חקירת מח"ש  "מכיוון שהאירוע 
וחשש  תקין  הליך  מבחינת  המדינה,  מבקר  של  בבדיקה  וגם 
לשיבוש, לא נוכל למסור פרטים ספציפית בנוגע לאירוע הזה. מה 

שהמשטרה תוכל למסור, היא תמסור".
ח"כ גפני: "אני לא ועדת חקירה ואני לא הולך לחפש מה עשו 
זה לא מעניין אותי. כוועדת כספים שצריכה  ולא עשו השוטרים, 
את  עושה  לא  שהממשלה  טוען  אני  הממשלה,  עבודת  על  לפקח 
עבודתה, לא עכשיו, אלא לא עושה את עבודתה, היא לא בעניין 
נתנו תרומות, לא טיפלו  הזה. אני לא חושב שהשקיעו בזה כסף, 
במקום הזה, לא טיפלו בכבישי הגישה, לא טיפלו בתשתית. זה כמו 
שבכותל לא יוכלו להצטופף יותר מ-30 אנשים. אני רוצה את עמדת 
לעבודת  נכנס  לא  אני  לעשות?  צריך  מה  פנים  לביטחון  המשרד 

המשטרה. מי מדבר מהמשרד לביטחון פנים, מה צריך לעשות?"
כל  ממשלה  עבודת  על  הכנסת  של  הפיקוח  את  תעצרו  "אתם 
כזה.  משהו  או  חקירה,  ועדת  או  ממשלה  חקירת  שתהייה  פעם 
זה התפקיד שלנו, אתם יכולים לומר מה צריך לעשות במירון או 

שאתם לא רוצים לעשות?"
לשאלת  בנוסף  נוסיף".  להוסיף,  מה  לנו  שיהיה  "ככל  אבירם: 
חברי הכנסת האם השר לביטחון פנים תומך בהקמת ועדת חקיקה 

ממלכתית, השיבה אבירם: "ממה שאני מבינה, השר לא מתנגד". 
יואל הדר, יועץ משפטי למבקר המדינה: "המבקר הוציא דו"ח 
ודו"ח מעקב על מירון, בשניהם היו ממצאים חמורים. כעת מבקר 
הגורמים,  כלל  התנהלות  לעניין  ביקורת  לבצע  החליט  המדינה 
ממקבלי ההחלטות ועד לגורמים בשטח, והפעולות שנעשו לתיקון 
קריאה  השלישי  והדבר  המבקר.  בדוחות  שעלו  כפי  הליקויים 
לעתיד, כיצד לנהוג באירועים דתיים, שעלולים להיגרר לאסונות, 
ונציגיו כדי  התחלנו את הביקורת, עשינו תיאומים מול היועמ"ש 
כבר  והתחלנו  יעילה, הפרקליטות  בצורה  שנוכל לקדם את הדבר 

לעבוד".
היא  בציבור,  אמון  שתיצור  היחידה  "הדרך  פורר:  עודד  ח"כ 
ועדת חקירה ממלכתית. אין לסמוך על הנס, מה שקרה במירון זה 
ששנה אחר שנה סומכים על ניסים, והשנה לא קרה נס. היה ברור 
לכולם שיקרה אסון, לכן כדי לטפל במחדל הזה צריך לעשות דבר 
דומה למה שנעשה אחר אסון וורסאי, הוועדה תקום, תרצו או לא 

תרצו". 
קידם במשך  כי  הציג  דת  לשירותי  מנכ"ל המשרד  פלוס,  עודד 
התכנון,  הליכי  כל  את  "ליוויתי  המתחם:  להסדרת  תב"ע  תקופה 
התוכנית התקדמה והגיעה לשלב שלפני מתן תקוף, לצורך כך צריך 
לקבל אישור את ועדת הפנים של הכנסת, לאישור גריעה משמורת 
טבע, זה היה בתחילת 2019, שהכנסת הפסיקה לעבוד. הוועדה לא 
התכנסה שנה וחצי, שהוקמה ממשלה זה הובא לידי שר הפנים ואז 
הוצאתי מכתב ב-9 בפברואר 2021 ליו"ר הוועדה המחוזית למתווה 

במהלך דיון שהתקיים בוועדת הכספים של הכנסת, שעסק בלקחי האסון ובפיצויים מוקדמים לבני משפחות הנספים והנפגעים, קראו המשפחות לתת 
מענה נפשי לצד מענה כלכלי למשפחות, וביקשו להיות חלק מהליך קבלת ההחלטות: "איבדנו את היקר לנו ביותר במצב כזה צריך לחקור מהקודקוד ועד 

אחרון האנשים, מה קרה ואיך זה קרה כדי להפיק לקחים וכדי לדעת שזה לא יקרה עוד פעם" ⋅ יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני, קרא לצד כך להקים ועדת 
מנכ"לים שבפיקוח ועדת הכספים תמליץ ותביא ליישום צעדים מיידים לשינוי המצב במירון ⋅ מספר חברי כנסת אף קראו לשר לביטחון פנים להתפטר, 

ומתחו ביקורת על נציגי משרדו שציינו כי נוכח כך שהנושא תחת חקירה, לא יוכלו להתייחס לגופו של עניין ואף לא השיבו לשאלת הוועדה מה צריך לשנות 
במתחם הקבר ⋅ ישראל דיסקינד, אחיו של שמחה בונים דיסקינד ז"ל: "אנחנו לא מחפשים נקמה אלא נחמה, מה ששמנו בראש מעיינו זה קודם כל 

ההלאמה של המקום עוד השבוע, בשום מדינה ההקדש לא מנהל מקומות כאלה"

בנו של אחד הנספים באסון במירון בדיון ועדת הכספים: "לא מבקשים נקמה, מבקשים נחמה"

 יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני | צילום: דוברות הכנסת
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להמשך, איך מאשרים את התוכנית. 
השטח   – השטח  בעלות  הוא  השני  "הדבר 
להפקיע  כוונה  הייתה  הקדשות,  בבעלות  הוא 
ואז הלכו לביהמ"ש העליון, הייתי  את השטח, 
ובית  המדרגות,  מכל  אותם  שיזרקו  בטוח 
אי  זכויות,  עם  אנשים  פה  יש  אמר,  המשפט 
קיימנו  תפקיע.  פשוט  ישראל  שמדינת  אפשר 
עם  להסכמות  להגיע  כדי  דיונים  ספור  אין 
מגשר,  מינה  ביהמ"ש  הצלחנו.  לא  ההקדשות, 
וזה לא היה פשוט.  במסגרת זו מונה מנהל חדש 
אחראי  שיהיה  אחראי  שימונה  ונקבע  לאתר, 
השנים.  במהלך  שם  שהוספו  מבנים  הסרת  על 
ניתן צו פינוי לאחד המתחמים בתולדות אהרון, 
צריך  שהאיש  המשפט  מבית  החלטה  יצאה 
שינה  המשפט  ובית  ערעור,  הגיש  הוא  לפנות, 

את ההחלטה".
התב"ע  את  לאשר  זה  לעשות  שצריך  "מה 
בכל  שתטפל  בינוי  תוכנית  תהייה  מכוחה 
הצפוני  הציר  נפרץ  האחרון  באירוע  הנדבכים. 
זה מה ששימש את כל רכבי ההצלה, לולא הציר 
ציר  זה  גרוע.  יותר  להיגמר  יכול  היה  זה  הזה, 
שפרצתי בחסות התב"ע, למרות שהוא עדיין לא 

אושר". 
מה  לדעת  מעניין  "אותי  פורר:  עודד  ח"כ 
הזו  בסוגיה  השנים  לאורך  הדתות  משרד  עשה 
של מירון. שנה אחר שנה דובר על מבצע מירון, 
איפה ההתניות שלכם בביצוע לגבי מה שצריך 
למספר  המקום  סגירת  כולל  במקום?  לעשות 

אנשים מצומצם יותר?".
שמגיעים  תקציבים  סוגי   2 "יש  פלוס: 
את  שמעביר  דת,  לשירותי  המשרד  באמצעות 
הכספים למרכז הארצי למקומות הקדושים. יש 
תקציב שוטף באזור 12 מיליון ש"ח בשנה, ויש 
קיבלתי  ש"ח.  מיליון   5.3 של  הילולה,  תקציב 
זה ממשרד התיירות. המשמעות של הכסף  את 
לדרישות  להיענות  יכולים  שאנחנו  הוא  הזה, 
בציר  השקעה  הייתה  לזה  בנוסף  המשטרה. 
גם  גליל,  נגב  של  כסף  וגם  שלנו  גם  העלייה, 
ניתן  לא  פעם  קהל.  ניהול  של  היבטים  יש  לזה 
היה ללכת שם, ציר העלייה הוא קריטי. הפעולה 
משטחי  רחבת  לטובת  שנעשתה  האחרונה 
המשטחים  נראים  איך  לראות  אפשר  ההדלקה, 
ישיר  באופן  השקענו  שהגענו.  ואחרי  לפני 
שטרם  הצפוני  לציר  כסף  יש  ש"ח,  מיליון   9
10 מיליון ש"ח, ובציר העלייה הושקע  הושקע 

משהו כמו 10 מיליון ש"ח". 
יו"ר הוועדה התייחס לקריאות להקמת ועדת 
לוועדת  מתנגד  לא  "אני  ממלכתית:  חקירה 
חקירה ממלכתית, זה רלוונטי לאסון בסדרי גודל 
גדולים. אני לא מתנגד, אני מבקש מהממשלה 
חקירה  ועדת  שתעשה  הזה,  הדבר  את  שתבחן 
ממלכתית. לצד כך, אני לא חושב שיש לנו זמן 
עד שהממשלה תקבל החלטה, עמדתי שצריך לא 
מבקש  הייתי  חקירה.  ועדת  להקמת  עד  לחכות 
לחכות,  לא  הזה,  לעניין  אם החברים מסכימים 
הממשלה  מה  שמפקחת  הכספים  כוועדת  כעת 
ועדה  להקים  שצריך  סבור  אני  לעשות,  צריכה 
שתורכב ממנכ"לי המשרדים ותביא תוצאות מה 
והוועדה  המיידי,  בעתיד  לעשות  צריך  לדעתם 
תדאג שהדברים ייושמו. אם אנחנו רוצים שאכן 
הבעיה תיפתר ויהיה סוף לכל הסיפור הזה, גם 
צריך  התשתיות,  ומערכת  הגישה  כבישי  עם 
להיות  צריכה  והממשלה  כסף,  שם  להשקיע 
צריך  בה  מציאות  היא  הזו  המציאות  בעניין. 
שהוועדה תקדם ועדת בדיקה שתבחן מה צריך 
לעשות כדי לקדם את הדברים למעשים באופן 
השנים  לאורך  תפקדו  לא  הממשלות  מיידי. 
ועדת בדיקה  זאת מיידית, דרך  ואני בעד לתקן 

בפיקוחנו שתפעל מיידית גם לביצוע".

 נציגי המשפחות ביקשו להיכנס

משפחות  מבני  אחד  התפרץ  הדיון,  במהלך 
לאולם  להיכנס  ממתינים  שנציגיהם  הנספים 
ומבקשים  כי הם ממתינים בחוץ  וציין  הדיונים 
האולם,  מתחומי  הוצא  המשפחה  בן  להיכנס. 
כאשר על פי סדרי הדיון יקבלו נציגי המשפחות 
גורמי  עם  הדיון  בתום  דבריהם  את  להציג  זמן 

המקצוע.
חברת  של  להצעתה  הדיון  עבר   בהמשך 
לפיצויים  מנגנון  לקבוע  עטיה,  חוה  הכנסת 

מוקדמים למשפחות נפגעי האסון במירון. ח"כ 
אצל  ביקור  בעקבות  הדיון  את  "יזמתי  עטיה: 
כי  שציינה  המשפחה  אם  אלי  פנתה  משפחה, 
קבר,  חלקת  לרכוש  כדי  גדולה  הלוואה  לקחה 
דרים  הם  שולחנה,  על  סמוכים  הילדים  כל 
את  איבדו  שהמשפחות  רק  לא  שכורה.  בדירה 
לחמם.  פת  את  גם  רבים  במקרים  אלא  יקריהם 
למשפחות  מקדמה  לתת  שצריך  חושבת  אני 
שהוגשה  החוק  הצעת  את  לזרז  צריך  האלה, 
בנושא, לתת לה פטור מחובת הנחה. יש לשלם 
יש פה את מנכ"ל  מידה,  לפי אמות  למשפחות 
נותנים  כיצד  לשמוע  יש  הלאומי,  הביטוח 

מקדמת קידום כדי לסייע להם". 
מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי: 
תעקב  לא  שהבירוקרטיה  הכל  עושים  "אנחנו 
טיפול באנשים הזקוקים לביטוח הלאומי. יצרנו 
בכל  טיפלנו  החללים,  משפחות  כל  עם  קשר 
קבר  שרכש  מי  לגבי  קבורה.  כולל  ההוצאות, 
בעודו בחיים, אנחנו לא יכולים לממן את העלות 
גם למשרד הרווחה  פנינו  הזו. מהרגע הראשון 
של  הרווחה  למשרד  וגם  הפצועים  לעניין 
המחלקות הפנימיות שאותם תושבים היו בהם, 
אנחנו מטפלים באופן שוטף בכל הנפגעים וגם 

לגבי אלה שסייעו והיו מתנדבים". 
לקבוע  חשיבה  יש  "האם  גפני:  ח"כ 
האלה?  למשפחות  לסייע  מיוחדים  קריטריונים 

וכמה זמן דרוש".
שפיגלר: "יש לנו המלצות, נעלה אותן באותו 
רגע שהדבר יתאפשר, אנחנו מוכנים להביא את  

הדברים באופן מיידי".
הנספים  משפחות  נציגי  הוכנסו  בהמשך 
לדיון. שי צרפתי, בנו של משה צרפתי, אב ל-4 
אסון  "זהו   :65 בגיל  במירון  באסון  שניספה 
זה  שיש,  מיותר  הכי  ומוות  פרטי  ואסון  לאומי 
שדבר  אופן  בשום  כמדינה  לנו  שאסור  אסון 
כל  זה  השני  האסון  משפחה.  לאף  יקרה  כזה 
מה שקרה מהמוות ועד לקבורה. הגופות ב-12 
וחצי הגיעו לאבו כביר. 3 מערכות היו שם שלא 
משטרה  עוס"ים,   – השנייה  עם  אחת  מדברות 
לפני  דקות   2 שלי  אבא  את  ראיתי  כביר.  ואבו 
או  שנייה.  יד  אוטו  זה  כאילו  השבת  כניסת 
שתעשו טיפול שורש למכון או שתפרקו אותו. 
המכון.  עם  להתמודד  יכולה  לא  משפחה  אף 
לא  המערכות  אבל  טובים  אנשים  האנשים, 
שקורה  מה  הוא  השלישי  האסון  מתפקדות. 
עכשיו, כל הטיפול במשפחות. איבדתי את אבא 
המדינה  מטעם  גוף  אף  כשבועיים,  לפני  שלי 
43 משפחות אוספות את  עדיין.  פנה אלינו  לא 
ומעניקות אחת לשנייה טיפולים  יום  יום  עצמן 
פסיכולוגיים. אמא שלי איבדה עוד מקור הכנסה 
עזרה  רק  לא  צריכות  המשפחות  כלום.  על 
הוועדה  על  גם  נפשית.  עזרה  גם  אלא  כלכלית 
פה  להתייבש  לנו  נתנו  אגב,  בדרך  שמעתי  הזו 
שעה וחצי בחוץ. המשפחות חייבות להיות כאן 
חלק מקבלת ההחלטות. אנחנו רוצים לדעת מה 
הלו"ז. איבדנו את היקר לנו ביותר. במצב כזה 
צריך לחקור מהקוקדוד ועד אחרון האנשים מה 
קרה ואיך זה קרה כדי להפיק לקחים וכדי לדעת 

שזה לא יקרה עוד פעם".
בונים  שמחה  של  אחיו  דיסקינד,  ישראל 
אלא  נקמה  מחפשים  לא  "אנחנו  ז"ל:  דיסקינד 
כל  קודם  זה  מעיינו  בראש  ששמנו  מה  נחמה, 
ההלאמה של המקום עוד השבוע, בשום מדינה 

ההקדש לא מנהל מקומות כאלה". 
יו"ר הוועדה השיב לבני המשפחות וסיכם את 
לקיים  עפ"י התקנון  חייבים  לא  "אנחנו  הדיון: 
לא  אנחנו  כי  אותו  מקיימים  אנחנו  הדיון,  את 
זה על הסדר  ילך לאיבוד.  רוצים שהנושא הזה 
היום, זה לא ירד מסדר היום. אני סבור שמעבר 
הממשלה  אם  ממשלתית,  חקירה  לוועדת 
מנכ"לים  ועדת  לקדם  שיש  חושב  אני  תחליט, 
שתביא פתרונות ויישום מיידים, כדי שהדבר לא 
לברר.  צריך  האלה  הדברים  כל  את  שוב.  יקרה 
אנחנו מבקשים ממנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 
כדי  הבא,  בשבוע  קריטריונים  יביאו  שאכן 
להם  יסייעו  משפחות   43 האלה,  שהמשפחות 
כפי שהיה במקרים דומים בעבר. אני קורא לשר 
43 משפחות, לא  הרווחה לנהל את העניין של 
לעניין,  להיכנס  אלא  ככה,  העניין  את  להשאיר 
דרך מחלקות הרווחה, המשרד צריך לתכלל את 

האירוע הזה. אני מבקש לדבר עם השר".
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ניוזלטר יומי
פוליטי - כלכלי וכל מה שעל סדר היום!

