
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

ברחובות
זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בהעלותך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:02
19:20
18:59

20:19
20:21
20:21

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של רחובות מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ט"ז סיוון תשפ"א 27/5/21  • גיליון מס' 583

אבי גרינצייג

לפיד כבוי
־שבוע בלבד נותר עד להחזרת המנ

דט להרכבת הממשלה מידיו של יאיר 
לפיד לידיהם של כלל חברי הכנסת, 

שבו שלושה  במשך  בו  ־שיחזיקו 
האוטומטית,  להתפזרותם  עד   - עות 
להרכיב  בידם  יעלה  לא  וכאשר  אם 

מי דל,  רגע  אין  כצפוי,  ־ממשלה. 
שעה  בכל  וכמעט  גובר  הספינים  נון 
יוזמה  על  ישראל  עגולה מתבשר עם 
'חיבור'  או  ממוחזרת  חקיקה  חדשה, 

מפתיע.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

מתקרבים לבחירות חמישיות: ממשלה עם עריקים או תאריך מוסכם לבחירות?

לפיד ובנט | צילום: מארק ישראל סאלם/פול

התכנית של לפיד: 
הצעת חוק לפיזור הכנסת

בעוד מס' ימים יחזיר יאיר 
לפיד את המנדט לנשיא 

המדינה רובי ריבלין רגע לפני 
שייבחר מחליפו בבית הנשיא 
 לפיד חושש שב-21 הימים 
שבהם המנדט עובר לכנסת, 
נתניהו יחתים את 59 חברי 

גוש הימין כולל ימינה ויפעיל 
לחץ על ח"כים בתקווה חדשה 
וכחול לבן לצרף את חתימתם 

 זו הסיבה שהוא מבקש 
להעביר חוק לפיזור הכנסת 
כדי לקבוע תאריך לבחירות 
שמוסכם על כל המפלגות

 | עמ' 12

המשפחות השכולות 
דורשות: ועדת חקירה 

ממלכתית
במהלך הדיון, מתח ח"כ יעקב אשר ביקורת על כך שיו"ר הוועדה, ח"כ אלהרר, לא העלתה לסדר היום את 

הצעתו להעניק פיצויים כספיים למשפחות ההרוגים באסון • במהלך הדיון הסוער הוציאה יו"ר הוועדה 
מולם הדיונים את חברי הכנסת יעקב אשר שמחה רוטמן ואורית סטרוק • פורום המשפחות השכולות פנה 
לנתניהו: "ברצוננו להגיד בקול רם, ברור, חד משמעי, ושאינו משתמע לשתי פנים, כלל המשפחות כאיש 

אחד, כי אנו דורשים ועדת חקירה 
ממלכתית בלתי תלויה" • ח"כי 

יהדות התורה יצחק פינדרוס 
ויעקב טסלר שיגרו אף הם מכתב 
לנתניהו: "הצבעה זו כחלק מגוש 

הליכוד והמפלגות החרדיות 
הייתה בניגוד לצו המצפון וללב 

שותת הדם, נוכח האסון הנורא" 
| עמ' 10

ביקורת ציבורית חסרת תקדים על החלטת בג"צ דיון סוער בוועדה המסדרת בשאלת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת אסון מירון

ביהמ"ש מתערב 
גם בחוקי יסוד

שופטי בג"צ הכריעו: הכנסת עשתה שימוש לרעה ב"סמכות 
המכוננת" בהעברת פשרת האוזר שהביאה לדחיית תקציב 

2020 • נשיאת העליון השופטת חיות כתבה: "הפשרה 
שאושרה בתיקון לחוק יסוד אמנם צריכה להיות בטלה, אך 

מכיוון שהרוב המוחלט של 
התוספת התקציבית כבר 
נוצל והכנסת אף התפזרה 

ונערכו בחירות חדשות, 
יש להסתפק בהתראה על 
בטלות התיקון" • שלושת 

שופטי המיעוט שהתנגדו טענו: "אל לו לביהמ"ש להיכנס 
לזירה הפוליטית ולקבוע הסדרים חוקתיים המצויים באחריות 

נבחרי הציבור החבים דין וחשבון לבוחריהם" • יו"ר הכנסת 
ח"כ יריב לוין תקף בחריפות: "אירוע מטורף של 6 אנשים 

בגלימות שמתכנסים להפיכה שלטונית" | עמ' 8



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"



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים
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מאת: אלי כהן

מוגן  מרחב   – דירתי  מוגן  מרחב  הוא  הממד 
את  לשרת  והמיועד  הדירה  בתחום  הממוקם 
דיירי הדירה במקרה של מלחמה וניסיון לפגיעה 

בעורף.
נחוץ  חדר  הוא  דירתי  מוגן  מרחב  או  ממ"ד 
במדינה כמו ישראל אולם בסופו של דבר, הוא 

חדר. ממ”ד יכול לשמש כחדר שינה נוסף בדירה 
או כל חדר אחר למעט מטבח וחדר רחצה.

צורך  יש  ממ"ד  אין  בהם  אשר  רבים  בבתים 
רישוי  הליך  במסגרת  להיתר,  בקשה  בהגשת 
הבנייה. התהליך מתבצע מול הועדה המקומית 

לתכנון ובנייה, ומורכב ממספר אבני דרך.
ביתר  עלה  החומות"  "שומר  מבצע  בעקבות 
דיור שאינן  יחידות  ולמגן  להוסיף  הצורך  שאת 
התושבים  על  להקל  מנת  על  בעיר.  ממוגנות 

ראש  הנחה  לבית,  ממ"ד  הוספת  אישור  בהליך 
לקצר  ההנדסה  מינהל  את  מלול,  רחמים  העיר, 
על  אותו  ולייעל  התושבים,  לטובת  ההליך  את 

מנת להקל על התושבים ככל שניתן.
ההנדסה  במנהל  הרישוי  באגף  סיימו  השבוע 
להכין מדריך מפורט לבקשת היתר לממ"ד, אשר 
ישמש את התושבים ויסביר להם כל מה שצריך 

לדעת בנושא הליך הפניה והבקשה.
קשובים  "אנו  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 

חידד  החומות"  "שומר  מבצע  השטח.  לצורכי 
רבים  תושבים  עבור  פתרון  במציאת  הצורך  את 
שבביתם אין מרחב מוגן, בין אם המדובר בבית 
פרטי או בדירה. לכן החלטתי לקצר את ההליך 
ככל שניתן- וכעת אני מזמין את התושבים שאין 
הזו,  ההזדמנות  את  לנצל  מוגן  מרחב  בביתם 
אישור  לתהליך  ייכנסו  אשר  בקשות  ולהגיש 
כללי  כל  על  שמירה  תוך  וביעילות-  במהירות 

הבטיחות והאישורים הנדרשים".

בשורה לתושבים בבתים ללא מיגון: קיצור הליכי רישוי לתושבים
בעקבות מבצע "שומר החומות": עיריית רחובות מקצרת עבור התושבים את הליכי הטיפול בבקשת היתר עבור ממ"ד בבית פרטי וגם בבתים משותפים  עוד במהלך 

המבצע, הנחה ראש העיר, רחמים מלול, את מינהל ההנדסה לקצר את ההליכים לקבלת היתר בניה עבור ממ"ד 

אגף גנים ונוף בעיריית רחובות נערך לשנת השמיטה: כ-300,000 שתילים חדשים ישתלו 
ברחבי העיר בשבועות הקרובים

רחובות נערכת 
לשנת שמיטה

גם מתחם מילצ'ן 
יעבור פינוי בינוי 

מאת: אלי כהן

ישתלו  אלה  צמחים 
בשלושת  העיר  ברחבי 
זאת  הקרובים.  השבועות 
וכן  הקיץ,  שתילת  לרגל 
העיר  מהערכות  כחלק 
השמיטה  שנת  לקראת 
תשפ"ב  השנה  ראש  ערב 
 –  2021 )ספטמבר 
ספטמבר 2022(.בשבועות 
באגף  סיימו  האחרונים 
כל  את  להוציא  הגנים 
העונתיים,  השתילים 
הכשרת  עבודות  ולבצע 
השתילות  לקראת  הקרקע 
הכוללות  החדשות 
דישון, הנבטה וריסוס נגד 
והשנה  מאחר  עשבייה. 
העברית הבאה הינה שנת 

ולכן  העיר,  יתבצעו שתילות חדשות ברחבי  -לא  שמיטה 
השלמת  על  הגינון  באגף  במרץ  אלה  בחודשים  עובדים 
חדשים  עצים  ונטיעת  השונים,  הגינון  בשטחי  צמחים 

במקומות החסרים.
צמחים  הינם  העיר  לרחבי  השתילים החדשים שנבחרו 
ולאקלים המקומי. מדובר  לנוף  רב שנתיים, אשר מתאים 
לאורך  חיים  מחזור  על  שומרים  אשר  ירוקי-עד  בצמחים 

כל השנה.
ראש העיר, רחמים מלול: "ממשיכים בכל המרץ לחדש 
עם שתילת  העיר  פני  את  והתושבות,  התושבים  עבורכם, 
הקיץ, ומאות אלפי שתילים שיוסיפו צבע ויופי לרחובות 

העיר, לכיכרות ובכל הערוגות הציבוריות"
עו"ד יניב מרקוביץ', סגן ראש העיר, מחזיק תיק חזות 
ולנטוע בזמן הקרוב מאות  העיר: "אנו מתכוונים לשתול 

אלפי שתילים ועצים ברחבי העיר במטרה להגיע מוכנים 
האחרונים  בשבועות  הערוגות  תשרי.  לחגי  האפשר  ככל 
מהתהליך  חלק  זה  כאמור  אך  פחות  מטופחות  נראות 
שעושים אותו לחידוש ושיקום הקרקע לקראת השתילות 
שתוך  ומשוכנע  ההבנה  על  לציבור  מודה  אני  החדשות. 

חודש נסיים את מבצע השתילה הגדול".
ברחבי  "נשתול  ונוף:  גנים  אגף  מנהלת  דסקלו,  אפרת 
בדומה  פריחה,  עונות  בעלי  צמחים  כ-300,000  העיר 
יפה,  מראה  על  שומרים  אלה  צמחים  עונתיים.  לצמחים 
ירוק ורענן. שילבנו צמחים בעלי צבעי עלווה ופריחה כדי 
ליפות את העיר במשך כל ימות השונה. תודה מיוחדת לרז 
מיכאלוביץ' מנהלת מחלקת אחזקת גנים ציבוריים המנהל 

את הפרויקט".
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הנדסה  ומינהל  רחובות  עיריית 
מקדמת  הל"ר,  באמצעות  בעירייה, 
אסטרטגיים  פרויקטים  ומנהלת 
שכונות  של  עירונית  להתחדשות 

ברחבי העיר רחובות.
מתחם  הינו  מילצ'ן  מתחם 
עירונית,  להתחדשות  משמעותי 
ולמעלה  דונם   58  - היקפו  בשל  הן 
מיקומו  בשל  והן  יח"ד,   470 מ 
המטרו  לתחנת  הסמוך  האסטרטגי 
העתידית המתוכננת לעבור במקום. 
מקומיות,  רשויות  מסלול 
הרשות  לחוק   14 בסעיף  המוסדר 
המרכזי  המסלול  הוא  הממשלתית, 
מקומיות  רשויות  יכולות  במסגרתו 
תכניות  קידום  עבור  סיוע  לקבל 

להתחדשות עירונית.
שזו  לאחר  ההכרזה,  משמעות 
הממשלתית  הרשות  ידי  על  תאושר 
הבינוי  ושר  עירונית  להתחדשות 
והשיכון, הינה קבלת סיוע באמצעות 
מפורטת  תכנית  של  ההכנה  מימון 
תושבים  הסכמות  בגיבוש  וסיוע 
מתחם  כן,  כמו  המתחם.  לתכנון 
שמוכרז כמתחם לפינוי בינוי, מזכה 
עם  בקשר  מס  להטבות  תושביו  את 
לפעול  יהיה  ניתן  בנוסף,  דירתם. 
לקבלת סעדים לפי חוק עידוד מיזמי 

פינוי בינוי לצורך קידום המתחם.  
העיר:  ראש  מלול,  רחמים 
בקנה  הדרך  את  שפרצנו  "לאחר 
מידה ארצי עם תוכנית ההתחדשות 
אנו  העירונית בשכונת קריית משה, 
מתחמים  במספר  במקביל  פועלים 
ההתחדשות  את  לקדם  מנת  על 
עירונית  התחדשות  בעיר.  העירונית 
לתושבים  במעלה  ראשון  כלי  היא 
מבחינת  חייהם.  איכות  לשיפור 
עירונית  התחדשות  רחובות  עיריית 
אסטרטגית  משמעות  בעלת  היא 
העיר,  בפיתוח  הראשונה  מהמעלה 
לקדם  מנת  על  הכל  נעשה  ואנו 
הישנים  במתחמים  התהליך  את 

הקיימים".
העיר  מועצת  חבר  צור,  גיא 
עירונית:  התחדשות  תיק  ומחזיק 
העיר  למועצת   לחברי  מודה  "אני 
ההתחדשות  תכנית  בקידום  שתמכו 
ידי  העירונית של מתחם מילצ'ן על 
הגשתו להכרזה כמתחם לפינוי בינוי 
הדבר  מקומיות.  רשויות  במסלול 
ממהפכה  כחלק  נוסף  צעד  מהווה 
בתחום  עורכים  שאנו  כוללת 
 - יחד  בעיר,  העירונית  ההתחדשות 
תושבים נבחרי ציבור ואנשי מקצוע 
נוביל את השינוי המבורך בשכונות 
למציאות  חזון  נהפוך  הוותיקות 

ונוביל אל העתיד".
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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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

מועצת העיר רחובות אישרה את הגשת מתחם מילצ'ן 
להכרזה כמתחם פינוי בינוי במסלול רשויות  ראש העיר 

רחמים מלול: "לאחר שפרצנו את הדרך בקנה מידה ארצי 
עם תוכנית ההתחדשות העירונית בשכונת קריית משה, 

אנו פועלים במקביל במספר מתחמים על מנת לקדם את 
ההתחדשות העירונית בעיר

מחזיק התיק יניב מרקוביץ במשתלה העירונית  חלק מהשתילים שיושתלו בשבועות הקרובים



הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

החופש הזה לעצמכם!

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
עובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות

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

חדש במנרה: מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות באבטחה 
אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות -ממתחילים ועד מקצוענים.  

ארוחת בוקר מפנקת בחדרים | חדרי התכנסות | טרקטור רכבת | פינות פיקניק | מסלולי אופניים | 
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"להאריך את הזכאות לדמי אבטלה וחל"ת 
לעובדים בענפי התעופה והתיירות" 

המחווה המתוקה שריגשה 
את הילדים בערי החזית

מאת: יחיאל חן

לראש  פנה  בר-דוד  ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לפעול מיידית 
אבטלה  לדמי  לזכאות  ההקלות  להארכת 
בענפי  המועסקים  לעובדים  קורונה  וחל"ת 
סוכנויות  תעופה,  )חברות  והתיירות  התעופה 
לענפים  שירותים  נותני  ובכללם  ועוד(,  תיירות 
היסעים  למטוסים,  הסעדה  שירותי  בהם  הללו 

לתיירות, אבטחה וניקיון. 
במכתב, שעותק ממנו נשלח גם לשר האוצר 
ישראל כ"ץ, שרת התיירות אורית פרקש-הכהן, 
ויו"ר נשיאות המגזר  רגב  שרת התחבורה מירי 
"מועד  כי  בר-דוד  מציין  אמיתי,  דובי  העסקי 
בתנאי  הממשלה  שקבעה  ההקלות  פקיעת 
הקורונה  משבר  עקב  האבטלה  לדמי  הזכאות 
פגע  לא  הקורונה  משבר   .30.6.2021 על  עומד 
וחלקם  השונים,  המשק  בענפי  זהה  באופן 
גם  ארוכה.  לתקופה  לחלוטין  כמעט  הושבתו 
היום, על אף התאוששותה המופלאה של מדינת 
שחזרתם  ענפים  הקורונה,  ממשבר  ישראל 
העולמית  בהתאוששות  תלויה  לפעילות 

ומצויים  מלאה  לפעילות  חזרו  טרם  מהמשבר 
עדיין במשבר עמוק".

ובנק  למ"ס  "נתוני  ההסתדרות,  יו"ר  לדברי 
ישראל מצביעים על כך שגם בימים אלה, קצב 
במיוחד,  נמוך  אלה  ענפים  של  ההתאוששות 
שכן הם תלויים במצב התיירות העולמי, ומשכך 
'שומר  מבצע  משיקום.  רב  מרחק  רחוקים  הם 
החומות' צפוי להאט ולפגוע בקצב התאוששות 
לפגיעה  בנוסף  וזאת  האמורים,  הענפים 
הקורונה  משבר  עקב  כמתואר,  המתמשכת 

העולמי.    
ההקלות  ביטול  לעיל,  האמור  כל  "לאור 
אלה  בענפים  לעובדים  אבטלה  לדמי  בזכאות 
התומכים,  בשירותים  המועסקים  לעובדים  וכן 
אותם  עבור  כלכלי  מאסון  פחות  לא  משמעו 

עובדים". 
להארכת  מיידית  "לפעול  קורא  בר-דוד 
קורונה  וחל"ת  אבטלה  לדמי  לזכאות  ההקלות 
יעדים  הגדרת  תוך  האמורים,  הענפים  עבור 
ההקלות  סיום  את  שתאפשר  פעילות  להיקף 
ללא  בית  משקי  אלפי  עשרות  להותיר  מבלי 

מקורות הכנסה וללא יכולת קיום בסיסית".

מאת: מנדי קליין

ביוזמת  אש,  הפסקת  של  סיומה  לפני  עוד 
למדו  ישראל,  אגודת  של  הגנים  רשת  הנהלת 
הילדים בגנים הפעילים ברחבי הארץ על מצות 
כדי  מהלימוד  וכחלק  כמוך',  לרעך  'ואהבת 
בפועל  ולהשתתף  הרעות  תחושת  את  לחוות 
מאות  וכתבו  ציורים  הכינו  חבריהם,  במצוקת 
בערים  הגנים  רשת  לילדי  ואיחולים  ברכות 
רקטות,  של  כבדים  מטחים  תחת  הנמצאות 
יומם  רוב  את  ומבלים  לגן  להגיע  זוכים  שלא 

במקלטים ובחדרים מוגנים.
הרב  ישראל,  אגודת  של  הגנים  רשת  מנכ"ל 
המבצע  מטרת  כי  מסביר  גולומב,  ישראל 
את  להנגיש  אחד  מצד  הייתה  טובות'  'בשורות 
בצורה  להם  ולהסביר  לילדים  הנפיץ  המצב 
מקצועית ומיטבית את המצב הביטחוני והצרה 
מתושבי  ורבים  הדרום  תושבי  נמצאים  שבה 
לשמח  ומאידך,  מתרחבים,  במעגלים  הארץ 
ילדי הערים שתחת התקפה, להתפלל עמם  את 
ולהפיח בהם תקווה לעתיד טוב יותר ולבשורות 
את  ריגשו  והציורים  האיחולים  בקרוב.  טובות 
הצוות ואת הורי הילדים הלומדים ברשת הגנים.
רשת  למנכ"ל  משנה  רוזנברג,  דוד  הרב 

הגנים, אמר כי "עובדי הרשת פועלים במהירות 
הצוות  תחום.  בכל  חלוצים  להיות  ומצליחים 
המקצועי, המפקחות והגננות חושבים תמיד על 
זה חיבוק חם  ילדי הגנים, בין אם  הצרכים של 
ואוהב בימי שגרה ובין אם אלו מילים מעודדות 

בזמני חירום ושותפות במצב". 
ילדי הגנים במודיעין עילית, ירושלים, ביתר, 
חדרה, טבריה, קרית אתא, צפת והר יונה הכינו 
את הציורים והמכתבים והם נשלחו לילדי הגנים 

באשדוד, אופקים, אשקלון ושדרות.
חבילת השי שהוכנה ונשלחה לכל ילד ברשת 
הגנים, כללה ערכת יצירה מיוחדת שתנעים את 
זמנם של הילדים במקלטים ובחדרים המוגנים, 
להורים,  גם  תסייע  וכך  עבורם  תעסוקה  תספק 
ומכתב אישי מהנהלת הרשת. המשלוח הראשון 
ממודיעין  רביעי  ביום  יצא  זו,  יוזמה  במסגרת 
ילדי  בבתי  חולק  כבר  הלילה  ובשעות  עילית 
אזעקות  תחת  ושדרות,  באשקלון  הגנים  רשת 
הרכז המקומי של רשת  ידי  על  רקטות,  ומטחי 

הגנים.
אנשי  מקרב  לשבחים  זכה  המקורי  הרעיון 
מתכוונים  וברשת  הילדים,  והורי  מקצוע 
ילדים  בהן  נוספות  לערים  בביצועו  להמשיך 

הלומדים ברשת הגנים.

במכתבו מציין ארנון בר-דוד כי "למרות התאוששותה המופלאה של מדינת ישראל ממשבר 
הקורונה, ענפי התיירות והתעופה טרם חזרו לפעילות מלאה ומצויים עדיין במשבר עמוק" 
⋅ לדברי יו"ר ההסתדרות: "ביטול ההקלות בזכאות לדמי אבטלה בסוף יוני לעובדים בענפים 
הללו ולעובדים המועסקים בשירותים התומכים משמעו אסון כלכלי עבורם, שעלול להותיר 

אותם ללא מקורות הכנסה וללא יכולת קיום בסיסית"

רשת הגנים של אגודת ישראל ביוזמה מרגשת: ילדי הגנים בערים החרדיות שלחו מכתבים 
וציורים אישיים לילדי הגנים בערי הדרום הנמצאים בחזית

יו"ר ההסתדרות לראש הממשלה:  אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 אלון

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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ביהמ"ש מתערב גם בחוקי יסוד

מאת: חיים רייך

בג"צ  קביעת  בעקבות  פרצה  רבתי  סערה 
שביקרו בחריפות את העובדה שהכנסת הקודמת 
2020 במסגרת "פשרת  לא העבירה את תקציב 
האוזר" אליה הגיעו הליכוד וכחול לבן. נשיאת 
בראש  שישבה  חיות  אסתר  העליון  ביהמ"ש 
נוספים קבעה  יחד עם שמונה שופטים  ההרכב 
הכנסת  חברי  כי  שלושה  נגד  שישה  של  ברוב 
עשו "שימוש לרעה בסמכות המכוננת". שופטי 
כלומר,  בטלות",  "התראת  הוציאו  אף  העליון 
בעתיד  יסוד  בחוק  דומה  תיקון  וייערך  במידה 

הוא צפוי להתבטל ע"י ביהמ"ש.
שופטי בג"צ אף ביקרו את ההחלטה להוסיף 
שהועבר  הקיים  לתקציב  שקלים  מיליארד   11
"נעדרת  ההחלטה  כי  בטענה  הקודמת  בכנסת 
חוקתית.  נורמה  מזהים המאפיינים  היכר  סימני 
זאת, בין היתר, מכיוון שמדובר בנורמה זמנית 
כולה  כל  מכוונת  שהיא  זה  במובן  ופרסונלית 
לפתרון קשיים פוליטיים ספציפיים של ממשלה 
מסוימת ואינה חלה ביחס לממשלות עתידיות".