מהדורה יומית 
חינם במייל או 

בווטסאפ!

מהדורה יומית
מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

המכון הביולוגי הישראלי פיתח 

נוגדן לנגיף הקורונה

במכון  ביקר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 

בפניו  הוצגה  שם  ציונה,  בנס  הביולוגי 

נוגדן  במציאת  משמעותית  דרך  פריצת 
לנגיף הקורונה.

מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף  ויודע 

למעשה  זוהי  החולים.  בגוף  אותו  לנטרל 

למחלה  חיסון,  ולא  אימונותרפית,  תרופה 

שמחולל הנגיף הקטלני.

הגוף  של  החיסון  למערכת  גורמת  היא 

אותו  ולתקוף  בנגיף  למאבק  “להתגייס” 
ביעילות.

פרופ’  בראשות  המכון,  חוקרי  פי  על 

לנוגדן  הפיתוח  שלב  שפירא,  שמואל 
הסתיים.

כעת, ימשיך המכון בהליך רישום הנוגדן 

כפטנט ובשלב הבא יפנו החוקרים לחברות 

בינלאומית במטרה שאלו יוכלו לייצר את 

הנוגדן בכמויות מסחריות.

סוגיות משפטיות כאלה ואחרות ייקבעו 

בהמשך על ידי הייעוץ המשפטי למערכת 
הביטחון.

טרם נקבע שם לנוגדן.

באנשי  גאה  “אני  בנט:  הביטחון  שר 

דרך  לפריצת  שהביאו  הביולוגי  המכון 

הביאו  היהודי  והמוח  היצירתיות  אדירה. 

להישג מדהים זה. מערכת הביטחון כולה 

מול  המערכה  בחזית  לפעול  תמשיך 
הקורונה”.

נשיא המועצת: ״בזכות התורה 

תיעקר המגיפה מארצנו״

שיעורים ו׳סדרים׳ בחברותות בחדרי השיעורים תוך שמירת הכללים ועדיפות למקומות פתוחים • תפילות וסדר מוסר 

באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון

קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 

ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה 

ע״י  שנתמנה  והתורני  המקצועי  והצוות 

סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 

החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר 

שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  )שלישי( 

לצעירים  הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן 

במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר 

בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש 

קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה 

בחברותות,  לימוד  שיעורים,  יתקיימו  בהם 

לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון 

׳נזר  לצעירים  הישיבה  ראש  כהן  יעקב  רבי 

חכמי  מועצת  נשיא  אביו  בשם  התלמוד׳ 

את  לקיים  היא  עדיפות  כי  נאמר  התורה 

הדבר  אם  פתוחים  במקומות  הישיבה  סדרי 

ההוראות  כפי  יפעלו  לאו  ואם  מתאפשר, 

תוך  שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו 

שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

מרן  מורה  ההוראות  במסגרת  כן  כמו 

הישיבות להקפיד הקפדה  לבני  כהן  הגר״ש 

לא  הישיבה,  בשטח  להיקהל  שלא  יתירה 

במתקני  להשתמש  לא  מאכל,  דברי  להביא 

מידי  עצמם  חום  ולבדוק  הציבוריים  המים 

יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית 

ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. 

עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו 

להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור 

התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 

הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת 

תורה  רז״ל  מ״ש  ״ידוע  וז״ל:  גדול  כהן 

תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב 

שעורי  להקים  מתאמצים  אם  קוב״ה  קמיה 

על  עומד  ובפרט לתלמידים שהעולם  תורה 

הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר 

נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה 

ויעקור את המגפה מארצינו  שקב״ה יצילנו 

שהם,  מקום  בכל  ישראל  עמו  כל  ומעל 

ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר 

עד כל שעות היום אכי״ר."

                              רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדיהמתווה הספרדי
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מהדורה יומית
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דולר ארה"ב » 3.5270

אירו » 3.8554

לירה שטרלינג »  4.3780

ין יפני » 3.3008

פרנק שוויצרי » 3.6550

לקבלת עיתון "כל ישראל" שלחו ווצאפ למספר 050-6913700

שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן נשא דברים 

לאחר הצהרת ראש הממשלה.

“אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים 

הציבורי  המרחב  המשק,  בהחזרת  הבאים 

יישום  הקורונה.  בצל  לשיגרה  והפרטי, 

אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה מחייב 

ניהול  תוך  זהירות  במשנה  לנהוג  אותנו 

נכון  לזהות  שלנו  האתגר  מוקפד.  סיכונים 

בזמן”,  אותן  למנוע  ולדעת  קיצון  תרחישי 

פתח שר הבריאות.

הוא הדגיש: “בל נשלה את עצמנו! הסכנה 

עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים 

והחולים, אך המגיפה לא חלפה ועלינו לגלות 

אחריות למניעת גל שני חלילה.

והשרים  הממשלה  ראש  בפני  “הודענו 

המקצועיים  הצוותים  שגיבשו  הדרכים  על 

זהירה,  מדודה,  להחזרה  הבריאות  במשרד 

מבוקרת ונשלטת של החיים לסדרם”.

לכם,  להזכיר  מבקש  “אני  הוסיף:  ליצמן 

אולי  הדרך.  כל  לאורך  באחריות  נהגנו  כי 

שמנסים  כאלה  אולי  או  ששכחו,  כאלה  יש 

ואני  הבריאות  משרד  אנחנו,  אבל  להשכיח, 

את  לזהות  הראשונים  היינו  הבריאות,  כשר 

הסכנה מבעוד מועד. אותו יום חמישי בערב, 

האווירי  המרחב  את  לסגור  כשהחלטתי 

כל  מול  והמזרח.  איטליה  מסין,  לטיסות 

הביקורת מהשגרירויות, הקונסוליה וגם רבים 

מישראל. לא נשברנו ודרשנו סגירה הרמטית, 

קריטי  באופן  שתרם  כמהלך  שהתברר  מה 

שמכה  הנגיף  עם  שלנו  ההתמודדות  כל  על 
בעולם”.

למה  כעת  שואלים  “רבים  כי  ציין  הוא 

בהנחיות.  ומגזימים  מחמירים  כך  כל  אנחנו 

לאיטליה  לאמריקה,  תפנו  להם:  אומר  ואני 

ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה 

הייתם מעדיפים? להחמיר בהוראות הזהירות 

או לחוות את המראות הנוראיים שאנו רואים 

שם. התשובה לדעתי ברורה מאד.

גלו  ישראל:  לאזרחי  וקורא  שב  “אני 

אחריות ושימרו על ההוראות והנחיות משרד 

הבריאות. הכללים משתנים, הבלבול לפעמים 

הלאומית  האזרחית,  חובתנו  זו  אך  מקשה, 

והערכית בתקופה זו.

ולצאת  הנגיף  את  לנצח  נוכל  כך  “רק 

בעזרת  ובבריאות,  בשלום  הזה  מהמשבר 
השם”.

ליצמן: מנסים להשכיח, הייתי 

הראשון לזהות את הסכנה
שר הבריאות: "שואלים למה אנחנו כל כך מחמירים ומגזימים בהנחיות. ואני אומר: תפנו לאמריקה, 

לאיטליה ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה הייתם מעדיפים?"

"יותר ככל הנראה ל-20 מתפללים 

להגיע בכל פעם לבית כנסת"

משרד  הנחיות  על  ההקלות  גל  אחרי 

 – וסבתא  סבא  אצל  והביקורים  הבריאות 

בתחום אחד, הכי חשוב עדיין אין הקלות: 

פתיחת בתי הכנסת.

בתי  לפתיחת  נערכים  הבריאות  במשרד 

הכנסת, ככל הנראה כבר בימים הקרובים, 

למנוע  מנת  על  הנדרשות  בהגבלות  זאת 
הדבקה מחדש.

“אנו  צוטטו:  הבריאות  במשרד  גורמים 

בודקים את האפשרות להתיר את התפילות 

מספר  בתוך  מדורג  באופן  הכנסת  בבתי 
ימים”.

התחומים,  ביתר  כמו  הגורמים,  לדברי 

בצורה  תיעשה  הכנסת  בתי  פתיחת  גם 

“יותר ככל הנראה ל-20  ומדורגת.  זהירה 

כנסת,  לבית  פעם  בכל  להגיע  מתפללים 

יותר  גדול  למספר  יותר  ימים  כמה  ובכל 

בכניסה  הגיינה  נדרוש  בנוסף  להתפלל. 

להפוך  שלא  מנת  על  מרחק,  על  ושמירה 

זה  הדבקה.  למדגרות  הכנסת  בתי  את 

אנחנו  יום-יומיים.  של  עניין  הנראה  ככל 

מניחים שעד שבת יהיו בתי כנסת”.

כמו  כי  ולומר  לסייג  יש  זאת,  עם 

בהחלטה  גם  הפרק,  על  שונים  בנושאים 

על פתיחת בתי הכנסת יש צורך באישורים 

שונים, ועל כן תיתכן דחייה.

תפילה בציבור

את  הציג  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ממשבר  ישראל  של  היציאה  אסטרטגיית 
הקורונה.

כי  הבהיר  ההקלות,  כל  לצד  זאת,  עם 

הנתונים:  אחרי  הזמן  כל  תעקוב  המדינה 

“נעצור את ההקלות אם יהיו מעל 100 חולים 

חולים  ו-250  הדבקה  ממוקדי  שלא  ביום 

קשה, ואם קצב ההכפלה יהיה כל 10 ימים”.

הוא הדגיש: “אני מבקש שתמשיכו לשמור 

ועל  ידיים  שטיפת  על  בטיחות,  מרחק  על 

זה  כי  זה  על  להקפיד  צריך  מסכה.  חבישת 
המפתח לכל”.

ואלה ההקלות:

והציבורי:  האישי  המרחב  את  מגדילים   •

בוטלה מגבלת התנועה של 100 מטרים בלבד 

מהבית. מותר לצאת מהבתים לכל מרחק.

משפחה:  קרובי  עם  למפגשים  אישור   •

מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, 

מכם  מבקש  אני  “אבל  וסבתא  סבא  את  גם 

עדיין לא לחבק, לא לנשק, לא לגעת, לשמור 
מרחק”.

• התקהלויות: בשלב זה יותרו מפגשים עד 

תותר  שבועיים  בעוד  פתוח.  בשטח  איש   20

התכנסות של 50 איש, ויאפשרו חתונות של 

50 איש. ב-31.5 תתאפשר התכנסות של 100 

 – ההתקהלות  מגבלת  תבוטל  וב-14.6  איש 
בכפוף למצב.

ביום  כבר  ייפתחו   – ושווקים  קניונים   •

לקנות  יהיה  מותר  מגבלות:  תחת  חמישי 

המסעדות  במקום.  לאכול  אסור  אך  אוכל, 
יפתחו בהמשך.

• חינוך – עד סוף החודש יחזרו השכבות 

שלא שבו לספסל הלימודים. נתניהו הודיע כי 

ביום ראשון יתחילו לפעול הגנים והדגיש כי  

“יש עוד דיונים לגבי המעונות”.

פורמאלי  הבלתי  החינוך  ב-14.6   •

וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול. 

• צעדים נוספים: החזרת הספורט והפנאי 

בהדרגה, פתיחת פארקים ומוזיאונים בהדרגה 

עד אמצע יוני וכך גם לגבי צימרים ותעופה 
אזרחית.

• תפילות: נתניהו הדגיש כי רוצים לפתוח 

את בתי הכנסת, וממשיכים לדון בפיתרון.

• ל”ג בעומר: איסור מדורות, איסור הגעה 

למירון. לא יהיה סגר.

• בתי כנסת: עדיין סגורים.

 19 עד  של  בהשתתפות  מילה:  ברית   •

אנשים )במקום 10(.

חתונות  הרבה  יש  בעומר  שבל”ג  ”בגלל 

נאפשר חתונות של עד 50 איש, רק הקידושין 

בלי חגיגות. ב-31 במאי נאשר 100 איש וב-

כמובן  כליל,  ההגבלות  את  נבטל  ביוני   14

בהנחה שלא תידלק נורה אדומה”.

ראש הממשלה: ”האופק נראה בהיר יותר, אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש. אנחנו נערכים לגל שני. 

אנחנו מצטיידים במכונות הנשמה נוספות, אנחנו חייבים להיות מוכנים לזה”

חתונות וברית מילה: אלו 

ההקלות החדשות
37% מהמתים מקורונה – 

מירושלים ובני ברק

חלה  כי  הבוקר  עדכן  הבריאות  משרד 

8 חולים בלבד בנגיף הקורונה  עלייה של 

עומד  ההדבקות  מקרי  כשמספר  בישראל, 

על 16,268, בהם 89 מוגדרים במצב קשה, 

ומתוכם 66 מורדמים ומונשמים בלבד.

חדשים,  קורבנות  שני  על  דווח  בנוסף, 

שהעלו את מניין המתים בישראל ל-237.

עומד  בארץ  מהנגיף  המחלימים  מספר 

על 10,223. כמו כן, בוצעו אתמול 8,322 

בדיקות קורונה על ידי משרד הבריאות.

את  הבריאות  משרד  פרסם  בנוסף, 

הקורונה,  מנגיף  המלא  הנפטרים  דו״ח 

ממנו עולה כי 37% מהמתים מקורונה הם 

ובני ברק, ו-53% מהמתים הם  מירושלים 
גברים

ומעלה,   70 בני  הם  הקורבנות  מרבית 

כ-124  מהנגיף  נפטרו  עתה  עד  כאשר 

גברים ו-113 נשים.