"הפשרה  כי  דין  בפסק  כתבה  חיות  הנשיאה 
שאושרה בתיקון לחוק יסוד אמנם צריכה להיות 
בטלה, אך מכיוון שהרב המוחלט של התוספת 
התפזרה  אף  והכנסת  נוצל  כבר  התקציבית 
בהתראה  להסתפק  יש  בחירות חדשות,  ונערכו 

על בטלות התיקון".
ע"י  נקבע  בנוסף 
לא  כי  בג"צ,  שופטי 
יסוד  חוק  לתקן  ניתן 
את  שתגדיל  בצורה 
ואם  התקציב,  תקרת 
התיקון  כן  יעשה 

יתבטל.
להחלטת  התגובות 
לא  בג"צ  שופטי 
יו"ר  לבוא.  איחרו 
יריב  ח"כ  הכנסת, 

"החלטה  וטען:  שבמגיבים  החריף  היה  לוין, 
משוללת כל סמכות ומזעזעת. אנו עדים לאירוע 
מטורף כאשר קומץ של שישה אנשים מתכסים 
שלטונית.  הפיכה  לבצע  כדי  המשפט  בגלימת 
מנוגדת  בהיותה  תוקף,  מכל  נעדרת  ההחלטה 
העם,  ריבונות  של  ביותר  הבסיסיים  לעקרונות 

הפרדת הרשויות ושלטון החוק".
" פסיקת  כתבה:  רגב  מירי  התחבורה  שרת 
בחקיקת  הגדולה  הדחיפות  את  מוכיחה  בג"צ 
את שלטון  להבטיח  מנת  על  ההתגברות  פסקת 
להפרדת  החיוניים  האיזונים  את  ולהשיב  העם 
הרשויות. כניסתם של השופטים ברגל גסה אל 
שלטון  על  מאיימת  המחוקק,  סמכויות  מתחם 

החוק ואושיות הדמוקרטיה".
השר אופיר אקוניס תקף אף הוא את פסיקת 
בג"צ  לדמוקרטיה.  "סכנה  אותה  וכינה  בג"צ 
סמל  המחוקקת,  הרשות  שהכנסת,  קובע 
לרעה  שימוש  'עשתה  הישראלית,  הריבונות 
הפעם,  שגם  מפתיע,  לא  וכמה  בסמכותה'! 
בעצמם  שחורגים  שופטים  באותם  מדובר 
מסמכותם! הפרדת רשויות, או מחיקת רשויות".
לא  "שופטים  מסר:  כהן  אלי  המודיעין  שר 
יסוד שעבר בכנסת! פסיקת  יכולים לבטל חוק 
הדמוקרטיה  של  חיסול  ניסיון  היא  בג"ץ 
התערבות  המשפט,  מערכת  ע"י  הישראלית 
בעקרון  קשה  ופגיעה  הכנסת  בעבודת  בוטה 
שתמנע  ימין  ממשלת  הקמת  הרשויות.  הפרדת 
צו  היא   - הדמוקרטיה  ביסודות  הכרסום  את 

השעה!".
יו"ר הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ': 
"בג"צ מבטל חוק יסוד מבלי להניד עפעף. כן, 

אתם קוראים נכון - חוק יסוד! וכדרכו, בתחכום 
ובלי להרגיז יותר מידי ולקומם את הציבור. זו 
'רק' התראת בטלות. אבל העיקרון נקבע. עכשיו 
כל  ולמעשה  חוק הלאום  יכול לבטל את  בג"ץ 

חוק שלא ימצא חן בעיניו".
לשעבר  המשפטים  שרת  שקד,  איילת  ח"כ 
שלא  קומבינה  היא  האוזר"  "פשרת  טענה: 
הייתה צריכה לבוא לעולם, ועדיין בית המשפט 
חרג מסמכותו, בפסיקה מקוממת, המהווה צעד 
בין  החלוקה  ושוב,  שיפוטית.  בהפיכה  נוסף 
דעות השופטים בפסק הדין לא מפתיעה ומעידה 
שופטים  מינוי  בהמשך  הצורך  על  עדים  כאלף 

שמרנים שישמרו על עקרון הפרדת הרשויות".
אף  על  סער,  גדעון  ח"כ  חדשה  תקווה  יו"ר 
שהוא מזוהה עם גוש השינוי, הגיב נגד פסיקת 
בג"צ: "הפסיקה מחדדת את הצורך לחוקק את 
החוקתיים  המשחק  כללי  החקיקה.  יסוד:  חוק 
חייבים להיקבע על ידי הכנסת, כנציגת הריבון, 
ולא על ידי בית המשפט. ויפה שעה אחת קודם".

בשמאל בירכו
יו"ר יש עתיד יאיר לפיד אמר בתגובה לדבריו 
של לוין כי " המתקפה של יו"ר הכנסת על בג"ץ 
כל  על  נתניהו  של  למתקפה  ישיר  המשך  היא 
מוסדות השלטון. לוין משתף פעולה עם האגף 
הכהניסטי בהסתה פרועה הגובלת בהתרת דם. זו 
שלטונית  התפוררות 
גמורה. יש הבדל בין 
לגיטימית  ביקורת 
פרועה  להשתוללות 

וחסרת אחריות".
קרא  אף  לפיד 
למפלגות גוש השינוי 
להחלפתו  "להתגייס 
לוין.  של  המיידית 
לא  ישראל  מדינת 
להרשות  יכולה 
יסודות  את  להרוס  שמנסה  כנסת  יו"ר  לעצמה 

הדמוקרטיה ושלטון החוק".
הצטרפה  ח"כ  העבודה  מפלגת  יו"ר  גם 
ואמרה:  לוין  יריב  הכנסת  יו"ר  נגד  למתקפה 
בישראל.  בשופטים  משתלח  הכנסת  "יו"ר 
ינגחו  נתניהו  ממשלות  עוד  כמה  ככה.  פשוט 
בשלטון החוק? כמה עוד הן ירסקו את ההגנה 
מושחתת?  התנהלות  מפני  הדמוקרטיה  על 
ממשלות נתניהו מספקות הוכחות בלתי פוסקות 

למה הן חייבות להפסק".
לתקוף  בחרה  )מרצ(  זנדברג  תמר  ח"כ  גם 
משחקת  "הקואליציה  נתניהו.  ממשלת  את 
את  ורומסת  פלסטלינה  היו  כאילו  יסוד  בחוקי 
של  הרגעיים  צרכיו  בשביל  רק  הדמוקרטיה, 
המשפט  שבית  רוצים  שלא  מי  בשוחד.  נאשם 
לכוונת  בניגוד  יחוקקו  שלא  חוקים,  יפסול 

המחוקק. פשוט מאוד".
"אין  כי  טענו  מיעוט  בדעת  שהיו  השופטים 
על  עולה  שנזקו   - תאורטי  דיון  לקיים  מקום 
העולם.  מן  שעברה  השעה  בהוראת   - תועלתו 
מעוררת  יסוד  חוקי  על  שיפוטית  ביקורת 
והפעלת  הסמכות,  במישור  יסודיות  שאלות 
הביקורת השיפוטית במקרה זה עלולה להתפרש 

כ-'שימוש שלא לטובה' בסמכות זו".
לדברי שופטי המיעוט: "אל לו לבית המשפט 
הסדרים  ולקבוע  הפוליטית  לזירה  להיכנס 
הציבור  נבחרי  באחריות  המצויים  חוקתיים 
אמון  הבטחת  לבוחריהם.  וחשבון  דין  החבים 
מקום  אין  השעה,  צו  היא  בשפיטה  הציבור 

להשיג את גבולה של הכנסת כרשות מכוננת".

שופטי בג"צ הכריעו: הכנסת עשתה שימוש לרעה ב"סמכות המכוננת" בהעברת פשרת האוזר 
שהביאה לדחיית תקציב 2020 • נשיאת העליון השופטת חיות כתבה: "הפשרה שאושרה בתיקון 

לחוק יסוד אמנם צריכה להיות בטלה, אך מכיוון שהרוב המוחלט של התוספת התקציבית כבר 
נוצל והכנסת אף התפזרה ונערכו בחירות חדשות, יש להסתפק בהתראה על בטלות התיקון" • 

שלושת שופטי המיעוט שהתנגדו טענו: "אל לו לביהמ"ש להיכנס לזירה הפוליטית ולקבוע הסדרים 
חוקתיים המצויים באחריות נבחרי הציבור החבים דין וחשבון לבוחריהם" • יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין 

תקף בחריפות: "אירוע מטורף של 6 אנשים בגלימות שמתכנסים להפיכה שלטונית"

ביקורת ציבורית חסרת תקדים על החלטת בג"צ 

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!
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עקב הביקוש הרב
 הגיע משלוח חדש!
עקב הביקוש הרב

 הגיע משלוח חדש!

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
 בס”ד • יום שלישי י”א באייר תש”פ 5/5/20 • גיליון 318  

מהדורה יומית
שערי מטבעות

יום ג', י"א באייר תש"פ 5/5/20

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 



077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

של משרד הבריאות ובעל התו הסגול 
להעסקת עובדים. עמדות מונעות רסס

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

₪ 35 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

המחלקה ממוקמת במשרדינו המרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

המתאימים במיוחד לתקופת הקורונה

משרת אם: 9:30-14:00

תצמחי 
עלינו!