ביותר  הצעירה  הנפטרת  הנתונים,  לפי 

מהנגיף, על פי המסמך, היא תושבת ירושלים 
בת 30.

על  עומד  לנשים  הממוצע  הפטירה  גיל 

על  עומד  הנתון  הגברים  אצל  בעוד   ,83.03
.79.73

קורבנות  פילוח  של  דו״ח  פורסם  בנוסף 

הקורונה בישראל לפי ערים ויישובים, ממנו 

עולה כי בירושלים נפטרו מהנגיף כ-55 בני 

ברק,  בבני  אחר.  יישוב  מבכל  יותר  אדם, 

נפטרו 33 חולים.

תמונה קשה

הישג עולמי

050-6913700

yomi@kolhazman.co.il 
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עם  הפוליטית,  במערכת  שנותיו  וקצת  בשמונה 
לא  דבר  שום  שחווה,  והטלטלות  המעברים  כל 
מפלגת  יו"ר  שעבר  בשבוע  שקיבל  להלם  מתקרב 
בין  היטלטל  כאשר  גם  בנט.  נפתלי  ח"כ  ימינה, 
אחוז החסימה ובין כורסת שר הביטחון בקריה, לא 
פקד אותו מעבר חריף כל כך מאיגרא רמא לבירא 
עמיקתא. עד לשעות הבוקר של יום שני שעבר, רגע 
לפני פרוץ הלחימה בעזה, היה בנט ראש הממשלה 
כמו  ערב,  באותו  הריפוי',  'ממשלת  של  המיועד 

מגדל עזתי מצוי, קרסו כל חלומותיו.
כעת מותר לגלות כי למעשה, היה הכל כבר סגור 
– פחות או יותר. הרכב הממשלה, 
כבר  השותפים  התיקים,  חלוקת 
ציירו קווי יסוד עקרוניים והסכימו 
כדי  בכלום,  כמעט  לגעת  שלא 
הרעועים  היסודות  את  לזעזע  לא 
הפעולה  שיתוף  של  הכי  בלאו 
בנט  נפתלי  שהתגבש.  המוזר 
וגדעון  מיכאלי  מרב  לפיד,  ויאיר 
עודה,  ואיימן  הורביץ  ניצן  סער, 
אחת  למטרה  חברו  כאחד  כולם 
נתניהו  משפחת  של  חילוצה   –

מבלפור. הא ותו לא.
אבל כפי שרמזנו כאן לא אחת 
צבע  ימי  וברוח  האחרון,  בחודש 
אדום, בנט שכח למגן את העורף, 
לא  בסבלנות  לו  חיכתה  ושם 
מאז  שלו  שתיים  מספר  אופיינית 
מספר  גם  ולפרקים   ,2013 ינואר 

אחת, חברת הכנסת איילת שקד.
כן,  שלפני  שישי  ביום  כבר 
יכול היה בנט להריח את הסכנה. 
משותפת  פגישות  סדרת  לקראת 
וראשי  לפיד  יאיר  עם  שערך 
לשקד  בנט  הציע  הגוש,  מפלגות 
להצטרף אליו. זו האחרונה סירבה 
אם  אישיים.  מנימוקים  בנימוס 
אישיים  יש מעט מאוד טעמים  בעדינות,  להתבטא 
רגישות  מפגישות  אלגנטית  התחמקות  שמצדיקים 
שכאלו, וככל הידוע למערכת, שקד לא חוותה אף 

אחד מהם.
בצהרי שני, ערך בנט שיחה סטנדרטית עם שקד 
והודיע לה כי בו ביום, אם הכוכבים יסתדרו כצפוי, 
צפויה חתימה רבת רושם בכפר המכביה, ובסיומה 
איילת,  המדינה.  לנשיא  הרשמית  ההודעה  תבוא 
שכבר הסבירה לנפתלי לפני חודש שהיא לא ממש 
בממשלת  היא,   – המסר  על  שוב  חזרה  בעניין, 

שמאל-מרכז, לא תהיה.
ניסה להפעיל לחץ,  נפשו, הוא  ידע את  בנט לא 
שתי  נותרו  מבחינתה  שלה,  על  עמדה  שקד  אבל 
הפוליטיים,  מהחיים  פרישה  או  בלבד:  אפשרויות 
שמשמעותה העקיפה התפרקות של ימינה ולפחות 
לעמיחי  חוברים  שהיו  נוספים  כנסת  חברי  שני 
רשמית  ירידה  או  חלומו,  את  ומטרפדים  שיקלי 

מהעץ וחזרה לגוש ימין-חרדים.
בלית ברירה, דרש בנט משקד לכל הפחות לספק 
התגבשה  ימים  שלושה  במשך  אלטרנטיבה.  לו 

ומלא,  מוסדר  באופן  נחתמה  שטרם  עסקה, 
ברשימת  ימינה  סיעת  חברי  ישתלבו  ובתמציתה 
דלף המידע  לכנסת הבאה. בחמישי בערב  הליכוד 
קבורת  על  רשמית  להודיע  נאלץ  ובנט  לתקשורת 
הוא  אבל  המנדט,  עם  נותר  אמנם  לפיד  הפנטזיה. 
יכול כבר להחזיר אותו לנשיא, לא משומש במצב 

טוב.
רק שאלה מהותית אחת עדיין נותרה בלתי פתורה 
להשתלבות  דוחפת  שקד  בעוד  אלו:  בשעות  גם 
מלאה בליכוד ומחיקת ימינה ז"ל מהמפה הפוליטית, 
אוטונומית  כסיעה  למחצה,  השתלבות  מבכר  בנט 
גלויה  האחת  לו,  יש  סיבות  שתי  עצמאות.  ובעלת 
לשמור  בנט  דורש  גלוי,  באופן  סמויה.  והשנייה 
נוספות  אופציות'  'לבחון  כדי שיוכל  על עצמאותו 
באופן  יתקיימו.  אם  חמישיות,  בחירות  אחרי  גם 
סמוי, בניגוד לשקד שמעמדה במרכז הליכוד איתן 
ובפריימריז עתידיים היא צפויה להתברג בחמישייה 
הפותחת, בנט יזדקק לנס גלוי כדי להשתחל למקום 
ריאלי. משכך, גם אם בסיבוב הקרוב מקומו ישוריין 
הפוליטי  קיומו  את  להבטיח  מעדיף  הוא  בצמרת, 

באמצעות יחידה פוליטית נפרדת.
נכון, נתניהו – גם במידה ויצליח להרכיב ממשלה 
ישלח  ולא  בנט  את  ישפיל  לא   – הנוכחית  בכנסת 
המשרד  או  המים  משרד  מסתורי  את  לגלות  אותו 
להתיישבות צעירה, ועדיין, האיש שלפני רגע היה 
מיועד לכהן בתפקיד הנחשק ביותר, מוצא את עצמו 
נתון לחסדיו הפוליטיים של זה שניסה להדיח. גלגל 

חוזר בעולם – ונתניהו עליו לעולם...

בחזרה לעתיד
למרות הנוק אאוט בגזרת בנט, נתניהו עודנו רחוק 
מלהרכיב ממשלה בכנסת הנוכחית. בעוד שבועיים 
להרכבת ממשלה,  להחזיק את המנדט  לפיד  יסיים 
ובשלב זה, על פי חוק יסוד הממשלה, יעבור המנדט 
לידי הכנסת למשך שלושה שבועות. או אז יוחמרו 
התנאים – לא די בח"כ המודיע לנשיא כי עלה בידו 

נדרשים  כזו,  הרכבה  לצורך  ממשלה.  להרכיב 
כנסת,  חברי  ואחד  שישים  של  חתימותיהם 
אם  מהח"כים.  באחד  תמיכתם  על  המודיעים 
הכנסת  תתפזר   – כנדרש  החתימות  יוצגו  לא 

מאליה.
חברי  ותשעה  חמישים  כעת  יש  לנתניהו 
שעבר,  בחודש  למעשה  לו  שהיו  כפי  כנסת, 
שתי  גיוס  הוא  הקרוב  בחודש  שנותר  והאתגר 
'תקווה חדשה'  נוספות, מקרב שורות  אצבעות 
או מגנץ ואנשיו. חלום שילובו של מנסור עבאס 
או הישענות עליו, נגוז בענני העשן שאפפו את 

הערים המעורבות בשבוע האחרון.
לפני  כאן  שפורסם  כפי   – המרכזי  המאמץ 
שבועות אחדים - מתרכז בגנץ, ונתניהו כדרכו 
מציע לו מקל וגזר בצדו. המקל הוא הצעת חוק 
לביטול הפריטטיות, שתמנע מגנץ את ראשות 
הממשלה בנובמבר הקרוב )במידה ולא תורכב 
חמישיות(  בחירות  לאחר  גם  אז,  עד  ממשלה 
חבריה  בהימנעות  או  רע"מ  באצבעות  ותעבור 

אביחי  היועמ"ש  אמנם   .)57 נגד   59 של  )ברוב 
הרעיון,  בגלגלי  מקלות  לתקוע  צפוי  מנדלבליט 
מתוך מחויבות עמוקה לאישיותו הסוחפת של שר 
המשפטים הזמני, ועדיין, קשה לראות טריק משפטי 

שימנע את העברת החקיקה הנדרשת בכנסת.
הגזר הוא הצעה מפתה לתקופה של שנה עד שנה 
נתניהו  ואילו  ממשלה,  כראש  גנץ  יכהן  בהן  וחצי 
יהיה ראש הממשלה החלופי ושר החוץ. זה האחרון 
ימלא את ההתחייבות שהופרה  כי בכך  לגנץ  רומז 
כלפיו מהקדנציה הקודמת - להתגורר בבית ברחוב 
גם  פוליטית.  מכליה  אותו  יציל  הדרך  ועל  בלפור, 
הימים המשותפים שעברו על השניים בבור בקריה, 
היחסים  מערכת  ולמיצוב  האופציה  לחיזוק  תרמו 
בין הרמטכ"ל בדימוס ובין מי שמינה אותו לתפקיד. 
שבועות  לפני  שדחה  צפרדע  לבלוע  יצטרך  גנץ 
ואנשיו,  סמוטריץ'  עם  בממשלה  חברות   – אחדים 
ושבעה  שישים  של  יציבה  קואליציה  להרכיב  כדי 
לא  העדכניים,  הדיווחים  לפי  לפחות  כנסת.  חברי 
מן הנמנע שהפשרה תיעשה בתנאים מסייגים, כמו 
שיוכל  וטו  של  וסוג  מדי  קיצונית  חקיקה  העדר 

להטיל על הצעות שייתפסו בעיניו כמוגזמות.
תיקי  את  לקבל  ושקד  בנט  צפויים  כזה,  במקרה 
תיקים  לבן תקבל שני  כחול  והמשפטים.  הביטחון 
הסיעות  כעת,  מחזיקה  שהיא  אלו  מתוך  לבחירה 
ושאר  הנוכחיים  תפקידיהן  על  ישמרו  החרדיות 
השלל יתחלק בקרב חברי הליכוד והציונות הדתית.

אישיות או חמישיות
להניח  כדאי  אופטימיות,  לעודף  לפני שנתפסים 
ולפיכך  ממשלה,  להרכיב  יתקשה  הימין  גוש  שגם 
יבחר  לפיד  אם  פחות,  )או  שבועות  חמישה  בעוד 
להחזיר את המנדט מוקדם מהצפוי( תתפזר הכנסת 
מטבע  חמישי.  לסיבוב  בדרך  עצמנו  את  ונמצא 
פרנסתם,  לאבדן  חוששים  פוליטיקאים  הדברים, 

והם יעשו כל שביכולתם כדי להימנע מאבדן כזה.

איילה שלוחה

בנט לא ידע את נפשו, הוא 
ניסה להפעיל לחץ, אבל שקד 
עמדה על שלה, מבחינתה 
נותרו שתי אפשרויות בלבד: 
או פרישה מהחיים הפוליטיים, 
שמשמעותה העקיפה 
התפרקות של ימינה ולפחות 
שני חברי כנסת נוספים 
שהיו חוברים לעמיחי שיקלי 
ומטרפדים את חלומו, או ירידה 
רשמית מהעץ וחזרה לגוש 
ימין-חרדים

על סדר היום

מאיגרא רמא. 
יו"ר ימינה ח"כ 
נפתלי בנט | 
צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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שהוגשה  המסקרנת  להצעה  מגיעים  אנו  כך, 
בכנסת הנוכחית על ידי חברי הכנסת מלכיאלי וארבל 
סיבוב  במקום  אישיות  בחירות  של  לקיומן  מש"ס, 
חמישי. על פניו, מדובר בהצעה שסיכוייה קלושים, 
לפחות כל עוד הבחירות אינן מורגשות באוויר. ככל 
שנתקרב למועד פקיעת המנדט ופיזור הכנסת, נמצא 
ומשתי  במהלך,  לתמוך  שעשויות  נוספות  מפלגות 
ניצבות על סף אחוז  סיבות: האחת, מפלגות רבות 
גם  השנייה,  לחלוטין.  להיעלם  ועשויות  החסימה 
עם  להתמודד  מתקשות  יותר,  מבוססות  מפלגות 
העלות הכלכלית של מערכת בחירות נוספת בקצב 

צפוף כל כך.
היתרון של בחירות אישיות, כהוראת שעה ובמקום 
לא  שראשיהן  למפלגות  יאפשר  חמישיות,  בחירות 
יתמודדו באופן אישי לשבת בצד ולהמתין להכרעת 
הבוחר. הצפי הוא כי שני מועמדים בלבד יתמודדו 
ובסבירות  ולפיד,  נתניהו   – הממשלה  לראשות 

גבוהה במיוחד, ראש הממשלה יהיה גם המנצח.
בדיוק  במה  שואלים,  הסתם  מן  אתם  כך,  אם 
לידיו את  יקבל  נתניהו  הרי  יועילו הבחירות הללו, 
אותה כנסת בלתי אפשרית? מה גם שנתניהו עצמו 
סירב בזמנו לחזור לראשות הליכוד ב-2001 ופינה 
שהכנסת  משום  רק  שרון,  אריאל  עבור  הבמה  את 
ובלתי  יעיל  לא  בהרכב  ונותרה  להתפזר  סירבה 

משיל.
ההבדל נעוץ במהותה של ההצעה, ולפיה המנצח 
ממשלה  להרכיב  אוטומטי  באופן  יוכל  בבחירות 
ולכהן כראש ממשלה – כל עוד לא הצביעו שישים 
ואחד חברי כנסת באופן אקטיבי נגדו. נתניהו אמנם 
יתקשה להחתים את בן גביר ואת מנסור עבאס על 
נייר אחד בעדו, אבל הוא בהחלט עשוי לשכנע את 
בנוסף,  בכך.  די  ויהיה  נגדו,  להצביע  שלא  שניהם 
ניצחון בבחירות ישירות יכול להוות גם סולם עבור 
את  ולאמץ  ביבי'  לא  'רק  מעץ  לרדת  סער  או  גנץ 

'בחירת העם'.
להיווצר  צפויה  ההצעה  לקידום  אחרת  בעיה 
בוועדה המסדרת, הנשלטת בידי ח"כ קארין אלהרר 
המנדט  החזרת  עם  תיאורטית  אמנם  עתיד'.  מ'יש 
על ידי לפיד יכולה הועדה ברוב קולות להחליף את 
היו"ר, אולם ח"כית מנוסה דיה צפויה למשוך זמן, 
לגרור רגליים ולהעביר את השבועות שנותרו בלא 
המדובר,  החוק  ואת  להחלפתה  ההצעה  את  לקדם 

ובכך למעשה לטרפד אותו.
לא  נתניהו  עבור  שגם  לזכור  כדאי  זאת,  מלבד 
אמנם  ביותר.  הטובה  באופציה  בהכרח  מדובר 
אישיות  בחירות  שרק  היה  נראה  שבועיים  לפני 
את  לקיים  כדי  ללפיד,  בנט  של  חבירה  ימנעו 

הבטחתו של הראשון להימנע מבחירות חמישיות, 
ממהלך  משמעותי  רווח  לנתניהו  אין  כעת  אולם 
והרגעת  בעזה  למבצע  מוצלח  סיום  אדרבה,  כזה. 
ישראל,  בתוככי  שפרצה  השלישית  האינתיפאדה 
ולימין  בפרט  לליכוד  דרסטי  באופן  לסייע  עשויים 
בכלל. טבעם של אירועים ביטחוניים שהם מחזקים 
כי  בזהירות  להעריך  ניתן  לכן  הימין.  גוש  את 
באופן  יסתיימו  הביטחוניים  והאירועים  במידה 
הימין  לגוש  יחברו  לא  וסער  גנץ  ובמקביל  חיובי, 
– נראה את ראש הממשלה נמנע מלקדם את יוזמת 
הבחירות האישיות, ומעדיף ללכת לבחירות מלאות 

וחמישיות.