לצוות מנצח במחלקה החדשה 
והאיכותית לשימור תורמים חוזרים

דרושות
נציגות

שרוצות לצמוח ולהרוויח!
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המשפחות השכולות דורשות: 
ועדת חקירה ממלכתית

ביש עתיד מתכננים: בליץ חוקים נגד נתניהו

מאת: חיים רייך

בתום דיון סוער בוועדה המסדרת בראשותה 
מחובת  פטור  אושר  אלהרר,  קארין  ח"כ  של 
חקירה  ועדת  להקמת  עתיד'  'יש  להצעת  הנחה 

הממלכתית לחקירת אסון מירון.
הנציגים  שהציגו  בטענה  נפתח  הסוער  הדיון 
על  פוליטיקה  עושה  עתיד'  'יש  כי  החרדים 
את  לעלות  מסרבת  שהיא  בכך  הנספים  חשבון 
פיצויים  להענקת  אשר  יעקב  ח"כ  של  החוק 
חתומים  החוק  שעל  בזמן  הנספים,  למשפחות 

נציגים מכל סיעות הכנסת.
חברי  פעמים  מספר  הוצאו  הדיון  במהלך 
הכנסת יעקב אשר, שמחה רוטמן ואורית סטרוק 
לאחר  רק  הדיבור.  זכות  את  שביקשו  לאחר 
הבהירה  הוועדה  של  המשפטית  שהיועצת 
ליו"ר הוועדה כי א"א לשלול את זכות הדיבור 
מחברי הכנסת שנרשמו, קיבלו הח"כים את זכות 

הדיבור.
יעקב אשר ביקורת  במהלך הדיון, מתח ח"כ 
על כך שיו"ר הוועדה, ח"כ אלהרר, לא העלתה 
לסדר היום את הצעתו להעניק פיצויים כספיים 
להצביע  לא  ודרש  באסון,  ההרוגים  למשפחות 
ח"כ  גם  ממלכתית.  חקירה  ועדת  הקמת  על 
מיכאל מלכיאלי מש"ס שהשתתף בדיון טען כי 
"אנחנו לא חוששים מועדת חקירה מממלכתית 

אבל יש הצעות טובות יותר לחקירה".
עוד בטרם תחילת הדיון פנה פורום משפחות 
ההרוגים באסון מירון במכתב לראש הממשלה 
חקירה  ועדת  להקים  בדרישה  נתניהו  בנימין 
המשפחות:  נציגי  כותבים  במכתבם  ממלכתית. 
משמעי,  חד  ברור,  רם,  בקול  להגיד  "ברצוננו 
המשפחות  כלל  פנים,  לשתי  משתמע  ושאינו 
חקירה  ועדת  דורשים  אנו  כי  אחד,  כאיש 
ממלכתית בלתי תלויה. ועדת חקירה ממלכתית 

תביא למיצוי החקירה, בצורה מוחלטת".
השכולות:  המשפחות  מדגישים  במכתבם 
חייהם  אורח  את  להבין  צריכה  שכזו  "ועדה 
החרדי של הנספים ולהכיל בתוכה נציגים מקרב 
המשפחות השכולות. אנו רואים את אסון מירון, 
מטרתנו  מדינתנו.  של  האזרחי  הכיפורים  כיום 
כי ועדה זו תמנע את האסון הבא ויחד עם זאת 
כלל  עם  ביותר  הנכונה  בצורה  הדין  את  תמצה 

הגורמים".
כאמור, בתום הדיון אושרה הבקשה להעניק 
פטור מחובת הנחה לחוק ועדת החקירה שיעלה 
להצבעה בקריאה טרומית ככל הנראה היום יום 

רביעי.

נגד  שהצביעו  אף  ועל  הסוער  הדיון  לאחר 
סיעת  נציגי  פנו  לפיד,  יאיר  ח"כ  של  ההצעה 
יעקב  וח"כ  פינדרוס  יצחק  ח"כ  התורה  יהדות 
ובו  נתניהו  הממשלה  לראש  במכתב  טסלר, 
ממלכתית.  חקירה  ועדת  להקמת  דרישה 
הצעת  נגד  היום  הצבענו  הגוש  "בהחלטת 
ממלכתית  חקירה  ועדת  הקמת  על  עתיד'  'יש 
פינדרוס  הח"כים  כתבו  מירון",  אסון  לבדיקת 
וטסלר לנתניהו. "הצבעה זו כחלק מגוש הליכוד 
והמפלגות החרדיות הייתה בניגוד לצו המצפון 
וללב שותת הדם, נוכח האסון הנורא בו קיפחו 
שאלות  קורבנות.  וחמישה  ארבעים  חייהם  את 
העולות  הציבור  ותהיות  השכולות  המשפחות 

טיוח  ללא  וחקירה,  בדיקה  דורשות  מאליהן, 
וללא משוא פנים".

עוד כתבו השניים: "אנא מנע דיונים מיותרים 
ניגוח  לכלי  הוועדה  הקמת  והפיכת  בכנסת 
פוליטי. הבא עוד היום החלטה על הקמת ועדה 
לפי חוק ועדות חקירה שתבחן את הטעון חקירה 
ותבדוק את הטעון תיקון, למען הסדרת המקום 
תוך  ובטיחותית,  הנדסית  הלכתית,  מבחינה 
התייחסות ורגישות לקדושת האתר ולחשיבותו. 
לצד זאת ולצד שאר פעולות החקירה הנדרשות, 
על  ממשלה  החלטה  מידי  באופן  לבוא  צריכה 
לקיחת אחריות ממשלתית על אתר ציון הרשב"י 

במירון לאלתר".

מאת חיים רייך

המנדט  פקיעת  לתום  עד  נותרו  אחדים  ימים 
יאיר לפיד. הסיכויים להקמת ממשלה   של ח"כ 
בעצמו  אמר  שלפיד  כפי  אפסיים  עד  קטנים 
יסכים  בנט  שנפתלי  הסיכוי  שני.  יום  בצהרי 
הערביות  המפלגות  עם  אחת  בממשלה  לשבת 
לא  מפלגתו  שחברי  היא  ההערכה  קיים.  איננו 
כמה  עד  גם  ברור  לא  כזה.  למהלך  איתו  ילכו 
גנץ וסער יסכימו לממשלה שנשענת על הסיעות 

הערביות.
נתניהו  את  להביך  מנת  על  זאת,  עם  יחד 

חוק  הצעות  עתיד  ביש  יזמו  הליכוד,  ואת 
שיוגשו בהליך מזורז כל עוד הוועדה המסדרת 
בראשותם. אחת ההצעות נועדה למנוע מנאשם 

בפלילים לקבל את המנדט להרכבת ממשלה.
בשנתיים  פעמים  מס'  שעלתה  הזו  ההצעה 
האחרונות לא צלחה עדיין את משוכת החקיקה 
בשלוש קריאות.  על אף שההצעה עברה ברוב 
של  התנגדותה  למרות  המסדר  בוועדה  קולות 
ימינה שהצביעה יחד עם הליכוד, סיכוייה לעבור 
קטן.  שנותר,  הזמנים  בחלון  קריאות  בשלוש 
ההצעה קיבלה פטור מהנחה על שולחן הכנסת, 
תהליך שאורך מס' שבועות בדרך כלל ולמרות 
זאת, עצם העובדה שההצעה עברה ברוב קולות 

בוועדה המסדרת, גרמה לאי נוחות בלשכת ראש 
הממשלה.

ראש  של  כהונה  המגבילה  החוק  הצעת  גם 
לשמונה  או  קדנציות  לשתי  בישראל  ממשלה 
קולות  ברוב  עברה  הכל,  בסך  כהונה  שנות 
תהיה  הזו  שההצעה  אלא  המסדרת,  בוועדה 
אם  וגם  הבאים  הממשלה  לראשי  רק  תקפה 
תעבור בלוש קריאות, היא לא תחול על נתניהו.

בטענה  זו  להצעה  התנגדה  ימינה  מפלגת 
לבקשתו  סירבה  אלהרר  קארין  הוועדה  שיו"ר 
חוק  את  לדיון  להעלות  כהנא  מתן  ח"כ  של 
שלילת אזרחות ממחבלים ישראלים ואת העברת 
בוועדת  לדיון  הצעירה  ההתיישבות  חוק  הצעת 

הכספים.
גם הצע"ח העוסקת בהוספת סגני יו"ר כנסת 
השינוי  גוש  חברי  מטרת  בדיון.  סערה  עורר 
להעלות את מספר הסגנים לשמונה ובכך ייווצר 
רוב לגוש השינוי בנשיאות הכנסת, גם אם ח"כ 
יריב לוין יישאר בתפקיד יו"ר הכנסת. המשמעות 

היא: שליטה על סדר היום של הכנסת.
המסדרת  הוועדה  חברי  הספיק,  לא  זה  ואם 
קורונה  ועדת  הקמת  על  גם  להצביע  התבקשו 
לוועדת  דומה  במתכונת  הנוכחית,  בכנסת  גם 
גם  כאשר  הקודמת,  בכנס  שהייתה  הקורונה 
ביטון  שאשא  יפעת  שח"כ  היא  הכוונה  הפעם 

תעמוד בראשה.

במהלך הדיון, מתח ח"כ יעקב אשר ביקורת על כך שיו"ר הוועדה, ח"כ אלהרר, לא העלתה לסדר היום את הצעתו להעניק פיצויים כספיים למשפחות ההרוגים באסון 
• במהלך הדיון הסוער הוציאה יו"ר הוועדה מולם הדיונים את חברי הכנסת יעקב אשר שמחה רוטמן ואורית סטרוק • פורום המשפחות השכולות פנה לנתניהו: 
"ברצוננו להגיד בקול רם, ברור, חד משמעי, ושאינו משתמע לשתי פנים, כלל המשפחות כאיש אחד, כי אנו דורשים ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה" • ח"כי 

יהדות התורה יצחק פינדרוס ויעקב טסלר שיגרו אף הם מכתב לנתניהו: "הצבעה זו כחלק מגוש הליכוד והמפלגות החרדיות הייתה בניגוד לצו המצפון וללב שותת 
הדם, נוכח האסון הנורא"

החוקים שעברו בוועדה המסדרת: הצעת חוק שתמנע הטלת מנדט להרכבת ממשלה על נאשם בפלילים, הצעת חוק המגבילה כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות והצע"ח 
להגדלת מס' סגני יו"ר הכנס באופן שיאפשר לגוש השינוי רוב בנשיאות הכנסת וקביעת סדר יומה של הכנסת • ההערכה: למרות האישור להליך חקיקה מזורז, חלק מהחוקים 

לא יעברו בשלוש קריאות בכנסת הנוכחית

דיון סוער בוועדה המסדרת בשאלת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת אסון מירון

דיון סוער על חקירת האסון. מדרגות המוות במירון | צילום: דוברות זק"א



 ⋅ 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...
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התכנית של לפיד: 
הצעת חוק לפיזור הכנסת

מאת: חיים רייך

עם  מדברים  כולם  כולם,  עם  נפגשים  כולם 
על  לומר  שניתן  היחיד  הדבר  בערך  זה  כולם. 
המשאים ומתנים הקואליציוניים, שהואצו בימים 

האחרונים מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה.
לשדר  מנסה  בידיו,  שהמנדט  לפיד  יאיר  ח"כ 
ראשי  עם  להבנות  להגיע  וממשיך  כרגיל  עסקים 
שהמפלגות  תמוה  קצת  השינוי.  בגוש  המפלגות 
המבקשות להחליף את נתניהו טרם הגיעו להבנות 
'שומר  למבצע  הראשון  שביום  לאחר  ביניהן, 
לנשיא  להודיע  מתכוון  שלפיד  דווח  החומות' 

"עלה בידי".
שינוי  ממשלת  להקמת  הסיכויים  כך,  או  כך 
אינם קיימים לאחר שיו"ר ימינה הכריז בעיצומו 
גוש  את  נוטש  הוא  כי  החומות  של מבצע שומר 
השינוי וכי אין היתכנות בעת הזו להקים ממשלה 