פעמיים הרצוג
כבר  הללו,  השורות  את  קוראים  שאתם  בשעה 
המדינה.  לנשיאות  לבחירות  ההרשמה  נסגרה 
הבחירות עצמן תיערכנה ביום רביעי בעוד שבועיים, 
מאחורי  אל  יצעדו  הכנסת  חברי  ועשרים  ומאה 

הפרגוד ויצביעו עבור המועמד המועדף עליהם.
כיאה לבחירות חשאיות בקרב פוליטיקאים, הכל 
יו"ר  ידי  על  והכרזתן  התוצאות  לספירת  עד  פתוח 
'משנה  מתמודד  יהיה  ולא  ככל  זאת,  עם  הכנסת. 
יו"ר  הפייבוריט,  של  לניצחונו  הוא  הצפי  משחק', 
הסוכנות היהודית וח"כ לשעבר יצחק בוז'י הרצוג, 

בנו של הנשיא השישי חיים הרצוג ז"ל.
הרצוג זוכה להערכה רבה בסיעות החרדיות, שם 
נזכרים בערגה בתקופתו בפוליטיקה כמנהיג מחנה 
השמאל, עם חיבור למסורת וליהדות, הבנה והכלה 
אפילו  ושנאה.  הסתה  ואפס  החרדי  המגזר  לצרכי 
בשורות הליכוד יש מי שרואה בהרצוג מועמד ראוי, 

ולא מן הנמנע שהוא יזכה בתמיכה מקיר לקיר.
בעלי  נוספים  מועמדים  שני  רק  הוזכרו  כה  עד 
סיכוי של ממש: הזמר הישראלי הותיק יהורם גאון, 
הממשלה,  ראש  בסביבת  ואהוב  למקורב  הנחשב 
מבניה  שניים  ששכלה  חינוך  אשת  פרץ,  ומרים 
במערכות ישראל. נכון לשעת כתיבת השורות, ספק 
גבוהים  הלא  הסיכויים  לאור  יתמודדו,  שניהם  אם 
במיוחד לניצחון על הרצוג, בעל הניסיון גם בשדה 

הפוליטי.
הנשיא  שזהות  שמרמז  מי  יש  הימין  בשורות 
תיקבע גם מאופי אישיותו ומהסיכוי שיעניק חנינה 
במידה   – הפוליטית  במערכת  בכירות  לדמויות 
ויורשעו בדין. בהינתן מצב בו לפחות נגד שלושה 
מהמחליטים על זהות הנשיא הבא תלויות חקירות 
מהווה  וליצמן(,  דרעי  )נתניהו,  אישום  כתבי  או 

שמשוכנע  מי  ויש  ממש.  של  שיקול  החנינה  עניין 
שהרצוג הוא היחיד מבין המועמדים שיוכל 'לנהוג 
גם  המבוקשת,  החנינה  את  ולהעניק  בממלכתיות' 

בהינתן לחץ תקשורתי מאסיבי נגדו.

למנות אחראי
לפני שבועיים, בעקבות אסון מירון, כתבתי כאן 
את השורות הבאות: "זה חוזר על עצמו בהלוויות, 

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

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

נפש דוחה הכל. כולל הכל".
שילמנו  והכאב,  הצער  למרבה 
בכניסת  נוסף  דמים  מחיר  בינתיים 
קרלין  בחסידות  השבועות  חג 
הירושלמית, הידועה דווקא כחסידות 
ואשר  ציבורית  אחריות  בעלת 
יוד  של  קוצו  על  מקפיד  האדמו"ר 

בענייני פיקוח נפש.
אולי מן הראוי להוסיף הדגש נוסף 
יש  כגדול,  קטן  אירוע,  בכל  אחד: 
לדרוש את קיומו של אחראי בטיחות 
בידיו.  יהיו  והאחריות  שהסמכות 
לאשר  שיידרש  הקהילה  מתוך  אדם 
את האירוע, אך ידע הוא וידעו כולם 

הוא  חלילה,  אדם  בחיי  שיעלה  כשל  יהיה  אם  כי 
במקרה  רק  המחיר.  את  וישלם  באשמה  שיישא  זה 
כזה נוכל להיות רגועים, בידיעה שיש מי שתפקידו 

למנוע נפילה בין הכיסאות, תרתי משמע. 

משבר מקרב לבבות. גנץ ונתניהו בבור השליטה של חיל האוויר בקריה | צילום: קובי גדעון, לע"מ

המאמץ המרכזי – כפי שפורסם 
כאן לפני שבועות אחדים - 

מתרכז בגנץ, ונתניהו כדרכו 
מציע לו מקל וגזר בצדו. 

המקל הוא הצעת חוק לביטול 
הפריטטיות, שתמנע מגנץ את 

ראשות הממשלה בנובמבר 
הקרוב )במידה ולא תורכב 
ממשלה עד אז, גם לאחר 

בחירות חמישיות( ותעבור 
באצבעות רע"מ או בהימנעות 
חבריה. אמנם היועמ"ש אביחי 
מנדלבליט צפוי לתקוע מקלות 
בגלגלי הרעיון, מתוך מחויבות 

עמוקה לאישיותו הסוחפת של 
שר המשפטים הזמני, ועדיין, 

קשה לראות טריק משפטי 
שימנע את העברת החקיקה 

הנדרשת בכנסת
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מאת: אלי כהן

נגד  הלוחמה  לסבב  מצטרף  חיזבאללה  האם 
ישראל ומבעיר גם את הגזרה הצפונית? במוצאי 
חג שבועות, נשמעה אזעקה בקיבוץ משגב עם 
שבגליל העליון. תושבים במשגב עם דיווחו כי 
שמעו רעשי נפץ – ומבדיקה שערך צה"ל עולה 
והתפוצצו  ישראל  לכיוון  נורו  רקטות  שש  כי 
לעבר  פגזים  בירי  הגיב  צה"ל  הלבנוני.  בשטח 

מקור השיגור ופצצות תאורה נורו במרחב.
אמר  זילברמן  הדי  אלוף  תת  צה"ל  דובר 
בתדרוך לכתבים כי מבין שש הרקטות ששוגרו 
מדרום לבנון, ייתכן שאחת נפלה בשטח ישראל. 
לדבריו הירי בוצע מצפון להר דב על ידי פלגים 
פלסטינים, וצה"ל הגיב באש ארטילרית עם כמה 
פגזי טנקים אל מקורות הירי. הוא ציין כי "אין 

קשר בין חיזבאללה לירי".
מקלטים  לפתוח  הורה  צה"ל  הירי,  בעקבות 
מהגבול,  קילומטרים  ארבעה  עד  של  במרחק 
אך המרחב האזרחי נותר בשגרה מלאה. הצבא 
מעכב  לא  אך  הגליל,  בכבישי  מחסומים  פרס 
לעיתון  מוסר  לבנוני  צבאי  גורם  אזרחים.  בהם 
"אל ערבי אל ג'דיד" כי צבא לבנון מסייר באזור 
נקודת  את  לחפש  במטרה  ישראל  עם  הגבול 

שיגור הרקטות.
חיזבאללה  הטרור  ארגון  כי  פורסם  במקביל 
עד  חפר רשת מנהרות של מאות ק"מ מביירות 
הטרור  ארגון  חפר  המנהרות  את  לבנון.  דרום 
לשטח  שחדרו  ההתקפיות  למנהרות  במקביל 
בדצמבר  צפוני'  ‘מגן  במבצע  ונחשפו  ישראל 
2018 – אז במבצע הנדסי מורכב השמיד צה"ל 

שש מנהרות שחפר חיזבאללה.
לפי הדיווח ב'כאן חדשות', מטרת המנהרות 
ניהול לחימה  שחפר ארגון הטרור היא לאפשר 
לבנון,  בשטח  מלחמה  בעת  צה"ל  חיילי  נגד 
רשת  בתוך  המתמרנים.  הכוחות  את  ולהפתיע 
 – ושליטה  פיקוד  של  מפקדות  נבנו  המנהרות 
הלחימה.  את  לנהל  הטרור  ארגון  מתכנן  משם 
ק"מ  כשלושה  של  בטווח  מתחילות  המנהרות 

מגבול ישראל ועד לבירת לבנון.
שנמשך  מבצע,  צה"ל  ערך   2018 שנת  בסוף 
של  טרור  מנהרות  וסיכל  חשף  בו  חודש, 
שטח  לעבר  וחצו  בלבנון  שנחפרו  חיזבאללה 
מנהרות  שש  נחשפו  המבצע  במסגרת  ישראל. 
של חיזבאללה שהגיעו למספר יישובים בצפון, 

ביניהם מטולה, זרעית ושתולה.

 צה"ל תקף את ה'מטרו' בעזה

היום התשיעי למבצע "שומר החומות" נמשך 
יישובי  לעבר  חמאס  של  מאסיבית  מתקפה  עם 
הדרום ועוטף עזה. כתוצאה מפגיעה ישירה של 
נהרגו  אשכול  האזורית  במועצה  במפעל  רקטה 

שני בני אדם ונפצעו שמונה. 
אלמקייס  חנניה  במד"א  בכיר  חובש 
ופראמדיק מד"א עומר ביטון סיפרו: "כשהגענו 
למקום ראינו מבנה שעולה באש לאחר שנפגע 
שונות  פציעה  בדרגות  פצועים  ומספר  מרק"ק 
מיד  התחלנו  מסביבו.  שכבו  מרסיסים  שנפגעו 
במיון ראשוני על מנת להעריך את מצבם, פצוע 

אחד היה במצב אנוש, 3 פצועים היו במצב קשה 
בטיפול  מיד  התחלנו  וקל.  בינוני  במצב  והיתר 
לבית  הפצועים  ובפינוי  חיים  מציל  רפואי 

החולים".
יימשך  החומות"  "שומר  מבצע  הנראה,  כפי 
ישראל  אחד  שמצד  אף  על  ימים,  מספר  עוד 
מקבלת תמיכה בינלאומית חסרת תקדים, ומנגד 
ראשי המדינות החלו ללחוץ על ישראל לחתור 

להפסקת אש.
את  חיסל  צה"ל  המבצע,  להמשך  במקביל 
מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האסלאמי, 
יעדי  כ-35  תקף  שבועות  ליל  שלאורך  לאחר 
טרור של חמאס, זאת במסגרת גל תקיפות נרחב 

נגד ה'מטרו' של עזה.
בוצעה  עזה  רצועת  בצפון  ה'מטרו'  תקיפת 
כ-20 דקות, תוך  54 מטוסי קרב במשך  ידי  על 

שימוש בכ-110 חימושים מדויקים.
במסגרת התקיפה, הותקפו כ-15 קילומטרים 
של מנהרות טרור. מדובר במתקפה שהיא חלק 
מהמבצע של צה"ל לפגיעה משמעותית במערך 
התת-קרקעי של ארגוני הטרור השונים ברצועה.
הסתובבו  פנים  רעולי  חמושים  במקביל, 
מחדש  הפעלה  על  הכריזו  רמאללה,  ברחובות 
אל-אקצא"  חללי  "גדודי  הטרור  ארגון  של 

ואיימו על ישראל.
בשעה 22:00, ראש הממשלה בנימין נתניהו 
התוכניות  ואישור  מצב  הערכת  סיים  כי  הודיע 
ראש  הרמטכ"ל,  הביטחון,  שר  עם  המבצעיות 
"ההנחיה  המל"ל.  וראש  המוסד  ראש  השב"כ, 
צה"ל  הטרור.  במטרות  ולהכות  להמשיך  היא 
מפקד  עוד  חיסל  הוא  היום  היטב,  זאת  עושה 

בכיר של הג׳יהאד האסלאמי", אמר נתניהו.
הימית של החמאס,  ביחידה  "פגענו  לדבריו, 

 – קרקעי  התת  בתווך  להכות  ממשיכים  וגם 
אנחנו  מטרות.  עוד  ויש  החמאס,  של  המטרו 
את  להשיב  כדי  שיידרש  ככל  לפעול  נמשיך 

השקט והביטחון לכל תושבי ישראל".
בתים  חמישה  ותקף  צה"ל  המשיך  בהמשך 
טרור.  כתשתיות  ששימשו  בחמאס  בכירים  של 
חדאד,  אל-דין  עז  של  ביתו  הופצץ  היתר  בין 
הסיוע  וראש  הצבאית  הזרוע  במטכ"ל  בכיר 
הקרבי הכלל רצועתי בסבב האחרון. הושמד גם 
נוח'בה  גדוד  מפקד  נג'א,  אבו  אמג'ד  של  ביתו 
ברצועה, שניהל מביתו לחימה בסבבים השונים.

מחמד  אברהים  של  ביתו  הופצץ  כן,  כמו 
יונס,  ח'אן  דרום  גדוד  מפקד  כוארע,  מוסטפא 
צה"ל  כוחות  לעבר  ירי  בפיגועי  חלק  שלקח 
משנת 2008 והיה אחראי על הירי הרקטי לעבר 

ישראל.
בנוסף הותקף ביתו של אחמד שמאלי, מפקד 
גדוד נוח'בה בסג'עיה. בביתו התקיימה תשתית 
תקשורת צבאית ותשתית לאכסון אמצעי לחימה. 
כמו כן הושמד ביתו של נסים אבו עג'ונה, מפקד 
גדוד בית לאהיא, שבביתו קיימת תשתית צבאית 

לניהול לחימה.
היום צה"ל תקף את החמ"ל הראשי  במהלך 
רימאל,  שבשכונת  בחמאס  הפנים  ביטחון  של 
תשתית  היווה  החמ"ל  עזה.  רצועת  בצפון 
טרור מרכזית של החמאס, ממנו פועלים פעילי 

המודיעין הצבאי של הארגון.
חוסאם אבו-הרביד, מפקד החטיבה הצפונית 
חוסל  האסלאמי,  הג'יהאד  של  הצבאית  בזרוע 
על ידי צה"ל ושב"כ בתקיפה אווירית של מטוסי 
קרב. אבו-הרביד היה מפקד בארגון יותר מ- 15 
שנים, והיה אחראי על מספר פיגועי נ"ט, בהם 
הפיגוע שבוצע ביום הראשון של שומר החומות.

נמשך מבצע שומר החומות: מטח קטלני הרגע שני בני אדם ופצע שמונה 

תמונות מהתקשורת הפלסטינית של תקיפת מגדל אלג'אא ברימאל 

אש ללא הפסקה
התחממות בגזרה הצפונית: שישה טילים נורו מלבנון לעבר ישראל ⋅ למרבה הנס, הטילים נפלו בשטח לבנון, צה"ל השיב לעבר מקורות הירי ⋅ ובדרום, חמאס ממשיך 

לשגר טילים לעבר ערי הדרום ועוטף עזה ⋅ צה"ל בתגובה השמיד את בתיהם של בכירי החמאס
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מגעים בין גנץ לנתניהו ובין 
נציגיו של סער לנציגי רה"מ

מאת: חיים רייך

הכותרות  עסקו  וחצי  שבוע  לפני  עד 
כמועמד  בנט  נפתלי  של  במעמד  הפוליטיות 
שאמור  לפיד  יאיר  עם  יחד  הממשלה  לראשות 

היה להחליפו כעבור שנתיים.
והעובדה  עזה  מול  הגזרה  שהתחממות  אלא 
בפרעות  חלק  נטלו  ישראל  מערביי  שרבים 
לנטוש  לבנט  גרמו  ישראל,  ערי  בתוך  שאירעו 
בתמיכת  שינוי  ממשלת  להקמת  התכנית  את 
2 במפלגתו  רע"ם, לאחר שלפי הדיווחים, מס' 
בכוונתה  אין  כי  לו  הודיעה  שקד  איילת  ח"כ 

לתמוך במהלך כזה.
בין  התקרבות  חלה  כי  פורסם,  החג  בערה 
נתניהו לגנץ, בעקבות השעות הרבות שהשניים 
נמצאים יחד בדיונים הסגורים בעקבות הלחימה 

בדרום.
לראש  ימונה  גנץ   ,12 בחדשות  הפרסום  לפי 
למשך  הביטחון  כשר  לכהן  וימשיך  ממשלה 
תקופה של שנה וחצי, בעוד נתניהו יכהן כראש 

הממשלה החליפי וכשר החוץ. 
אלא שבכחול לבן מיהרו להכחיש את הדיווח 
אובססיביים  וספינים  שקר  גם  נחרץ:  באופן 
לאמת.  יהפכו  לא  פעם  אלף  עליהם  שיחזרו 
לבלפור  כניסה  כולל  הכל,  לגנץ  הוצע  כבר 
אין  השינוי.  לגוש  ומחויב  התחייב  גנץ  מחר. 
שיחות, אין קריצות, אין משא ומתן. יש מערכה 
צבאית אותה מנהל גנץ באחריות, זה לא הזמן 

לפוליטיקה". גם בליכוד הכחישו את הדיווח.
הביטחוני,  המצב  לאחר  כי  פורסם  במקביל, 
שוקלים  סוער  גדעון  של  חדשה  בתקווה  גם 
הקמת ממשלה יחד עם נתניהו ובנט, כאשר סער 
ונתניהו  הממשלה  כראש  לכהן  הראשון  יהיה 

ישמש כראש ממשלה חליפי וכשר החוץ.
התקשורת  כלי  בכל  פורסמה  כך  על  הידיעה 
ועוררה הד פוליטי נרחב, משום שעד כה גדעון 
סער שלל מכל וכל כל שיתוף פעולה עם נתניהו, 

גם אם נתניהו יכהן השני ברוטציה.
ב'תקווה חדשה' הכחישו את הדיווח ומסרו: 
"אין מו"מ שמתקיים או הצעה כלשהי שעומדת 
את  בבירור  הציגה  חדשה  תקווה  הפרק.  על 
לגבי  פעם  אחר  פעם  הבחירות  מאז  עמדותיה 
ממשלה:  בהקמת  לתמיכתה  האפשרויות 

"ממשלת  או  אחר,  בראשות  לאומית  ממשלה 
על  לעמוד  לה  שיאפשרו  הסדרים  ובה  שינוי" 
השקפת עולמה. גם בכך אין שינוי. ככל שתהיה 
 - הציבור  עדכון  שתחייב  התפתחות  בעתיד 

תעשה זאת תקווה חדשה בשקיפות".
נתניהו  הממשלה  "ראש  נמסר:  מהליכוד 
וטרם  ישראל  ביטחון  למען  במערכה  רק  עוסק 
מטעם  ההודעות  הפוליטי.  לעניין  כלל  התפנה 
בכירים או מקורבים הם גורמים בלתי מוסמכים 

שמדברים בשם עצמם בלבד".
הדיווח,  את  הכחישו  אמנם  חדשה  בתקווה 
שמאחורי  מלמדת  בתגובה  אחת  שורה  אך 
הקלעים מתקיימים דיונים. "ככל שתהיה בעתיד 
התפתחות שתחייב עדכון הציבור - תעשה זאת 
תקווה חדשה בשקיפות", נכתב בהודעת תקווה 
סגורה  לא  כבר  הדלת  אחרות,  במילים  חדשה. 
ולאחר פקיעת המנדט של לפיד וסיום הלחימה 
זמירות  להישמע  יחלו  עם  נתפלא  בל  בעזה, 

חדשות מכיוונה של תקווה חדשה.
בין  במגעים  השושבין  הוא  כי  שדווח  מי 
הליכוד לגדעון סער, הוא ח"כ בצלאל סמוטריץ'. 
בתגובה נמסר מסביבתו של סמוטריץ': "אחרי 
שסיכלנו את הקמת ממשלת השמאל עם תומכי 
הטרור, וכפי שאמרנו מאז הבחירות, נעשה כל 
שביכולתנו להקמת ממשלת ימין של כל מפלגות 
המחנה הלאומי שתממש את הפוטנציאל הגלום 

ברוב הימני חסר התקדים שיש היום בכנסת".
גוש  את  מזמן  נטש  בנט  בטוח:  אחד  דבר 
השינוי ואין לו כרגע כל קלף מיקוח מול נתניהו. 
מהלך  בליכוד,  תשתלב  שימינה  היא  ההערכה 
ראשית,  סיבות:  משתי  כעת  בו  תומך  שנתניהו 
ימינה  לבחירות  הליכה  תהיה  שאם  החשש 
השני,  החשש  החסימה.  אחוז  את  תעבור  לא 
לנהל  שוב  עשויה  ימינה  עצמאית,  שכמפלגה 
למנוע  מבקש  ונתניהו  השינוי  גוש  עם  מו"מ 
מוסדות  בתוך  המפלגה  שילוב  באמצעות  זאת 

הליכוד.
מאחורי  המתקיימים  המגעים  ולמרות 
הקלעים ועל אף הכחשות כל הצדדים, בחירות 
ההערכה   הפרק.  על  עדיין  נמצאות  חמישיות 
היא שאם המאמצים ייכשלו ובסיום המנדט של 
לפיד, יוחזר המנדט לכנסת, הבחירות תתקיימנה 

לאחר חגי תשרי.

האם מאחורי הקלעים מתרחשת דרמה פוליטית? אתמול דווח כי סער נתן 
אור ירוק לקיים שיחות על הקמת ממשלה עם הליכוד כשסער יהיה רה"מ 

הראשון ברוטציה ⋅ בתקווה חדשה הכחישו אך מהמפלגה נמסר: "ככל 
שתהיה בעתיד התפתחות שתחייב עדכון הציבור - תעשה זאת תקווה חדשה 
בשקיפות" ⋅ במקביל דווח גם על מגעים בין נתניהו לגנץ לאור ההתקרבות בין 

הצדדים בעקבות הלחימה בדרום. גם בכחול לבן הכחישו

התרחשויות מאחורי הקלעים
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

לקחי פרשת סוטה

)ּתוֹ ּוָמֲעָלה בוֹ ָמַעל )ה, יב ֶטה ִאשְׁ י ִתשְׂ ִאיׁש ִאיׁש כִּ
חיים  מאד.  עגומה  פרשה  היא  סוטה  פרשת 
שהתחילו באושר ובשמחה הגיעו לידי משבר חמור. 
בין  שהיו  ְוָהֵרעּות  השלום  והאחווה  האהבה  לכל  קרה  מה 

השניים? 
ע"א(:  סג  )ברכות  נוראה  תשובה  כך  על  משיבים  חז"ל 
"למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? לומר 
סוף   - לכהן  נותנן  ואינו  ומעשרות  תרומות  לו  שיש  כל  לך: 
ִיְהיּו'  נצרך לכהן על ידי אשתו! שנאמר 'ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לוֹ 
ָהִאיׁש  'ְוֵהִביא  ִאְׁשּתוֹ' וכתיב  ִתְׂשֶטה  ִּכי  ִאיׁש  'ִאיׁש  וסמיך ליה 

ֶאת ִאְׁשּתוֹ ֶאל ַהּכֵֹהן'".
עלינו ללמוד מכאן מוסר השכל, שלא לעכב את נתינת כספי 
שמנסה  היצר  לעצת  להתפתות  לנו  אל  לצדקה!  המעשרות 
מפרי  שתיתן  מדוע  התאמצת.  קשה.  כך  כל  'עבדת  לשכנע: 

עמלך למי שלא טרח ויגע?...' 
חס וחלילה! חז"ל דברו בצורה נחרצת על הסוף המר של 

"מי שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנם לכהן".    

להתרחק מן הגאווה

חמדת ישראל, מרן הרב חיד"א, רבי יוסף חיים דוד אזולאי 
ארץ  לעניי  כספים  לאסוף  שבאיטליה  לליוורנו  הגיע  זצ"ל, 
המקום,  אנשי  הקדושות.  ולישיבות  התורה  ללומדי  ישראל, 
שיישאר,  ממנו  ביקשו  בתורה,  העצומה  בגדולתו  שהכירו 

וישמש להם לרב, והוא אכן נעתר לבקשתם ונשאר שם.
יום אחד הופיע לפניו כהן, וסיפר לו שאשתו מתרועעת עם 
זרים, ואף לאחר שהתרה בה מספר פעמים שלא תיסתר אתם 
היא אינה שומעת לו וממשיכה במעשיה הנלוזים. הוא הוסיף 
למשפחה  בת  בהיותה  מעמדה,  את  מנצלת  היא  כי  והסביר 

מכובדת מאד, כדי לזלזל בצורה בוטה בהתראותיו.
הרב חיד"א הורה לו למסור לאשתו כי הוא קורא לה לביתו, 

שכן אסור לו להמשיך לחיות אתה ועליו לתת לה גט. 
שהיה  תורה  ספר  הרב  הוציא  לפניו,  האשה  כשהגיעה 
אמר  כשסיים  סוטה.  פרשת  את  בפניה  לקרוא  והחל  בביתו, 
לה: "בעלך צריך לגרשך, ולאחר שתקבלי את גטך - תישארי 
אשה חשובה כמו שהיית עד כה". אך האישה החציפה פניה, 

ודיברה בעזות: "מי שמך לאיש שר ושופט עלינו"?    
החיד"א היה גר בקומה שנייה של הבניין, וכשהאשה יצאה 
מביתו, והחלה לרדת במדרגות, היא הרגישה את בטנה צבה, 
ולא סיימה לרדת וירכיה החלו נופלים, והיא מתה במיתה קשה 
את  המשביע  ה"כהן"  להיות  הפך  חיד"א  הרב  מרן  ומשונה. 
האשה, ביתו הפך להיות כ"בית המקדש", ולאחר שסיים את 
ִבְטָנּה  "ְוָצְבָתה  הקריאה בתורה, התקיים באשה מקרא מלא: 

ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה".
ַעם, ראו את  ִנְכְּבֵדי  ובני משפחתה, שהיו כאמור  ְּכֶׁשַאֶחיָה 
הפלא הגדול הזה, הבינו את גודל קדושתו של החיד"א והם 
ִצּפּו את המדרגות העולות לביתו בזהב, כיאה וכנאה למקום 

הקודש.
במקום  להיות  זכה  שהוא  מספר  ירושלים"  "זיכרון  בספר 

הזה, וראה את המדרגות הללו שהן עדיין מצופות זהב.
פלא.  דבר  היא  סוטה,  פרשת  הזאת,  הפרשה  כל  והנה, 
האשה הרי יודעת את האמת. מדוע היא לוקחת סיכון כל כך 
ולא  תתחרט,  תתוודה,  האמת,  על  תודה  שלא  מדוע  גדול? 
תמות במיתה כל כך קשה ומשונה? חז"ל אף אומרים )הובאו 
דבריהם ברש"י ה, יח( ש"מסיעין היו אותה ממקום למקום כדי 
ליגעה ותיטרף דעתה ְוּתוֶֹדה", אך היא היתה ממשיכה להיאחז 

במלוא העוצמה ַּבֶּׁשֶקר, אף שהיתה מודעת ְלסוָֹפּה המר! 
נורא נוראות!  הכבוד, הגאווה, לא נותנים לה להודות! 

והתאווה  "הקנאה  כא(:  ד,  )אבות  חז"ל  אמרו  בכדי  לא 
והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".

להתרחק  יש  כמה  עד  השכל  מוסר  מכאן  ללמוד  עלינו    

טובים  חיים  לחיות  יכול  אדם  הכבוד!  ותאוות  מהגאווה 
ומאושרים, חיים של ברכה והצלחה, אלא שלעתים מזומנות 
הכבוד "אוכל" אותו. בגלל גאווה משוקצת הוא מסוגל להרוס 

במו ידיו את חייו ולרדת אל שפל המדרגה.  
   

טוב לי תורת פיך 

גם  חיד"א,  הרב  עם  שאירע  נוסף  מעשה  אספר  אגב,  דרך 
הוא אירע בעת שכיתת רגליו לאסוף כספים לעניים וללומדי 

התורה, והפעם היה זה בצרפת.
במחלה  חלתה  צרפת  מלך  של  בתו  שם,  שהותו  בעת 
מזור  ולמצוא  כל הרופאים מלהושיעה  ידם של  וקצרה  קשה 
היהודים  של  הגדול  הרב  על  למלך  ספרו  והנה,  למחלתה. 