הנשענת על הסיעות הערביות בכנסת.
לפיד  של  המנדט  יסתיים  שבוע  שבעוד  אלא 
וגם הוא יודע שברגע שיחזיר את המנדט לנשיא, 
יישארו 21 ימים לכנסת לנסות להשיג 61 חתימות 
יש  שלנתניהו  יודע  לפיד  גם  כלשהו.  למועמד 
יותר  נוספות, קל  2 חתימות  59 חתימות ולהשיג 
מאשר להשיג 8-9 חברי כנסת. זו הסיבה שלפיד 
מנסה להאיץ בימים האחרונים הצעת חוק לפיזור 
הכנסת בהסכמת כל ראשי המפלגות, מתוך תקווה 
הצדדים  כל  על  לבחירות  מוסכם  מועד  שקביעת 
שנקבעות  בחירות  ע"פ  המפלגות  לכל  עדיפה 
אוטומטית 90 יום מהיום בו הכנסת לא מצליחה 
לפיד  הממשלה.  לראשות  מועמד  על  להסכים 
יגיע  המנדט  שבהם  הימים  שב-21  גם  חושש 
עלולים  פוליטיים,  שחקנים  מעט  לא  לכנסת, 
להיות כמוצא אחרון ולקבל את הבכורה. גם לפיד 
מבין שגוש הימין בכנסת הנוכחית מונה 65 חברי 
כנסת, ואם מועמד אחר מהימין, בהסכמת נתניהו, 
עשוי  הוא  הממשלה,  לראשות  מועמדות  יציג 
לזכות גם לתמיכה של ח"כ גדעון סער. שכן ע"פ 
חוק, כל ח"כ מכהן יכול לנסות להשיג 61 חתימות 

ולהגיע איתם לנשיא.
נגוז  בנט  נפתלי  של  הממשלה  ראשות  חלום 
נתניהו.  בגוש  שמקומו  מבין  הוא  וגם  עתה  לעת 
אלא שאין לו שום כוונה לתת לנתניהו את הבכורה 
על מגש של כסף. המשא ומתן בין הצדדים נמשך 
שלמעשה  זו  היא  שקד  איילת  כאשר  הרף,  ללא 
'ימינה'.  עבור  הליכוד  עם  המו"מ  את  מנהלת 
האחרונים  בשבועות  לימינה  זרמו  רבות  הצעות 
מהצעה לרוטציה לשנה אחת ועד כניסה לליכוד 
ברשימת  ימינה  לנציגי  שריונים  מס'  וקבלת 
'ימינה'  פעילי  והשתלבות  הבאה  לכנסת  הליכוד 
את  לקבע  בכך  מבקש  נתניהו  הליכוד.  במוסדות 
לנהל  להמשיך  מבנט  ולמנוע  הימין  בגוש  ימינה 

מו"מ עם גוש השינוי.
המנדט  את  להחזיר  מתעתד  שלפיד  בהנחה 
בימים הקרובים, נותרו למעשה אופציות בודדות: 
או שנתניהו מצליח להשיג 2 עריקים מכחול לבן 
אחר  מועמד  לחילופין,  או  חדשה,  מתקווה  או 
הליכה  או  חתימות,   61 להשיג  מצליח   מהימין 
הקבוע  במועמד  או  מוסכם  במועמד  לבחירות 

בחוק במידה ולא יועבר חוק לפיזור הכנסת.

 הבחירות מתקרבות

למי טוב בחירות? סקרי דעת הקהל שפורסמו 
נתניהו  דומה.  מצב  תמונת  על  מצביעים  השבוע 
את  לחצות  לו  יאפשר  החיסונים  שמבצע  קיווה 
מחסום 61 המנדטים. משזה לא קרה, הוא מקווה 

שהמבצע הצבאי בעזה יסייע לו. 
לפחות ע"פ הסקרים, בנט, שניהל מו"מ מקביל 
עם שני הגושים, מאבד קולות ונמצא על סף אחוז 
החסימה. גם רע"מ של מנסור עבאס, לפחות ע"פ 
העימות  גובה.  מאבדת  הערבי,  ברחוב  סקרים 
הקצין  הערבי שחלקו  הרחוב  את  עורר  עזה  מול 
את עמדותיו. כנראה שהחברה הערבית עדיין לא 
שמציג  והאינטגרציה  ההשתלבות  לרעיון  בשלה 

עבאס.
כוחו.  על  שומר  השבוע,  סקרי  לפי  הליכוד, 
לחשוש  שצריך  מי  החרדיות.  המפלגות  גם  כך 

מגוש  חדשה  ותקווה  מרצ  דווקא  הן  מבחירות 
השינוי. למרצ קהל מצביעים איתן, כך שהחשש 
מי  גבוה.  אינו  החסימה  אחוז  את  תעבור  שלא 
אחוז  את  תעבור  לא  שמפלגתו  לחשוש  שאמור 
החסימה הוא דווקא גדעון סער. מי שהתחיל את 
המסע הפוליטי העצמאי עם 22 מנדטים בסקרים 
סיים אותם עם שישה מנדטים. מאחר שלמפלגה 
חדשה אין סניפים ואין שטח, מטבע הדברים גם 
קהל המצביעים הוא פריך. יש לא מעט ישראלים 
שההצבעה שלהם משתנית ממערכת בחירות אחת 
לשניה. אם ימשיך לאבד קולות, סער עשוי למצוא 
עצמו כהיסטוריה פוליטית כמו בוגי יעלון, עופר 
הרצון  שבשל  ואחרים,  ניסנקורן  אבי  שלח, 
מחוץ  עצמם  מצאו  מבלפור,  נתניהו  את  להוציא 

למשחק הפוליטי. 
הסקרים,  לפי  לפחות  ליברמן,  אביגדור  גם 
את  יעבור  שלא  חשש  אין  נחלש.  הפוליטי  כוחו 
במספר  שירידה  להניח  סביר  אך  החסימה,  אחוז 
גם  יותר  חלשה  בעמדה  אותו  תציב  המנדטים 

בתוך גוש השינוי.
כבר  נמצאת  גנץ  בני  של  לבן  כחול  דווקא 
במספר דו ספרתי של מנדטים. העובדה שמבצע 
נוהל באחריות ובשיתוף פעולה  'שומר החומות' 
מלא עם ראש הממשלה, תרמה נקודות זכות רבות 

לגנץ בדעת הקהל. 
גנץ, בנקודת הזמן הזו, הוא הפוליטיקאי שהכי 
קרוב להחליף את נתניהו בלשכת ראש הממשלה. 
לבחירות  שהליכה   – למדי  סבירה   – בהנחה 
חמישיות היא בלתי נמנעת, חודשיים או שלושה 
לגנץ,  נתניהו  בין  המקורי  הרוטציה  מועד  לפני 
ייעשה  ולא  יימשך  הפוליטי  שהשיתוק  ובהנחה 
שינוי בחוק יסוד הממשלה שקיבע את הפריטטיות 
אל  גנץ  יצעד   2021 בנובמבר  הגושים,  שני  בין 
מכהן  ממשלה  כראש  הממשלה  ראש  לשכת 
החליפי.  הממשלה  ראש  לתפקיד  יעבור  ונתניהו 
אבל  ממשלה,  לכונן  יצליח  שגנץ  אומר  לא  זה 
זה  הוא  גנץ  נוספים,  בחירות  סבבי  ויהיו  במידה 

שיכהן כראש ממשלת מעבר ולא נתניהו.

בעוד מס' ימים יחזיר יאיר לפיד את המנדט לנשיא המדינה רובי ריבלין רגע לפני שייבחר מחליפו בבית הנשיא  לפיד חושש שב-21 הימים שבהם המנדט 
עובר לכנסת, נתניהו יחתים את 59 חברי גוש הימין כולל ימינה ויפעיל לחץ על ח"כים בתקווה חדשה וכחול לבן לצרף את חתימתם  זו הסיבה שהוא מבקש 

להעביר חוק לפיזור הכנסת כדי לקבוע תאריך לבחירות שמוסכם על כל המפלגות

מתקרבים לבחירות חמישיות: ממשלה עם עריקים או תאריך מוסכם לבחירות?

גנץ ונתניהו | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

נחלש. אביגדור ליברמן | צילום: דוברות הכנסתלפיד ובנט | צילום: מארק ישראל סאלם/פול
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"בתקופה הקרובה נבדוק סוגיות 
שקשורות לציבור החרדי"

מאת: יחיאל חן

ולייצג  האזרח  של  מהעיניים  להסתכל  היא  שלנו  "המטרה 
אותו. נושא הגיוון התעסוקתי הוא נדבך חשוב בביקורת המדינה 
ואנחנו משלבים זאת בביקורות מסוגים שונים". את הדברים אמר 
בקרן  שערך  עבודה  סיור  במהלך  אנגלמן  מתניהו  המדינה  מבקר 
קמ"ח ובפרוייקטים שהיא מפעילה בירושלים: מרכז כיוון ומתחם 
שעסק  המדינה  מבקר  לדו"ח  כהמשך  שנקבע  בביקור  ביזמקס. 
ליאורה שמעוני,  גם  במוכנות לשוק העבודה המשתנה, השתתפו 
גולדמן  ובני  עמר  המדינה, שמעון  מבקר  במשרד  חטיבה  מנהלת 
מנהלי האגפים הרלוונטיים במשרד מבקר המדינה, שירה ברלינר-

וינד  ואליהו  פולג ממונה תחום תעסוקת חרדים במשרד העבודה 
האחראי על תעסוקת חרדים ברשות העירונית לתעסוקה של עיריית 

ירושלים.
את  אמויאל  יחיאל  כיוון'  'מרכז  מנכ"ל  שיתף  הביקור  במהלך 
המשלחת בהישגי המרכז  ובפעילות המגוונת שנעשתה בתקופת 
חרדים  תעסוקת  בתחום  ההישגים  את  לשמר  מנת  על  הקורונה 
בירושלים ואת הפעילויות היצירתיות למניעת נשירה מהלימודים 

וממסלולי ההכשרה המקצועית.
קרן  ובכירי  המבקר  משרד  בכירי  בהשתתפות  שנערך  בדיון 
מנת  על  כיוון  ומרכז  קמ"ח  פועלת  בהם  הדרכים  הוצגו  קמ"ח, 
מקצועית,  והכשרה  השכלה  לרכוש  וחרדיות  לחרדים  לסייע 
ההשתלבות,  סיכויי  על  החרדי  לציבור  הדיגיטל  כניסת  השפעת 
להשתלבות  הקשור  בכל  החרדי  הציבור  ניצב  לפניהם  והאתגרים 

בתעסוקה הן מצידם של הגופים הממשלתיים והן בעקבות הפערים 
מהדרישות של צרכי שוק העבודה.