שנמצא במדינה, שתפילותיו וברכותיו פועלות ישועות. 
בברכת  הבת  את  שבירך  החיד"א,  את  אליו  זימן  המלך 
רפואה שלמה, ואכן – בחסדי שמים – כעבור כמה ימים הבת 

התרפאה לחלוטין ושבה לאיתנה.
 המלך שמח, כמובן, שמחה גדולה, וביקש להודות לחיד"א 
על החסד הגדול שעשה עמו, והורה לו לבקש ככל אשר עולה 

בדעתו.
החיד"א היה ידוע בזיכרונו המופלג. כל ספר שעיין בו, ְולּו 
פעם אחת בלבד, היה זוכרו בעל פה, מבלי שיתעורר כל צורך 

לעיין בו פעם נוספת! והוא נענה למלך ואמר לו:
מכל  לי  יקרה  הקדושה  התורה  וזהב.  בכסף  חפץ  "אינני 
החדרים  אל  להיכנס  אבקש:  זאת  לכן,  שבעולם.  וזהב  כסף 
רשות  אחד  לאף  שאין  משמר,  מכל  השמורים  הפנימיים, 
להיכנס לתוכם, שם נמצאות הספריות העתיקות, ובהם רבים 

מכתבי היד של רבותינו הקדמונים, ולעיין בהם".
המלך התפעל מאהבת התורה של החיד"א, אשר ִּבְּכָרּה על 
אותם  ומרגליות,  טובות  אבנים  זהב,  דינרי  אלפים  אלף  פני 

יכול היה לבקש, ונתן לו את הרשות להיכנס.
החיד"א נכנס ושינן, ואף העתיק, מאות ואלפי פסקים מתוך 

אותם כתבי יד של רבותינו הקדמונים. 
יזיר עצמו מן היין

הלקח הראשון, אותו למדנו מפרשת סוטה, נלמד מסמיכותה 
אל הפרשה שלפניה.  לקח נוסף, אותו ניתן ללמוד מפרשת זו 

הוא מסמיכותה אל הפרשה שלאחריה.
נזיר  חז"ל אומרים )ברכות סג ע"א(: "למה נסמכה פרשת 
יזיר  בקלקולה  סוטה  הרואה  שכל  לך  לומר  סוטה?  לפרשת 

עצמו מן היין".
ליין - מעלות רבות. הכתוב מונה אותן ואומר )תהלים קד, 
ְלָמֵרי  ְוַיִין  ְלאוֵֹבד  ֵׁשָכר  "ְּתנּו  ֱאנוֹׁש",  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  "ְוַיִין  טו(: 
ָנֶפׁש" )משלי לא, ו(, ודרשו מכאן חז"ל  )סנהדרין ע ע"א( על 
מעלת היין לנחם אבלים. גם הקב"ה שמח בו, כמו שנאמר: 
משמש  בהיותו  ב(,  א,  השירים  )שיר  ִמָּיִין"  ּדֶֹדיָך  טוִֹבים  "ִּכי 
לדברי קדושה רבים: ברכת המזון, קידוש והבדלה, קידושין, 

ברית מילה. ונאמר עוד )זכריה י, ז(: "ְוָׂשַמח ִלָּבם ְּכמוֹ ָיִין".
מנגד, יש המשתמשים ביין לדברים שליליים )תהלים סט, 

יג(: "ּוְנִגינוֹת ׁשוֵֹתי ֵׁשָכר". 
השם  יימחה  שלא  כדי  ֶׁשּתוֶֹדה,  הסוטה  על  כשמאיימים 
הקדוש על המים, אומרים לה: "בתי! הרבה יין עושה, הרבה 
שחוק עושה, הרבה ַיְלדּות עוָֹׂשה, הרבה שכנים הרעים עושים" 

)משנה סוטה א, ד(. 
בפרט  האיסורים,  לכל  וראשון  ראש  להיות  עלול  היין 
כששותים אותו מתוך שחוק וקלות ראש, בחברת שכנים רעים. 
לשתות,  כמה  גדולה  וזהירות  מיוחדת,  לב  שימת  צריכים 
מתי לשתות והיכן לשתות. גם את הלקח הזה למדנו מפרשת 

סוטה שנסמכה לפרשת נזיר. 

)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך" במדבר ח"א עמוד 
ע"ז ואילך, עיי"ש(. 

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

כה תברכו 

ציבור  השליח  כאשר  נעשית,  הכהנים  ברכת  כידוע 
שליח  צריך  מדוע  להבין  יש  אחריו.   והכהנים  מקריא 
תיבה  הכהנים  ברכת  את  לכהנים  להקריא  הציבור 
שלושת  את  בעצמם  לומר  יודעים  אינם  הכהנים  וכי  בתיבה, 

הפסוקים הללו בעל פה? 
מבאר הראשון לציון הגר"ע יוסף זצ"ל, כי ידוע שאין הברכה 
הברכה.  לקבלת  כלי  ליצור  לאדם  יש  ריק.  שהוא  בדבר  שורה 
כמו שמצאנו אצל אלישע ששאל את האיש מה יש לה בביתה? 
ולאחר שאמרה לו שיש לה מעט שמן, ביקש שתמלא את ביתה 
בכלי קיבול, ועם מעט השמן שהיה לה הביא ברכה לביתה. לכן 
צריך שהאדם בעצמו יתברך בברכות ואחר כך יוכל הוא לברך 
אחרים, בבחינת טופח על מנת להטפיח. על כן בתחילה מקבל 
הכהן את ברכת הקב"ה משליח הציבור, ולאחר שהכהן מתברך 

- יכול הוא לברך את הציבור.
כי  זיע"א,  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
אחד  את  אליו  והזמין  שלח  הכיפורים  יום  במוצאי  אחת  פעם 
הסרסורים שבעיר. כשהגיע אותו האיש שאל אותו רבי לוי יצחק 
הלה,  השיב  רבנו"  "כן  הסרסרות.  בטיב  היטב  בקי  הוא  האם 

"הלא הסרסרות זאת אומנותי ופרנסתי מעודי ועד היום הזה". 
"האם הזדמן לך לסרסר באיזה עסק גדול ובעקבות כך קבלת 
יצחק.   לוי  רבי  אותו  ושאל  הוסיף  רחבה?"  ביד  סרסרות  דמי 
"כן", השיב הסרסור, "בימי חיי באו לידי כמה עסקים גדולים 

שדמי הסרסור עלו לכמה מאות רובלים". 
"אם כן" אמר לו רבי לוי יצחק "רצוני שאתה בתור בעל ניסיון 

תפסוק לי את דמי סרסרותי - מה מגיע לי מאת הקב"ה".
גדול  ועסק  ישראל,  ובין  כביכול  בינו  סרסור  הייתי  "היום 
הבאתי לידי גמר. ידעתי כי פה בעולם התחתון מוצאים פעמים 
בני ישראל סחורות כאלה שאינן מצויות כלל שם בעולם העליון, 
ולעומת זה ידעתי גם כן ששם ישנן סחורות כאלה הדרושות לנו 
פה. התחלתי לסרסר ששני הצדדים יעשו חליפין בסחורותיהם. 
עוונות  חטאים  ישנם  'כאן  לו  ואמרתי  יתברך  השם  אל  פניתי 
אלו  סחורות  וכנגד  מרום.  בשמי  כלל  שכיחים  שאינם  ופשעים 
שלנו, ישנן אצלך סחורות כאלה שאנחנו דרי מטה זקוקים להם 
כנגד  סחורה  חליפין  נעשה  ובכך  וכפרה.  סליחה  מחילה,  כמו 
החליפין  בינינו,  העסק  נגמר  ארוך  ומתן  משא  לאחר  סחורה'. 
יצאו לפועל. עכשיו אני שואל אותך בתור סרסור מנוסה, כמה 

למשל מגיע לי לפי דעתך דמי טירחה?".
"רבנו" השיב הסרסור "מבין אני כי היתה לו עבודה מרובה 
וטרחה יתירה עד שהביא את החליפין האלה לידי גמר, ובודאי 
מגיע לו דמי סרסרות בעין יפה, אבל אין אני בקי בעסקים כמו 
לו  השיב  כראוי".   הסרסרות  שכר  את  לקבוע  יכול  ואיני  אלה 
רבי לוי יצחק: אין בדעתי להתעשר. רק אני דורש דמי סרסרות, 
בני חיי ומזוני. האם לדעתך אני מגזים בדרישתי זאת?".  "לפי 
דעתי" השיב הסרסור "אין רבנו דורש גדולות, ומן היושר והצדק 
למלאות דרישתו". אז קרנו פני רבי לוי יצחק, ותיכף ענה ואמר: 
ומוחלטת  גמורה  במתנה  סרסרותי  דמי  את  נותן  אני  "עכשיו 

לכלל ישראל". 
צו  "לאמיר  זי"ע  יצחק  לוי  רבי  של  בשירו  נמצא  זה  סיפור 

בייטען". 
את  לברך  מהקב"ה  התבקשו  הם  הכהנים.  עושים  זה  מעין 
את  גם  לתת  מבקשים  הם  בזה,  מסתפקים  לא  הם  אך  ישראל. 
דמי הסרסרות במתנה גמורה לעם ישראל. ועל כן תהליך הברכה 
נעשה על ידי שמקבלים תחילה את ברכתו של הקדוש ברוך הוא 
משליח הציבור, ולאחר שכבר נתברכו, הם מברכים את ישראל 

ונותנים להם גם את הברכה וגם את דמי הסרסור. 
אברכם  ואני  אברכם"-  "ואני  הפסוק:  את  רש"י  מפרש  כך 
ואני אברכם לכהנים. שליח הציבור מעביר את ברכת  לישראל 
הקב"ה לכהנים, והכהנים מביאים את הברכה לישראל. אך הם 
לא מסתפקים בזה, והם מביאים גם את דמי הסרסור לישראל- 

זהו שצוונו "לברך את עמו ישראל באהבה"- בעין יפה.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



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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דירות 
למכירה

ח’ בסיון -ט’ בסיון תשפ”א
19/05-20/05/2021  

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(_____________________________________________

 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 

 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, 2,580,000 
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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באבני נזר, קומה נוחה 
+ מעלית, 120 מ"ר, 4 חד', 
מטבח גדול, 3 כ"א, מרפסת 

סוכה, חניה, 2,950,000
_____________________________________________)20-23ש(058-3246637

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,450,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

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

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

03-5797756)20-20(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, דירת 
3 חד', ענקית )ניתן לחלק 
בקלות ל- 4( + מרפסת 

_____________________________________________)20-23ל(שמש, לל"ת 053-4140677

 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 

 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

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

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

_____________________________________________)18-19(מאירוביץ 054-6506501

 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

חיפה
2-2.5 חדרים

 מציאה! בהפועל 2.5 
חדרים, כניסה פרטית, ק"ק, ב- 
600,000, ללא תווך, לפרטים: 

_____________________________________________)20-21ל(054-8571472

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 באבני נזר - כהנמן, 
4 חדרים, קומה ג', עם 
אתרי בניה להרחבה + 

מעלית וחניה, 2,100,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 בלעדי כ- 90 מטר, 
בחברון, קומה שנייה ואחרונה, 

גג רעפים, 3 כ"א, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)21-21(_____________________________________________

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

כ- 25 מ', 2,850,000 ***125 
מטר, חדשה ויפה, 2,700,000 

גמיש 054-8449423 תיווך 
B.D.A)21-21(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העריה 
נותרו דירות 4 ח', 2,190,000, 
5 ח', 2,600,000, דירת נכה, 

1,350,000 גמיש
B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, חזית + מחסן, 
1,950,000 ***דופלקס 

160 מטר, ניתנת לחלוקה, 
2,850,000 גמיש

B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

ח', 1,900,000, 5 ח' פנטהאוז, 
2,850,000, 6 ח', 2,600,000 
B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה', קומת 
קרקע, 110 מטר כולל 

יחידת דיור, 1,620,000 תיווך 
_____________________________________________)21-21(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, 

נוף פתוח, 2,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

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

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

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)21-21(נכסים" 055-6789653

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

חד' למטה 45 מ"ר, למעלה 
55 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
ק"ב אחרונה, 1,950,000 א. 

_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור מנחם 
דופלקס 6 חד', 240 מ"ר, ק"5 
+ מעלית + חניה, חזית, נוף 
מרהיב, 3,250,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם, דופלקס 220 מ"ר, 
משופצת, ק"ד + מעלית 

+ מרפסת גדולה + חניה, 
2,950,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

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

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

חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 
ביותר + 2 חניות א. פנחסי 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית + 
2 יח', מניבות 7,000 

ש"ח לחודש + אופציה 
להרחבה, משופץ, 
3,400,000 תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)21-21(_____________________________________________

 בריינס, דירה ענקית + גג 
בנוי, 5 חדרים, שמורה, כ- 200 

מטר מחיר 2,800,000
_____________________________________________)21-21(0504130093 תיווך

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית + 
2 יח', מניבות 7,000 

ש"ח לחודש + אופציה 
להרחבה, משופץ, 
3,400,000 תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

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

ענקית + יח"ד "פנחס נכסים" 
055-6789653)21-21(_____________________________________________

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

1,530,000 )גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 055-6789653

 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)21-21(_____________________________________________

 מציאה בסלנט!! 4 
חד', ק"א, 105 מ"ר, 
מפוארת, 2,050,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)21-21(_____________________________________________

 ירד המחיר!! עמק יזראל, 
ק"א, 4.5 חד' + אופציה 46 
מט' + חניה בטאבו, 3 כ"א, 

1,730,000 גמיש בסגירה 
_____________________________________________)21-21(זנזוריגולד 054-2345633

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א, חזית 
+ אופציה, 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)21-21(גמיש א. פנחסי 03-5799308

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

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

2,250,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רמת אלחנן 
עזרא, 4 חד', 100 מ"ר + 

היתר בניה 50 מ"ר בצד ו- 50 
בגג, ק"ג + מעלית, חזית, ניתן 

לחלק ליחידות, 3,500,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"א, חזית + 

מעלית + חניה, משופצת, 
מרווחת + יחיד"ה, 2,500,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,650,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)21-21(_____________________________________________

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

ק"א, חזית, משופצת, 
1,495,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)21-21(_____________________________________________

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

מרפסת 55 מ"ר, 
1,750,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)21-21(_____________________________________________

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

ק"א, 3 כ"א, חזית, כ.מיידי, 
_____________________________________________)21-21(תיווך 050-4122744

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

כ"א, פינוי גמיש, תיווך
050-4122744)21-21(_____________________________________________

 בבורוכוב 3.5 חדרים, 
מרווחת, כ- 75 מ"ר, ק"א, 3 
כ"א, סוכה, מעלית, ממ"ד, 
_____________________________________________)21-21(וחניה, תיווך 050-4122744

 חדשה בשוק!! 
במימון 3 חד', ק"א, 65 

מ"ר, משופצת, אופציה, 
1,520,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)21-21(נכסים 052-7684074

 באזור זכרון מאיר, 3 
חדרים גדולה ויפה, חדשה, 

כ- 85 מטר, חזית, 1,980,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)21-21(_____________________________________________

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

חניה, 1,399,000 נדל"ן 
_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

 בשבטי ישראל 3 חד', 
ק"א, חזית, כ- 75 מ"ר, 
מ.חלקית, 1,790,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)21-21(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות 
בברוט 2 חד', קומה א', 45 
מטר + היתר בניה 30 מטר 

)שלד בנוי(, 1,150,000 "פנחס 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 055-6789653

 בברוט 2 חד', ק"א, 50 
מ"ר, היתרים ביד ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

קוטגים

ירושלים

 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 
_____________________________________________)21-21(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 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': קוטג' 5.5 + 
יחידת 2.5, המכניס 3,600, 

חצר )30 מ"ר(, משופץ, קרקע, 
כיוונים, 3,290,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 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! 

_____________________________________________)21-21(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 
_____________________________________________)21-21(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

קריית אתא
 בק.אתא על ציר 

המטרונית, מחולקת, 
משופצת קומפלט, 

שכירות עוברת, מחיר: 
 052-6884883 720,000

_____________________________________________)21-21(חיים

 בק.אתא, איזור 
מתפתח, מתאימה 

לחלוקה/השקעה, מחיר: 
 052-6884883 530,000

_____________________________________________)21-21(חיים

 מציאה!! בק.אתא, 
קומה ראשונה, מחולקת, 

שכירות 3,500, מחיר: 
 052-6884883 625,000

_____________________________________________)21-21(חיים

3-3.5 חדרים
 בק.אתא, ק"ב, 

3.5 חדרים, מעולה 
להשקעה/חלוקה, מחיר 
 052-6884883 570,000

_____________________________________________)21-21(חיים

דירות 
להשכרה

אלעד
3-3.5 חדרים

 בבעלי התוספות, דירה 
שלושה חדרים, קומה 3, 

משופצת ויפיפיה, ללא תיווך 
054-3975952)21-21(_____________________________________________

+5 חדרים

בני ברק

 פנטהאוז מדהים, 175 
מ"ר, בבנין חדש, לכניסה 

מיידית תיווך דורון
054-4980159)21-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדי! במרכז אזור הגרא 
6 חד' ענקית, 200 מ"ר, ק"ג, 

4 כ"א, שמורה, 6,500 ש"ח א. 
_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

החל מ-1,630,000 &

בשיווק בלעדי בטרומפלדור

בניין בוטיק
4-4.5 חד'

פאר 
058-7111860הנדל"ן

לקראת בנייה בקבוצת רכישה



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ח’ בסיון -ט’ בסיון תשפ”א   19/05-20/05/2021

עסקים

השקעות

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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

 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 שדרות רמז, 4 חד', 2 
מרפסות, קרקע, 5,800, מיידי, 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך 054-6687466

 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

 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(לל"ת 054-6804376

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

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 

050-5952474)21-21(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בעלמה הפסטורלי - 
יחידת נופש, 4 חדרי שינה, 

חצר גדולה + בריכה + מנגל 
_____________________________________________)19-22ש(050-6686907

טבריה

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(_____________________________________________

 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- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

בחדרה | בפינוי בינוי
4 חדרים

מושכרת ב- 2,400
רק 820,000 & 

עוגן נכסים

 052-7123737

השקעה בטוחה ומניבה

מעוניין להשקיע 40,000 ₪
ולהרוויח 5,000 ₪ בחודש?