בדבריו אמר המבקר כי סוגיית החברה החרדית, היא אחד היעדים 
זו  בסוגיה  יעסוק  הוא  הקרובים  בדו"חות  וכי  המדינה  מבקר  של 
מכמה היבטים. "למדנו היום על שיטות העבודה והמאמצים שלכם 
לשילוב הציבור החרדי בלימודים ותעסוקה, ואנו משלבים נושאים 

בביקורת המדינה", אמר מבקר המדינה מתניהו אנגלמן.
עוד הוסיף: "המטרה שלנו היא להסתכל מהעיניים של האזרח 
אינה  שלעיתים  החרדית  האוכלוסייה  את  ובפרט  אותו  ולייצג 
שנעסוק  הדברים  ולכן  הממשלתיים.  הגופים  מול  כראוי  מיוצגת 
מיישמים  כיצד  העבודה,  לשוק  בהיערכות  פערים  יהיו  בהם 
משרדי הממשלה את חובת הגיוון התעסוקתי. כל זאת לצד בחינת 

ובכל  הקורונה  בתקופת  החרדי  לציבור  הממשלה  בין  הממשק 
מענה  למתן  הדיור  שוק  הערכות  כגון:  נוספות,  לסוגיות  הנוגע 
לאוכלוסייה החרדית. גם במשרדנו פרסמנו מספר מכרזים לאיוש 

משרות המיועדים לאוכלוסייה החרדית".
לדברי מנכ"ל קרן קמ"ח מוטי פלדשטיין: "כפי שעלה מדו"ח 
רבים  שלנו,  פנימיות  מבדיקות  גם  שעלה  וכפי  המדינה  מבקר 
מהצעירים החרדים שמבקשים ללמוד מקצוע, עושים זאת ללא ידע 
מספיק על הכישורים, היכולות וההתאמה שלהם, או על הצרכים 
של המשק וכושר ההשתכרות בכל מקצוע. הפעילות של קרן קמ"ח 
ומרכז כיוון נועדה להנגיש את הכלים המתקדמים ביותר לקראת 

כניסה להכשרות מקצועיות וכניסה לשוק העבודה".

במהלך ביקור עבודה הצהיר מבקר המדינה מתניהו אנגלמן כי משרדו בודק בין השאר את סוגיית הגיוון התעסוקתי ויישום שילוב החרדים במשרדי הממשלה ובגופים המבוקרים 
• "המטרה שלנו היא להסתכל מהעיניים של האזרח ולייצג אותו. נושא הגיוון התעסוקתי הוא נדבך חשוב בביקורת המדינה ואנחנו משלבים זאת בביקורות מסוגים שונים"

מבקר המדינה בסיור בקרן קמ"ח: 

מבקר המדינה בביקור במרכז כיוון מבקר המדינה בביקור בביזמקס

משטרת הולנד עצרה את התנועה כדי להתקין עירוב כהלכה

איציק גרוס

מזה כארבע עשרה שנה יוצאים רבני אמסטרדם 
אחת לשנה כדי לנעול את גשר 'אוטרכט' במזרח 
של  'רוזנורד'  וגשר  ה'אמסטל'  נהר  מעל  העיר 
העשויה  'דלת'  באמצעות  קצוב  לזמן  הרכבת 
הראויה  כ'דלת  ומשמשת  שזורים  ניילון  מחוטי 
קשיים  בשל  העירוני.  העירוב  לצורך  להינעל' 
טכניים בעת מתיחת ה'דלת' כראוי עפ"י ההלכה, 
המתמדת  הועדה  וחבר  אמסטרדם  אב"ד  פנה 
הגאון  אירופה'  רבני  'ועידת  של  הגדול  וביה"ד 
מצא  והלה  העיריה  למהנדס  וולף  אליעזר  רבי 
במלאכתם  הרבנים  על  המקל  הנדסי  פתרון 

ומשדרג את מתיחת חוטי הלבוד של ה'דלת'. 
לפני ימים אחדים בחצות ליל יצאו חבר רבנות 
הרבנות  ומזכיר  כץ  שמואל  הרב  אמסטרדם 
וולף  הגר"א  בראשות  גרונבאט  נפתלי  הרב 
ומהנדס העיר כדי לסגור את ה'דלת' לזמן קצוב 
ומשטרת אמסטרדם סגרה את הציר המרכזי על 
גשר 'אוטרכט' לתנועת כלי רכב וגשר 'רוזנורד' 
לתנועת הרכבת כדי לאפשר את הביצוע כהלכה.

יהי'  שהעירוב  כדי  "כידוע,  וולף:  הגר"א 
צדדיה,  מכל  מוקפת  להיות  העיר  על  כהלכה, 
התעלות  בעיר  הפתח'.  'צורת  ע"י  לפחות 

השנים  במהלך  העיר  רבני  ביקשו  אמסטרדם 
כפי  חוטים  מעליהם  ולמתוח  עמודים  לקבוע 
שנעשה בכל ערי ישראל והתפוצות אלא שבשל 
גבי  על  'צורת הפתח'  התנגדות העירייה להקים 
שני הגשרים הללו מטעמים של איכות הסביבה 
דופן  גם  לקבוע.  היה  ניתן  לא  בנוף  והפגיעה 
בשל  נפסלו  מחיצה  המהווים  הנהר  תעלות 
הזורמת  והאנשים  הרכב  כלי  ותנועת  הגשרים 
עליהם המבטלים את ה'מחיצה'. ב- 51 הגשרים 
הנפתחים לתנועות אוניות אין צורך לקבוע 'צורת 
הפתח' וכך גם 'דלת העשויה להינעל', שכן דופן 
על  ההלכה.  עפ"י  תיחום  מהווה  הנהר  תעלת 
העיריה  אישרה  הקבועים  הגשרים   13 מבין   11

התקנת 'צורת הפתח'".
את הפתרון ההלכתי לביסוס עירוב ע"י 'דלת 
הראויה להינעל' שזכה להסכמת גדולי הפוסקים 
אמסטרדם  אב"ד  הגה  ויבדלח"א,  זצוק"ל 
לשעבר הגאון רבי אריה רלב"ג כיום יו"ר אגודת 
המיוחד  ביה"ד  ואב"ד  וקנדה  דארה"ב  הרבנים 
צידי  משני  באמסטרדם;  לעגונות  הועידה  של 
מהנדסי  עם  פעולה  בשיתוף  הוצבו,  הגשרים 
העירייה וחברת הרכבות, תיבות מתכת מורכבות 
שזורים  ניילון  חוטי  ועליה  גלגלת  ובהן  כהלכה 
הנמתחים לרוחב הגשרים ומהווים 'דלת העשויה 
לבוד', העשויה להינעל. בכדי שאכן תהי' ה'דלת' 

'עשויה' להינעל נקבע שיש צורך אכן למתוח את 
לפחות  לרוחבם  הגשרים  את  ולנעול  החבלים 

אחת לשנה. 
הראויה  ב'דלת  לשימוש  ההלכתי  'הפתרון 
של  לנסיבות  שנועדה  קולא  אכן  הוא  להינעל' 
העיר אמסטרדם בשל התנגדות העירייה להתקין 
'צורת הפתח' בשני הגשרים הקבועים הללו ורק 
לכן התירוה גדולי הפוסקים – אומר הגר"א וולף 

– אך מי שמחמיר תבוא עליו ברכה'.
יצוין, כי לקראת פתיחת 'ועידת רבני אירופה' 
שהתקיימה באמסטרדם בימים אלה לפני ארבע 
פנחס  רבי  הגאון  הועידה  נשיא  בראשות  שנים 
רבי  הגאון  'חברון'  ישיבת  ראש  גולדשמידט, 
אשר  רבי  הגאון  הוראה'  'דרכי  גאב"ד  כהן  דוד 
לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל  הראשי  והרב  וויס 
של  ייחודי  הוקרה  אירוע  המשתתפים  קיימו 
הקהילה היהודית ורבני הועידה ליוזמת העירוב 
של  לכבודם  להקמתו  עשור  ולציון  באמסטרדם 
עיריית אמסטרדם והנהלת הרכבת שסייעו רבות 

להקמתו. 
בטקס קיבלו המשתתפים את ספרו של הגר"א 
רלבג על העירוב; 'פני אריה' שקיבל את הסכמת 
אמסטרדם  אב"ד  של  וחיבורו  ישראל  גדולי 
על  וולף  הגר"א  הועידה  את  שאירח  הנכנס 

העירוב שיצא לאור לקראת הועידה. 

מהנדס העירייה התגייס למשימה והמשטרה סגרה את תנועת כלי הרכב והרכבת בשני גשרים כדי לאפשר את הביצוע כהלכה ⋅ אב"ד אמסטרדם חבר הועדה המתמדת וביה"ד 
הגדול של 'ועידת רבני אירופה' הגר"א וולף: "הרעיון ההלכתי לביסוס העירוב הוא ע"י 'דלת הראויה להינעל'; מהנדס העיריה הנוכרי מצא פתרון הנדסי לשדרוג מתיחת ה'דלת' 

כראוי ומשטרת אמסטרדם סגרה את שני הגשרים הקבועים לתנועת כלי רכב והרכבת כדי לאפשר לרבנים לנעול אותה כהלכה לזמן קצוב"

כך נמצא הפתרון ההלכתי היצירתי להתקנת עירוב ב'עיר התעלות' אמסטרדם

צילומים: מיכה גרין ואלי איטקין
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להרכבת  המנדט  להחזרת  עד  נותר  בלבד  שבוע 
כלל  של  לידיהם  לפיד  יאיר  של  מידיו  הממשלה 
בו במשך שלושה שבועות  חברי הכנסת, שיחזיקו 
- עד להתפזרותם האוטומטית, אם וכאשר לא יעלה 
מינון  דל,  רגע  אין  כצפוי,  ממשלה.  להרכיב  בידם 
מתבשר  עגולה  שעה  בכל  וכמעט  גובר  הספינים 
או  חקיקה ממוחזרת  יוזמה חדשה,  על  ישראל  עם 

'חיבור' מפתיע.
ללא  נותרה  הנוכחית  המצב  תמונת  למעשה, 
מחבירה  נמנע  בנט  לאמור,  הבחירות.  מאז  שינוי 
ביבי'  'רק לא  והרכבת ממשלת  לגוש מרכז-שמאל 
פעולה  שיתוף  חוסר  בשל  אם   -
בשל  ואם  לסיעה  חבריו  מצד 
לסיום  יוביל  כזה  צעד  כי  ההבנה 
מהצפוי.  מוקדם  הפוליטית  דרכו 
מנגד, נתניהו מתקשה להשיג את 
משורות  המיוחלים  העריקים  שני 

'תקווה חדשה' ו'כחול לבן'.
בליכוד רומזים כי במידה ויגיעו 
להבנה סופית ומוחלטת עם בנט, 
הוא  כי  בקולו  יגיד  האחרון  וזה 
סגור ונעול עם הליכוד והמפלגות 
לפתע  יימצאו  בבלוק,  החרדיות 
הרמזים  החסרות.  האצבעות  שתי 
הכנסת  לחברי  בעיקר  מכוונים 
מ'תקווה  השכל  ושרן  הנדל  יועז 
של  שמותיהם  גם  אך  חדשה', 
אלקין  זאב  ביטון,  שאשא  יפעת 
ופנינה תמנו שטה עולים בשיחות 
את  להציל  כמי שעשויים  סגורות 

שלטון הימין בישראל.
עשן  שאין  להוכיח  כדי  כאילו 
בלי אש, מיהר לפיד לקדם השבוע 
הטבעיים  שותפיו  באמצעות 
אקטיבי  לפיזור  חקיקה  ממרצ 
בידו  יעלה  לא  אם  הכנסת,  של 
שלושת  מאותם  חושש  לפיד  ממשלה.  להרכיב 
את  ירגישו  רבים  כשח"כים  הגורליים,  השבועות 
אי  במוחם  להעלות  שעשוי  מה  המתנדנד,  הכיסא 
אלו רעיונות לא רצויים מבחינתו. ברוב ייאושו, ערך 
לפיד גם גישוש אצל נתניהו, כדי לבחון אופציה של 
צפויים  מהם  הבחירות,  להקדמת  פעולה  שיתוף 
השניים ליהנות על חשבון המנדטים המצומקים של 
סער ובנט. לצערו, הגישוש נענה בשלילה. לפחות 

לעת עתה.
במקצת  התמוהה  העובדה  את  להסביר  כדי 
שבועות  במשך  המדינה  את  לגרור  בוחר  שהוא 
האחרון  בשבוע  מקיים  לפיד  תוחלת,  בלי  ארוכים 
סדרה של פגישות פיקציה ו"חתימות" על הסכמים 
וירטואליים עם השותפים שכבר היו מונחים בכיסו 
לפני שבוע ויותר, כמו ישראל ביתנו, העבודה ומרצ. 
מרצ שנמצא  עם  על ההסכם  כך התבשרנו השבוע 
"על סף חתימה" ובמסגרתו תקבל מפלגת השמאל 
 – ממשלה  משרדי  שלושה  המנדטים  ששת  בעלת 
בריאות, הגנת הסביבה ושיתוף פעולה אזורי. לפיד 
שכח רק שחלוקת שרים לפי מפתח של אחד לשניים 
בתיאוריה  תדרוש  כנסת(  חברי  שני  כל  על  )שר 

ומעלה, רחוק במקצת  ממשלה של שלושים שרים 
מ'שמונה עשרה שרים לכל היותר' שהבטיח.

במקביל, מנסים נציגי 'יש עתיד' בועדה המסדרת 
לקדם שורה של חוקים ממוקדי מטרה, כדי לחסום 
הועדה  אישרה  כך,  בעתיד.  נתניהו  של  דרכו  את 
השבוע פטור מחובת הנחה להצעת החוק להגבלת 
ולהצעת  קדנציות  לשתי  ראש ממשלה  כהונתו של 
החוק שתמנע את הטלת מלאכת הרכבת הממשלה 
על כתפיו של נאשם בפלילים. מדובר כמובן בשני 
חוקים פרסונליים ששמו של ראש הממשלה חקוק 
משוכות  כל  את  לעבור  סיכוייהם  אבל  עליהם, 
החקיקה בכנסת הנוכחית קלושים עד בלתי קיימים.
הבאות,  על  משהו  מלמד  שאולי  מפתיע,  באופן 
ימינה התנגדה לחקיקה והיא עברה דווקא בתמיכתה 
בין  שנוצר  בערוץ  התרופף  האם משהו  רע"מ.  של 
מנסור עבאס לאנשי הליכוד, ושמא מדובר במעידה 
לו  ולהזכיר  לנתניהו  לאותת  שנועדה  פעמית  חד 
לא   – החסימה  אחוז  גבול  על  המצויה   – שרע"מ 
נלהבת מהאופציה של הליכה לבחירות? ימים יגידו.

ועדה לענייני טיוח
בעוד יו"ר 'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד רושם הופעה 
הכנסת,  של  המפואר  באודיטוריום  במעט  מביכה 
מתנדבי  מאות  בפני  קנאה  ורווי  מגומגם  בנאום 
מכל  ובאו  שהתקבצו  התורה',  'דגל  של  הקורונה 
רחבי הארץ לקבלת תעודות הוקרה ומעט בורקסים, 
רשמו נציגיו בראשות ח"כ מיקי לוי מתקפה רבתי 
באותה  כשהעבירו  נציגיו,  ועל  החרדי  הציבור  על 
ועדה מסדרת את ההצעה המפוקפקת להקמת ועדת 

חקירה ממלכתית לבחינת אירועי מירון.
הקוראים הנאמנים מן הסתם זוכרים את הנימוקים 
שהובאו כאן בשבועות האחרונים נגד הקמתה של 
וחצי  דבר  לה  שאין  שופט,  בראשות  חקירה  ועדת 
המורכבת  לסוגיה  ממש  של  פתרון  הצגת  עם  דבר 
של  לדין  להעמדתם  שיניים  לא  וגם  מירון  של 
האחראים. למעשה, אם להסתמך על ניסיון העבר, 

ועדות חקירה ממלכתיות נועדו למרוח ולטייח 
פוליטית  גולגולת  לערוף  ולמצער,  מחדלים, 
השר  של  גלגלתו  את  דנן,  ובמקרה  כלשהי, 

לביטחון פנים, אמיר אוחנה.
על  אוחנה,  על  דברים  הרבה  לומר  אפשר 
בריסון  המשטרה(  של  )וכישלונה  כישלונו 
על  האחרונים,  בשבועות  הערביים  הפורעים 
אחריותו העקיפה למעשי הלינץ' ביהודים בכל 
רחבי הארץ ועל ההתנהלות הלא מאוד מוצלחת 
את  לקשור  אבל  בכלל,  הערבי  המגזר  מול 
אירועי מירון לשר שכיהן בתפקיד פחות משנה, 
כבר  אין  בילד  מובנים  במקום  כשהכשלים 
האפשריים  האחראים  ורשימת  שנים,  עשרות 
ארוכה כאורך הגלות - אין זה יותר מאשר ניסיון 
מסרבים  בצדק,  גרידא.  פוליטית  התנקשות 

הח"כים החרדים להצטרף לצוות התליינים.
שלפיד  הנחה  מנקודת  נצא  הבה  ניחא,  אבל 
התמים, בתדמיתו החדשה כחרד לגורל הציבור 
והוא  החרדי, אכן מעוניין להגיע לחקר האמת 

משוכנע שועדת חקירה ממלכתית היא הדרך היחידה 
לכך. אם אכן כך, למה לו כל הטררם המיותר בועדה 
הועדה  להקמת  עקומה  חוק  הצעת  סביב  המסדרת 
במסלול אינסופי ומייגע שדורש גיוס רוב במליאה 
במסלול  זאת  לעשות  שניתן  בזמן  פעם,  אחר  פעם 

יעיל ומהיר בהרבה?
ועדת  של  הקמתה  את  מאפשר  החוק  נסביר: 
ידי הממשלה,  - האחד, על  חקירה בשני מסלולים 
במידה  המדינה,  לביקורת  הועדה  ידי  על  והשני, 
ידי מבקר המדינה. מכיוון  והוגש בנושא דו"ח על 
שהמבקר עסק בעבר בנושא מירון והמסתעף, יכולה 
הועדה המסדרת להסתפק בהחלטה אחת על הקמה 
להעביר  ושם  המדינה,  לביקורת  ועדה  של  מהירה 
במסלול  חקירה,  ועדת  להקמת  החלטה  מיידית 
בעבר.  שונות  חקירה  ועדות  ארבע  כבר  הוקמו  בו 
אילו לפיד אכן היה חושק בהשגת תוצאה, זה היה 

המסלול הנבחר להקמת הועדה.
החרדים  בח"כים  שהוטחה  הביקורת  גם  מנגד, 
על ידי אוסף של צייצנים מטעם עצמם וכמה מבני 
התקשורת,  ידי  על  שהוטעו  האבלות  המשפחות 
)כמעט  החרדית  הנציגות  בעליל.  מוצדקת  אינה 
סוג  מכל  ועדה  בהקמת  הכוח  בכל  תומכת  כולה( 
האשמים  הכשלים,  האחריות,  לבחינת  שהוא 
והמחדלים שהובילו לאסון הנורא. מטבע הדברים, 
יש לה רק מה להרוויח מועדה כזו, שצפויה לנקות 
העדר  בשל   - אחריות  מכל  החרדית  הנציגות  את 

סמכות ישירה בענייני מירון.
ההתנגדות להצעתו של לפיד נבעה משני טעמים: 
את  לדוגמה  )נזכיר  המציע...  הוא  לפיד  כי  האחד, 
שהעלה  להצעה  החרדיות  הסיעות  התנגדות 
להקמת  בזמנו,  האופוזיציה  מספסלי  סמוטריץ' 
משום  והשני,  ישראל(  למשטרת  חקירה  ועדת 
המשפט,  במערכת  החרדים  הח"כים  של  שהאמון 
יעמוד  שבראשה  בוועדה  גם  מכך  ישירה  וכנגזרת 
נופלת   – בעדינות  להתבטא  אם   – בדימוס  שופט 
מרמת האמון השוררת בין ראש הממשלה ובין יו"ר 

'תקווה חדשה' ח"כ גדעון סער.

לפיד כבוי

בליכוד רומזים כי במידה ויגיעו 
להבנה סופית ומוחלטת עם 
בנט, וזה האחרון יגיד בקולו 
כי הוא סגור ונעול עם הליכוד 
והמפלגות החרדיות בבלוק, 
יימצאו לפתע שתי האצבעות 
החסרות. הרמזים מכוונים 
בעיקר לחברי הכנסת יועז הנדל 
ושרן השכל מ'תקווה חדשה', 
אך גם שמותיהם של יפעת 
שאשא ביטון, זאב אלקין ופנינה 
תמנו שטה עולים בשיחות 
סגורות כמי שעשויים להציל את 
שלטון הימין בישראל

על סדר היום

ישועה בעל 
כורחו. יו"ר 
הסוכנות יצחק 
בוז'י הרצוג | 
צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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לחקירה  החיוניים  הנושאים  שאחד  לזכור  כדאי 
ההקדשות  בין  שהושגה  התמוהה  ההסכמה  הוא 
ואשר  קמניץ,  ארז  ליועמ"ש,  המשנה  ובין  השונים 
מנעה לעת עתה את הפקעתו של מתחם הציון בידי 
מדינת ישראל והפיכתו לאתר מאורגן ומסודר, ממש 
כוחו  בכל  שנלחם  מי  אירוני,  באופן  בכותל.  כמו 
למען ההפקעה, הוא סגן שר האוצר לשעבר איציק 
כהן מש"ס... צריך להיות תמים במיוחד כדי לחשוב 
שועדה שמנוהלת על ידי נציג מערכת המשפט תעז 

לבחון את האחריות המשפטית לאסון.
והמשטרה  מח"ש  חקירת  נמשכת  בינתיים, 
למרות החשש  האירוע,  שלמחרת  בבוקר  שנפתחה 
ממכתבו  שעולה  כפי  אינטרסים,  לניגודי  הכבד 
מנדלבליט  אביחי  ליועמ"ש  ברטל  עפר  עוה"ד  של 
עשרה  לפני  פונה  ברטל  לראשונה.  כאן  שנחשף 
ימים למנדלבליט ומתריע בפניו כי קצין בכיר שהיה 
מונה  שבו,  בן  מעוז  תנ"צ  מירון,  באירועי  מעורב 
באותו שבוע לתפקיד בכיר בלהב 433 החוקרת את 
האסון  חוקרי  בו  אבסורדי  מצב  נוצר  כך  האירוע. 
נתונים למרותו של אחד מהנחקרים הפוטנציאליים, 

ובלשונו של ברטל: 
המצב בו יחידת להב 433 חוקרת חשודים בגרם 
45 אנשים, בו בזמן שקצין האח"מ שלה  מוות של 
יכול ויהיה אחד החשודים בגרימת מותם של אותם 

אנשים – הוא בלתי מתקבל על הדעת".
פנה  הזו,  המפוקפקת  ההתנהלות  בעקבות 
במכתב  ארבל  ח"כ  המשפטן  גם  השבוע  בתחילת 
דחוף ליועמ"ש, ובו הוא דורש להעביר את החקירה 
לידי גורם שלישי ובלתי תלוי. ארבל גם מציע מספר 
אופציות מתאימות, כמו הרשות לניירות ערך, מצ"ח 
או רשות התחרות, כולן רשויות שמתמחות בחקירת 
ישיר  באופן  קשורות  או  כפופות  ואינן  אירועים 
וימנע  יתעשת  מנדלבליט  האם  ישראל.  למשטרת 
טיוח אפשרי של חקירת אסון מירון? אנחנו נמשיך 

ונעקוב.