לתאום פגישה התקשר:
050-3537371

 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! בר' עקיבא 
ב"ב, חזיתית, 23*2 מ"ר, 2 
קומות, אופציה לקומה 1, 

מושקעת, מיידית
_____________________________________________)18-21ש(050-2899019

 מתחם של וילה, 3 חד' + 
חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

 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

 3 חדרים, בנורדאו 38, 
קומה 3 + מעלית, משופצת, 

אופציה למכירה בטאבו 
_____________________________________________)20-21ל(משותף 052-3997526

 3 חד', ברח' דנגור, קומה 
ד', ללא, מטבח חדש + ריהוט 

_____________________________________________)20-23ל(חלקי, גמיש 054-8403349

 2 + פינת אוכל, מרוהטת, 
מרכזי ושקט, בביאליק

_____________________________________________)20-21ל(052-7690862

 יח"ד, לזוג, ק"א, א.גבירול, 
מרוהטת, ממוזגת + ארנונה 

_____________________________________________)20-23ל(וגז, 2,000 ש"ח 054-8438570

 דירה 2 חד', בהזדמנות, 
50 מטר, משופצת, בנורוק 2, 

חזית, קומה ב', מיידי, רקע, 
ללא ריהוט, 2,600 ש"ח

_____________________________________________)20-21ל(054-8425580

 1 חדר גדול לבודד, בכניסה 
משותפת + ריהוט מלא, 

1,900 ש"ח + מים ארנונה 
_____________________________________________)20-23ש(וחשמל 054-4400074

 דירת חדר גדולה, מרוהט 
קומפלט, כולל ארנונה, 2,300 

_____________________________________________)20-23ל(03-5798063 054-6926160

 בקושניר, לזו"צ, 
מושקעת, מרוהטת, מפוארת, 

ק"ד, מעלית, גנרטור, 2,250 
_____________________________________________)20-23ל(ש"ח 054-8412516

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)20-21ח(תיווך 054-7432035

 מעוניינים לקנות לובי 
בבנין בב"ב 80-100 מ"ר קרקע 

_____________________________________________)20-21ח(מוגבהת לל"ת 050-4123426

 5 חדרים + מרפסת 
+ חצר, גדולים, נוף 

פסטורלי לכנרת ולהרים, 
אזור מרכזי + תחבורה 

ציבורית במקום
_____________________________________________)21-32ש(050-4124556

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-31ש(לנופש מושלם! 050-6285999

יבניאל

 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

 לנופש בעהי"ת ולשבת 
חתן, עד 5 משפחות, דונם 
מדשאות, מתקנים לילדים 

ולנוער, קרוסלה, טרמפולינה, 
סנוקר ופינג 052-3540874 

053-3163352)20-24(_____________________________________________

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

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(02-5382304 053-7173048

מושב תרום
 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-31ש(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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(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(_____________________________________________

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-31ל(052-4604609

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד ל- 70 אנשים, 

בריכה, גקוזי, משחקייה
052-7692051 054-8469788)20-31(_____________________________________________

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

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

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

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

 זכינים לחנות יודיאקה 
ומתנות, השקעה קטנה. 
הכשרה והדרכה לרצינים 
henyofi.yosef@gmail.com)21-24(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב ירושלים 
בבני ברק, דירת 3 חדרים, 

עורפית ומוארת, מתיווך
050-9222371)21-21(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק, 
ברחוב רבי עקיבא, חנות, 
פינתית, 27 מטר, מתיווך 

050-9222371)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)21-21(_____________________________________________

 3 חד', כ- 60 מ"ר, בבר 
אילן/שיכון ה', משופצת, 

ממוזגת, ללא ריהוט, פינוי א' 
_____________________________________________)21-24(תמוז 053-3370813

 רוצה לשכור חנות 
בבני ברק? מעוניין 

להשכיר את החנות 
שלך? בשבילך אנחנו כאן 
_____________________________________________)21-21(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)21-21(תיווך דורון 054-4980159

 חנות להשכרה, ק"א, ר"ע 
הרב קוק, 70 מ"ר, עם חזית 

ענקית תיווך דורון
054-4980159)21-21(_____________________________________________

 חנות 18 מ"ר, ר"ע 66, 
מיקום חזק תיווך דורון

054-4980159)21-21(_____________________________________________

מחסנים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

 מחסן 21 מ"ר, ברב קוק, 
1,200 תיווך דורון

054-4980159)21-21(_____________________________________________

 להשכרה באלעד ברחוב 
רשבי, משרד מחסן, כ- 20 
מטר, עם כניסה פרטית + 

מזגן, מושקע + גישה לרכב, 
_____________________________________________)21-21(ללא תיווך 054-3975952

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)21-21(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)21-21(דורון 054-4980159

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
עדיין במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)21-21(_____________________________________________

 להשכרה באלעד ברחוב 
רשבי, משרד מחסן, כ- 20 
מטר, עם כניסה פרטית + 

מזגן, מושקע + גישה לרכב, 
_____________________________________________)21-21(ללא תיווך 054-3975952

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

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

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

 שיר בנוף - 2 יחידות, 
מאובזרות, לזוגות/משפחות + 

נוף פנורמי לכנרת, ומרפסת 
_____________________________________________)17-28ש(מוצלת 058-7506090

 "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

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

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

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

 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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 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

 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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מכירת רכבים
טויוטה

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

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, שניה, 1340 סמ"ק, 

שמורה, מנטלית
055-6775411)21-21(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

להרשמה: 050-3131740/1 על פי הנחיות משרד הבריאות

ממוקם בטיילת
נוף מרהיב

צמוד למדרחוב
בדיוק מה שחלמת

חופשה קיץ חלומית

לנשים
במלון המפואר 'ניר עציון'

כ"ו-כ"ט סיוון 6-9/6
בימים ראשון - רביעי

לזה חיכית!

חופשה משפחתית

בבין הזמנים
במלון 'גינות-ים'

על שפת הים - נתניה
3 מסלולים

ארוחות כיד המלך - גלאט למהדרין ׀ בריכת שחיה ׀ חדרים מפוארים ׀ נוף מרהיב

הרב שחר לוי שליט"א
הרב אורי יצחק שליט"א

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו
הפייטן שמואל שירו החי"ו
הרב שמעון פרץ שליט"א

שי שמש - אומן החושים, קרקס אפריקאי
פעילות עשירה לילדים

זמרים ואמנים, בריכה ועוד...

ציפורה איבגי & הניה בל- במופע סטנדאפ מוזיקלי
בריכת שחיה וחדר כושר
הרב יצחק פנגר שליט"א

אסתר סומך - פיסול בפירות וירקות
הרב שמעון פרץ שליט"א
הרבנית שושנה מלול תחי'

הזמרת האמנית נאוה תהילה
מוריה סבג - D.J הרקדה וזומבה

טיול למערת אליהו הנביא, טיול לים ועוד...

אפשרות
להסעה

בכל הנופשים והמסלולים

גלאט למהדרין, משגיח צמוד מספר המקומות מוגבל!הזדרזו להרשם!

ממוקם בטיילת
צמוד למדרחוב

2 דקות הליכה לים

שבת פרשת בלק
במלון גינות-ים בנתניה
ט"ו-ט"ז תמוז, 25-26/6

סעודות כיד המלך, עונג שבת, 
פעילות לילדים, בריכת שחיה

בהשתתפות: 
הרב שחר לוי שליטא

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו
הפייטן שמואל שירו הי"ו
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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

 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

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

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

 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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

רפואה 
 רפואה טבעית בגישה 
אחרת, עודף משקל, עיכול, 

_____________________________________________)19-22ש(כאב 054-4374231

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)20-21ח(ילדים 050-6651365

 נשמח לקבל סטוקים של 
כפתורים שאינם בשימוש!!! 

_____________________________________________)20-21ח(052-7656900

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או במחיר 
_____________________________________________)20-21ח(סימלי ב"ב 054-8412976

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)20-21ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)20-21ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)20-21ח(אלקטרה 054-4458379

 תנור אפייה )טרן( בלנד 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח טל': 052-7606596

 מיני בר שבת נועם 1 
חלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(058-32233170

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)20-21ח(300 ש"ח 054-7432035

 גמבוי שני מסכים מצב 
מצוין מצלמה נגן ועוד 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8474176

 נגן boos כחדש מסך 
גדול ללא וידאו 190 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8474176

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

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה בהזדמנות מכונת 
כביסה במצב מעולה 450 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8465115

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)20-21ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 + HP מכשיר פקס 
צבע שחור מלא חדש מקורי 

של HP ב- 80 ש"ח טל': 
_____________________________________________)20-21ח(050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)20-21ח(כחדש טל': 050-2897977

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעוני לעוצמת קליטה 
ישן ונדיר 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)20-21ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)20-21ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)20-21ח(050-2897977

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)20-21ח(180 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 מכונת כביסה סמסונג 
7 ק"ג )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)20-21ח(350 ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ קלטות 
תוצרת IVC )בני ברק( 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 JBL למכירה בוקסה 
פליפ 5 חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8556377

 מחשב שולחני אינטל 
מהיר כולל הכל 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-4980062 רמת גן

 מצלמה קנון חדשה בנילון 
דגם 185 במקום 450 430 

_____________________________________________)20-21ח(050-4123036

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מחשב נייח בהזדמנות ב- 
_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח 052-2421622

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 גק לרכב מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 קל-נוע חשמלי ליחיד, 
3 גלגלים, טווח/מהירות 

30 קמ"ש + רוורס + 
אזעקה!!! 2,500 ש"ח 

052-2786557)20-23(_____________________________________________

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-3558949

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 052-3463482

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 90 ש"ח בלבד + פקס 
_____________________________________________)20-21ח(80 ש"ח בלבד 052-5737813

 טאבלט חדש מסך 17.5 
סמ' * 10 ס"מ 480 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-6205446

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(058-3233170

 תנור דו תאי חברת דלונגי 
דילד אין שחור 400

_____________________________________________)20-21ח(054-8448652

 סוללה לאופניים 60 וולט 
מצב טוב 450 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(0523736174

 למכירה מקפיא 4 מדפים 
מצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-5656194

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כיריים הלוגן וחשמליות 
_____________________________________________)20-21ח(50-70 ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מאוורר תקרה 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כירים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 שואב אבק 1800V ב- 
100 ש"ח עוצמתי

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

ריהוט

 מעונינת בתיק אורגנית 4 
_____________________________________________)21-22ח(אוקטבות 054-8464540

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)21-22ח(סימלי 052-3595314

 מעוניין בספרים "עיטורי 
תורה" ובספרים עם חידושי 

_____________________________________________)21-21(תורה ומפרשים 054-7432035

 דרוש מכשיר שמיעה וכן 
מקרר לאדם נכה, אם מישהו 

_____________________________________________)21-21(יכול לעזור 050-5952474

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3346080

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-7216671

 מטען למכונת גילוח 
פיליפס 50 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 רולים רמינגטון מבצע 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-7110779

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 למכירה שולחן מטבח 
במצב מעולה 350 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(054-8420794

 מדפי זכוכית )3( לארונות 
אמבטיה ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7154435

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
עץ מלא, חדישים, אפשרות 

_____________________________________________)21-22ל(בנפרד 052-4227714

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להרחיב בעוד 100 ס"מ 

בני ברק( 450 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 מיטה קומותיים עם 
2 מזרנים חדשים 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-4980062 רמת גן

 2 שולחנות קפה מעץ 
מלא 150 ש"ח לשניהם
_____________________________________________)20-21ח(054-4980062 רמת גן

 מזנון עץ 80 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4980062 רמת גן

 ספות עור איטלקי צבע 
שמנת 2+3 500 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4980062 רמת גן

 מזרן יחיד אורטופדי 80 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4980062 רמת גן

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(למדף בב"ב 052-7600336

 2 מזרנים זהים ד"ר ברונדי 
0.80/1.80 עובי יותר מ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)20-21ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה כוורת חזקה 
מדפים עבים צבע חום בהיר 

_____________________________________________)20-21ח(180 ש"ח בלבד 052-5737813

 מיטת הייריזר מברזל 
)ללא מזרונים( 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8448652

 למכירה מדפים פלסטיק 
עבים "כתר" 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(054-5656194

 שולחן לסלון ללא כסאות 
עץ מלא גודל 1.8 על 90 

נפתח ל- 3 מטר 300 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8430577

 נברשת לסלון קריסטל 
כולל נורות 350 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 כורסא יחיד מעור צבע 
קרם לא נפתח 350 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 ארון לחדר שינה 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(053-8080500

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-8080500

 שולחן כולל כסאות 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-8080500

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר במיוחד 
_____________________________________________)20-21ח(400 ש"ח 054-5656194

 למכירה 2 ארוניות 
פלסטיק "כתר" עם 2 דלתות 

90 ש"ח כל ארון
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל זכוכית 
מחוסמת 330 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 למכירה כסאות ישיבה 80 
ש"ח לכסא עם ריפוד + עץ 

_____________________________________________)20-21ח(מלא 052-5737813

 שולחן מרובע )140*140( 
+ 8 כסאות )ללא ריפוד( עץ 

מלא צבע וונגה 500 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)20-21ח(050-6990740

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)20-21ח(050-6990740

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 3 דלתות צבע חום 

בהיר מצב מצויין 400 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שולחן סלוני מעץ כחדש 
1.00*2.00 נפתח ל- 3.00 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 055-6782581

תינוקות
 סלקל לרכב 65 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(050-6907470

 טיולון איכותי 99 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(050-6907470

 תיק עגלה בצבע ורוד 
כהה איכותית 299 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-6907470

 למכירה עגלת איזי ביבי 
אפורה חדשה באריזה 300 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7663437

 מיטת תינוק עץ מלא 
צבע שמנת שמורה מאוד רק 

_____________________________________________)21-22ח(350 ש"ח 054-8430025

 בגוש לעגלת תאומים 60 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלה 30 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
חברת "טומי טופ" ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בלבד! 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-4135002

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(נייד: 050-6990740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)20-21ח(050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(נייד: 050-6990740

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה עגלת אמבטיה 
britax צבע סגול חזקה 380 

ש"ח + טיולון איכותי אינגלזינה 
_____________________________________________)20-21ח(210 ש"ח 052-5737813

 מגן לעריסה לתינוקת 20 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-5656194

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-7216671

קייטרינג
 טעים בבית! שירותי 

קייטרינג למהדרין, 
לאירועים גדולים וקטנים 

_____________________________________________)21-24ל(054-8406437

אבידות

 נמצא מכנס מאקסוס 
באוטובוס קו 3 ברביעי ט' אייר 

_____________________________________________)20-21ח(058-3299592

 אבדו משקפי שמש 
אופטיות של נשים יקר וחשוב! 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 054-8400229

 נמצא טאבלט בקו 33 
בירושלים ביום חמישי דחוה"מ 
_____________________________________________)20-21ח(ע"ש מור מוריה 055-6772789

 אבד נגן סאונדיסק באזור 
פסח אזורים אלעד/ירושלים/

_____________________________________________)20-21ח(בני ברק 054-8527952

 לפני כשנה אבד מכנס 
קצר חברת בנים מספר 1 

_____________________________________________)20-21ח(054-8527952

 נמצא צרור מפתחות 
בקבר שמואל הנביא טל': 

_____________________________________________)21-22ח(053-3142926

 בתאריך כ"ט באייר 
נמצאה טבעת בבית העלמין 
בבני ברק ניתן לקבלה על פי 
סימנים טלפון 0523745099 

_____________________________________________)21-22ח(חנה

לפרסום
03-6162228

 טאבלט איכותי כמו חדש 
_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח 054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(054-3558949

 מכשיר אליפטיקל לחיזוק 
ושמירת כושר בהליכה 350 

ש"ח כמעט שלא היה בשימוש 
_____________________________________________)21-22ח(054-8464540

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(054-3558949

 מאוורר חדש תקרה 
באריזה 3 מהירויות 190 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בפ"ת 052-2786557

 מטען אונבירסלי לבטריות 
של פיליפ ומצלמות חדש ב- 

_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח 052-7154435

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(טל': 052-2727474

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)20-21ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 ארונית איכותית מעץ 
מלא בגודל אורך 120*70*50 

_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח 050-6907470

 2 ארונות אחסון נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 ש"ח כדאי לראות
_____________________________________________)21-22ח(03-6199806

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר 3 דלתות צבע 

חום בהיר 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל זכוכית 
מחוסמת גבוהה 330 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 למכירה כסאות ישיבה 80 
ש"ח לכסא עם ריפוד + עץ 

_____________________________________________)21-22ח(מלא 052-5737813

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)20-21ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 054-4273857

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כסאות 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה סלקל תכלת 
אינגלזינה 50 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)20-21ח(052-7125823

 עגלות יד 2 250 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7625772 בני ברק

 סלקל 50 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(052-7625772 בני ברק

 למכירה עגלת טיולון 
אינגלזינה צבע שחור חזקה 

ושמורה עם גגון רק 170 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 למכירה עגלת אמבטיה 
כחדשה מהממת + תיק 

מתנה 400 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-8468509

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת לתינוק 
כחדשה + טרמפולינה 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-9089110

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

_____________________________________________)20-21ח(399 ש"ח 03-9092321

 משאבת חלב אוונט 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה חשמלית 200 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת בייבי 
גוגר עם מתאמים 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת גוי רק 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 058-3245685

 מובייל לעריסה של חברת 
tine love ב- 80 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

תקשורת

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק כחדש + מזכירה 120 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, מחיר 420 ש"ח

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 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

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 טלפון נייד אלחוטי מעולה 
כחדש 120 ש"ח 03-5700672 

_____________________________________________)21-22ח(054-6389446

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)20-21ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 בימבה ג'וק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(220 ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

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

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

 סידור עת רצון שמחונים 
עם תהילים חדש דמוי עור 
חרוט "מיכל" ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-4141737

 מעמד ל- 5 נרות 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4980062 רמת גן

 משקולת מתכווננת 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4980062 רמת גן

 גיטרה למכירה ב- 200 
שקלים כחדשה לפרטים

_____________________________________________)20-21ח(052-7151692

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 בלונים לסודה - סטרים 
גדול מלא 70 ש"ח ריק 20 
ש"ח 052-2786557 בפתח 

_____________________________________________)20-21ח(תקוה

 למכירה זוג אוגרים ב- 40 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8515845

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 280 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3121020

 למכירה אקווריום עם כל 
האביזרים גדול מאוד 350 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(טל': 058-3208736 )בני ברק(

 שיעורים של הרב יעקב 
יוסף בהלכות שבת 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-6233642

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ 18 אינץ אחורי 10 שקל 

_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 צמיג 700 10 שקל 20 
אינץ קידמי נשלף 20 שקל 

_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 24 קידמי או אחורי 
20 שקל אחורי פלוס צמיג 

ופנימית 40 שקל
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 גלגל אחורי 26 אינץ 30 
שקל גלגל 29 דיסק קידמי 

נשלף עם שמיניות וצמיג 20 
_____________________________________________)21-22ח(שקל 054-3177932

 למכירה מגזיני זמן ב- 10 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח )ב"ב( 053-3188631

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)21-22ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בירושלים 054-8415306

 למכירה תוכונים יפים 
צעירים בוגרים זוגות עם גוזלים 

_____________________________________________)21-22ח(50 050-4141702

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)21-22ח(בערב

 מציאה: תא הטלה 
לתוכים חדש רק ב- 27 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(050-4143035 בערב

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
ב- 197 ש"ח 054-8592649 

_____________________________________________)21-22ח(בערב

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)21-22ח(054-8562463

 למכירה זיכוי של 500 
ש"ח ב- tach of class ב- 

_____________________________________________)21-22ח(350 052-7645788

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 אשת חיל על קלף כולל 
מסגרת חדש מהסופר 380 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8430025

 פיטום הקטורת + 
למנצח מנורה על קלף חדש 

מהסופר 460 ש"ח בלבד )אזור 
_____________________________________________)21-22ח(קרית הרצוג( 054-8430025

 חליפת גבר אפור כהה 
מידה 50 150 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(054-8430025

 חוברות זרקור מרוה לצמא 
תור הזהב 1 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(02-6513270 055-6797098

 שו"ע מאורות חדש וטור 
א-ל המקורות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)21-22ח(02-6513270 055-6797098
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 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-7216671

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(058-3233170

 דגי אקווריום יפהפיים 
)ציקלידים( 25 ש"ח כ"א

 052-7182106
a0527182106@gmail.com)20-21ח(_____________________________________________

 בטריה 36V לא הייתה 
בשימוש כלל 13.5 אמפייר 

_____________________________________________)20-21ח(490 ש"ח 052-7115396

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בירושלים 054-8415306

 קסדה שחורה לאופניים 
_____________________________________________)20-21ח(ב- 70 ש"ח 055-6772789

 למכירה 2 שמלות ארועים 
ורוד + זהב מידות 36,40 250 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח כל אחת 054-8527952

 למכירה נעלי סאס 
אמריקאיות חדשות מידה 
41.5 )8.5( רוחב W דגם 

גרדיאן ננעלו יום אחד נמכר 
עקב טעות במידה 450 ש"ח 

)במקום 650 ש"ח( נייד
_____________________________________________)20-21ח(054-6659484

 למכירה 2 שמלות ארועים 
לילדות ורוד + זהב מידות 2,3 

125 ש"ח כל אחת
_____________________________________________)20-21ח(054-8527952

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובדת גוזלים לבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(ב"ב 054-8412976

 סיר יציקה חדש קוטר 32 
_____________________________________________)20-21ח(110 ש"ח 053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 כיסוי לספה 1+2 60 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 ספר מסורת 25 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה ה' 
_____________________________________________)20-21ח(30 ש"ח 053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה ג' 
_____________________________________________)20-21ח(25 ש"ח 053-3155415

 ספר קריאה באנגלית 
הפרשה מספרת לי חומש 

_____________________________________________)20-21ח(שמות 55 ש"ח 053-3155415

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 25 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 אופני הילוכים מידה 24 
מצויינות ב- 220 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7148005

 אופני ילדים 3 גלגלים על 
מקל הליכה )הגה( במצב מצוין 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 052-7148005

 למכירה אופניים הרים 
לילדים עם הילוכים 20 לגיל 

7 ו- 24 לגיל 10-15 שנים 
כל אחד 280 ש"ח + 26 

למבוגרים 280 ש"ח פרטים 
_____________________________________________)20-21ח(בטלפון: 054-2819921

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)20-21ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)20-21ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)20-21ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 רימונים זוג 200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כיסא משרדי אורטופדי 
ונוח במיוחד חברה שוויצרית 

_____________________________________________)20-21ח(400 ש"ח 058-4884455

 גלגלי עזר לאופנים על 2 
גלגלים 40 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-2786557 בפ"ת

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 
_____________________________________________)20-21ח(ותחרה 34-36 058-3233170

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3187276

 למכירה אופניים 150 ש"ח 
בלבד מצב טוב + אופני ילדים 

_____________________________________________)20-21ח(90 ש"ח 052-5737813 

 מנשא אופניים לרכב 80 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 אופנים לנערים חדש 400 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן לתליית מסך חדש 
_____________________________________________)20-21ח(40 ש"ח גמיש 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 מזמרה 20 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-4273857

 כלים לגינה 20 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 35 ספרים לגילאי 15-8 
בערך ב- 250 )כולל קומיקס( 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 054-2859394

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כמעט חדש 53/6.5 ב- 450 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 054-2859394

 2 כיסאות ורודים מעוצבים 
מאיקאה לחדר בנות ב- 200 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 054-2859394

 למכירה כלובים של תוכי 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)20-21ח(054-8407883

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 40 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סירה 
לק מידה 30 30 ש"ח חדש 

_____________________________________________)20-21ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)20-21ח(052-7110779

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)20-21ח(45 ש"ח 052-7110779

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)20-21ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7216671

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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 

_____________________________________________)20-31ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

לחברת תקשורת

דרוש
סוכן מכירות שטח

למגזר החרדי
חצי משרה. רישיון ב'–חובה.

053-7184417

 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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)18-23ל(או בבתים 055-5527391

 דרושות משווקות לעבודה 
מהבית, יחסי אנוש טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(רווחים מעולים 058-3223220

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

למבוגרת אם יש מישהו שיש 
לו אפשרות לעזור שיצור קשר 

050-5952474)21-21(_____________________________________________

 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.

 דרוש נהג חלוקה לקו 
בגבעתיים מ- 12:30-5:00 

בלילה, רכב חובה, שכר 
טוב למתאימים
_____________________________________________)19-20ש(051-5797730

 לעינית סניף ב"ב, 
דרוש/ה, איש/ת מכירות, 

משמרת אחה"צ קו"ח: 
03-619-8322 מייל: 

drushimoptic@gmail.com)19-20ל(_____________________________________________

 ממיין אתרוגים, למשך 
חודש, לפני ר"ה, באזור 

רחובות. אין צורך בנסיון. 
_____________________________________________)20-23ל(שמוליק 052-3571374

 לישיבה בב"ב, דרושה 
עוזרת טבחית 03-6714809 
להתקשר מ- 10:00-15:00 

_____________________________________________)20-21(בלבד 

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)20-23(_____________________________________________

 לאיחוד הצלה בב"ב, 
דרושות עובדות לבוקר, 

35 ש"ח + בונוסים 
למתאימות, לפרטים 

03-6001411)20-23(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ לחצי 
משרה לתפקיד מחסנאי 

ונקיון עסק בתחום 
ההלבשה, המחסן בבני 

ברק, אנגלית בסיסית 
- יתרון, עבודה קבועה 

לטווח ארוך
050-6964424)20-23(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

 לחברת שליחויות, נהג 
עד 12 טון, מגיל 21, ל- 5 ימים 

_____________________________________________)20-23ל(בשבוע 054-3002562

 לחברה במגדלי 
ב.ס.ר, דרוש/ה פקיד/ה 

למענה טלפוני + בק 
אופיס. בעניני תשלומי 
מים, ארנונה, וחיובים 
שונים. להיקף משרה 
מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת. דרישות 
התפקיד: שרותיות, 

אסרטיביות, ורצון 
הצלחה. נסיון בעבודה 

בתחום- יתרון. אפשרויות 
קידום בחברה. קו"ח 

jobs@aeh.co.il :20-21(למייל(_____________________________________________

 בן 39 מעוניין להיות עם 
זקנים בשעות הלילה

_____________________________________________)20-21ח(052-7396092

 תופרת בפרדס כץ מיומנת 
בכל סוגי התיקונים

_____________________________________________)20-21ח(054-8459334

 מנקה חדר מדרגות דירות 
_____________________________________________)21-22ח(חצרות ועוד 052-7154435

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

 למעון בגבעתיים, 
סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה, כולל חגים 

_____________________________________________)17-20ש(וארוחות 052-3838484

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

יוסף שמואל חיים
 בן מרים 

הזקוק לרחמי 
שמים מרובים

אנא הרבו בתפילה
 לרפואת הילד 

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

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

אסתר 076-5300601טלפון: 052-8658085 בלה

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

למפעל מזון
דרושים/ות

עובדי ייצור
ואריזה

העבודה בבית שמש

חזי 054-9900700

דוד 054-9020303

למפעל מזון
דרושים/ות

 נהג עד 15 טון 
 מעל גיל 24

ניסיון של שנתיים
העבודה בבית שמש

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 לסוכנות ביטוח ברמת גן 
דרושה תותחית מכירות עם 
_____________________________________________)20-21ל(רקע בביטוח 054-6340784

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בב"ב, משרה 

מלאה, 5 ימים בשבוע, 
תנאים טובים

_____________________________________________)21-24ש(052-6364614

 מטפל סיעודי לאדם 
מבוגר, בין השעות -09:00

13:00, תנאים טובים
_____________________________________________)21-24ל(053-3166556 052-7668429

 ליוסי מעליות במרכז 
חשמלאי/הנדסאי, רקע 

מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)21-24ש(03-6160186

 לחנות מזון מהיר 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור, 

למשמרת ערב
052-6607070)21-22(_____________________________________________

 דרוש עובד למחסן 
בב"ב, משרה מלאה, 

5 ימים בשבוע, תנאים 
_____________________________________________)21-24ש(טובים 052-6364614

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרוש מתנדב, באזור בני 

ברק, אלעד, קרית ספר, ובבית 
_____________________________________________)21-21(שמש 054-3452017

 מתנדבת מבני ברק, 
לעבודה משרדית, להתקשר 

בין השעות 10:00-13:00 
054-3452017)21-21(_____________________________________________

 -לרציניות בלבד- הזדמנות 
לנשים, לעבודה משתלמת 

ומספקת מהבית, ליווי צמוד! 
_____________________________________________)18-21ל(058-6108018 רות

 דרושות סייעות לגיל, 
25 +, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)18-21ש(054-8450745

 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

 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

 יוקללו חדש משובח + 
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

 נגן סאנדיסק דגם קליפ 
ספורט 4 גיגה כולל אוזניות 

חדשות ומטען 230 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(אשדוד 055-9228246

 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

 קסדה לריכבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 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

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-6245339

 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



עכשיו, שומרים על הילדים
תודו לנו אח״כ :(

אבא, אמא

ספק + תשתית 

ב-99 ₪

לחודש בלבד

לרכישה: 1-800-222-234

, יצליחו שלנו  שהילדים  רוצים  כולנו  אבא,   אמא, 
ולהתאים את להם  לעזור  תוכלו  רימון  אינטרנט   עם 
הסינון בדיוק לרמה המתאימה לכם ולפי המכשירים שלכם.
כי בינינו, ככה ההצלחה שלהם בטוחה יותר.

ר ת ו י ח  ו ט ב
שירות טלפוני

24/6
סינון מותאם 

אישית
מגוון מוצרי הגנה

הרחב ביותר
 עובד עם כל

ספקי האינטרנט

₪ 124 MB ואינה כוללת נתב. לאחר שנה המחיר   100 514256437, החבילה כוללת ספק רימון ותשתית בזק במהירות של עד  2009 ח.פ  למצטרפים חדשים. בכפוף לתקנון. אינטרנט רימון 
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