פרצת עליך פרץ

אפרופו מנדלבליט, היועמ"ש האחוז בגרונו נאלץ 
חקירת  כשמלבד  חזיתות,  בשתי  השבוע  להתמודד 
אירועי מירון, הופך משפט נתניהו לפארסה בפומבי 

והעד הראשון והססגוני, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן 
ישועה, מספק אמירות צבעוניות וכותרות עסיסיות 

כמעט בכל משפט שני.
השבוע,  שלישי  ביום  הדברים  הגיעו  לשיא 
ישועה  נאלץ  החודשיים,  בת  חקירתו  תום  לקראת 
להודות בפני פרקליטי ההגנה על שורה של קשרים 
ו'הגנות' שהעניק לפוליטיקאים שונים, מכחלון ועד 
בוז'י הרצוג, להם שימש ככלבלב הבית. על הדרך 
נחשף גם תעלול נוסף של הפרקליטות בתיק 4000, 
חומרים  מלהעביר  הפרקליטים  נמנעו  במסגרתו 
תקלה  עקב  בטעות  נחשפו  והללו  להגנה,  חיוניים 

טכנית.
התמודדותו  הוא  כמובן  האקטואלי  ההקשר 
הדבר  לנשיאות.  המנומנם  במרוץ  הרצוג  בוז'י  של 
הוצאתם  הוא  הסוכנות  ליו"ר  חסר  שהיה  האחרון 
שפלט  גידופים  על  עתיקים  פרסומים  של  לאור 
שלי  בזמנו,  הציוני  המחנה  להנהגת  יריבתו  כלפי 

יחימוביץ', כולל אמירות לא נשיאותיות בעליל.
המביכים,  הפרסומים  לאחר  גם  לומר,  חשוב 
בעוד  להתיישב  המוביל  המועמד  עודנו  הרצוג 
טלביה  בשכונת  ישראל  נשיאי  במשכן  וחצי  חודש 
לזכות  צפוי  הוא  ההערכות  כל  לפי  הירושלמית. 
כנסת.  חברי  למאה  שבעים  בין  שינוע  נאה  ברוב 
היה  לא  כי מעולם  נציין,  פרופורציה  לצורך הצבת 

מועמד לנשיאות שקיבל תשעים קולות ומעלה.
הסיכוי היחיד של המחנכת והאם השכולה מרים 
של  רשמית  בהיחלצות  תלוי  בוז'י,  על  לגבור  פרץ 
בשבוע  יחליט  נתניהו  אם  למענה.  הממשלה  ראש 
הקרוב לפעול באופן רשמי וגלוי לבחירתה, תשתנה 
לראשונה  לבחור  עשויה  וישראל  הסיכויים  מפת 
תמיכה  להשיג  כדי  הכוח  בכל  שפועל  מי  נשיאה. 
שכזו הוא אביגדור יצחקי, ראש המטה של פרץ ומי 

שנחשב לאחד ממקורביו של נתניהו.
כל עוד זה לא קורה, פרץ צריכה להגיד תודה על 
הח"כים  אחד  היטב  זאת  שסיכם  כפי  או  קול,  כל 
השבוע: "למרים פרץ יצביעו קומץ חברי כנסת בעלי 
משוכנעים  יהיו  הפרגוד  שמאחורי  סביר,  מצפון 
להצביע  לעצמם  וירשו  מקרה  בכל  מנצח  שהרצוג 

לפרץ מתוך רחמים", ודפח"ח.

זהו את היהודי

שספגה  המשפט,  ולמערכת  למנדלבליט  בחזרה 
נוספים:  הקשרים  בשני  חריפות  ביקורות  השבוע 
האחד, המשך כרסום מעמדה של הרשות המחוקקת, 
על  ולהודיע  יסוד  בחוק  להתערב  בג"ץ  בהחלטת 
פסילה עתידית של חקיקה כזו, תוך שהוא חורג לפי 
כל פרמטר מסמכויותיו. חדי העין ציינו כי השופטים 
שפסיקות  הציבורית  לשערורייה  מודעים   –
תקדימיות כאלה מחוללות – מקפידים לשחרר אותן 
ולהבליע  לטשטש  כדי  במיוחד,  סוערות  בתקופות 

את ההחלטות בגל הכותרות.
של  תורה  זה  היה  השנייה  בגזרה 
הפרקליטות לספוג ביקורת על האיפה 
נגד  האישום  בכתבי  שנהגה  ואיפה 
בעוד  האחרון.  בחודש  הפורעים 
יהודים  פורעים  נגד  האישום  שכתבי 
)מה  למעשיהם  גזעני  מניע  ציינו 
פי  על  עונשם,  את  להכפיל  שעלול 
מבצעי  נגד  האישום  בכתבי  חוק(, 
אזכור  אין  הערבי  מהמגזר  לינץ' 
צעירים  כידוע  שהרי  כזה,  למניע 
על  ושבים  לעוברים  נטפלים  ערבים 

רקע כבוד המשפחה בלבד. 
ניסו  במיוחד,  מביכה  בהתפתלות 
המותקף  כי  להסביר  בפרקליטות 
זיהוי"  "סימני  עליו  נשא  לא  היהודי 
כיפה,  כמו  יהדותו,  את  שימחישו 
את  מחמם  ישראל.  דגל  או  ציצית, 
הפרקליטים,  בעיני  כי  לגלות  הלב 
הפחות  לכל   – יהודי  מיהו  שאלת 
לעניין ביצוע לינץ' – תלויה בשאלת 

מיהו חרדי... 
אזהרה  תמרורי  הם  המקרים  שני  כך,  או  כך 
כאן  תורכב  וכאשר  אם  העתיד  את  לנו  שימחישו 
בקדנציה  אחרת.  או  כזו  שמאל-מרכז  ממשלת 
שישה  למנות  והממשלה  הכנסת  יידרשו  הקרובה 
ופרקליט  לממשלה  משפטי  יועץ  עליון,  שופטי 
מדינה. המינויים הללו – פי כמה וכמה יותר מאשר 
אליה  המגמה  את  יקבעו   – המדינה  נשיא  בחירת 

תצעד מדינת ישראל בעשור הקרוב.

יחזיר את המנדט ללא שימוש? לפיד עם הנשיא ריבלין

 הבה נצא מנקודת הנחה שלפיד 
התמים, בתדמיתו החדשה 

כחרד לגורל הציבור החרדי, אכן 
מעוניין להגיע לחקר האמת 

והוא משוכנע שועדת חקירה 
ממלכתית היא הדרך היחידה 

לכך. אם אכן כך, למה לו כל 
הטררם המיותר בועדה המסדרת 
סביב הצעת חוק עקומה להקמת 

הועדה במסלול אינסופי ומייגע 
שדורש גיוס רוב במליאה פעם 
אחר פעם, בזמן שניתן לעשות 

זאת במסלול יעיל ומהיר בהרבה?
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יד לאחים חושף: בית מדרש 
בירושלים פועל להכשרת מיסיונרים

המחלצים באסון מירון התכנסו לערב גיבוש וחיזוק

מאת: מנדי קליין

'צמח  ובית המדרש  ייקלע לבית הכנסת  זר כי 
הרחובות  שבאחד  סנטר'  'בראם  במתחם  דוד' 
המרכזיים של ירושלים לא יאמין לרגע כי המתחם 
שבפתחו הוא ניצב, הנראה כתורני לכל דבר, אינו 
לחיות  נוצריים  מיסיונרים  להכשרת  מרכז  אלא 
שהצליחו  לאחים  יד  פעילי  דתי.  חיים  באורח 
להסתנן למתחם המיסיונרי בזהות בדויה, נתקלו 
למקום  ליצר  כדי  המיסיונרים  שבנו  בתפאורה 

חזות יהודית תורנית.
פעילות מסועפת של יד לאחים חושפת כי 'צמח 
מיסיונרית- פעילות  של  הקרחון  קצה  הוא  דוד' 
בתקופה  תאוצה  וצוברת  שהולכת  ענפה  נוצרית 
הקרקע  להכשרת  לכאורה  לפעול  האחרונה 
הישראלית,  הציבוריות  כלל  בקרב  לפעילות 
מניפולציות  יצירת  בתחפושת,  שימוש  תוך 
זהותם האמתית של  והפעלת מיסוך על  שקריות 
'בראם  נקרא  המיסיונרי  המתחם  המיסיונרים. 
מחלוצי  פולז'אק,  אברם  של  שמו  על  סנטר' 

הפעילות המיסיונרית בישראל.
את בית המדרש מפעיל ארגון FFOZ )שראשי 
התיבות שלו הם 'ביכורי ציון'( שהוקם בארה"ב 
הצגת  שבראשן  מרכזיות  משימות  עם  ב-1992 
להמרת  אינטנסיבית  ופעילות  כיהדות  הנצרות 
הארגון  של  בפרסומים  ישראל.  עם  של  דתו 
נכתב: "אנחנו פועלים חזק כדי להכין את הדרך 
היא  "מטרתנו  וכן:  ביש"ו".  יאמינו  שיהודים 
גילוי יש"ו וממלכתו בכל הדברים. התפקיד שלנו 

הוא לגדל עבורו עוד תלמידים".
בפרסומים הפנימיים נאמר במפורש כי "חברי 
FFOZ נמצאים בחזית המאמץ הזה, ומספקים את 
התמיכה ומקדמים את המטרה ללמד את האמת 

ולהעלות תלמידים ליש"ו".
לפי  בירושלים מתמקדת  פעילותו של הארגון 
פנימית, שאנשי המחקר של  מיסיונרית  תכתובת 
יד לאחים הצליחו לשים ידם עליה, "לימוד נוצרי 

ותורה  לישראלים  יש"ו  הכרזת  ירושלים,  בלב 
לקיומו  הסיבה  בישראל".  משיחיים'  ל'יהודים 
"בגלל שמאמינים  היא  לפי מפעיליו  של המרכז 
מסורתיות.  לישיבות  להיכנס  מתקשים  ביש"ו 
בראם סנטר מספק את הדבר הטוב הבא: מקום 
היהדות  עם  החיבור  אודות  ללמוד  לישראלים 

המשיחית".
לפני כחצי שנה עלתה הפעילות מדרגה, כאשר 
להשתתף  החלו  במקום  הלומדים  המיסיונרים 
בקורסים המתחזים לתורניים והעונים לשם 'תורה 
התנ"ך  בלימוד  מעמיקים  הם  במסגרתם  קלאב' 
והיהדות, כדי להשלים את המעטפת החסרה להם 

להשלמת בניית חיים יהודיים תורניים.
במקום,  הפעילים  המרכזיים  המיסיונרים  שני 
שאחד מהם הספיק להיטמע כבר בסביבה דתית, 

הם עמי )טים( באקלס ובועז מיכאל.
באקלס, המתחזה בלבושו ליהודי חרדי ממוצא 
אמריקני, מתגורר בסמיכות לשכונת גבעת מרדכי 
בירושלים. לפי הפרטים שבידי יד לאחים באקלס 
שנים  כתשע  לפני  כמיסיונר  לראשונה  הופיע 
בקהילות יהודיות במדינת וושינגטון שבארה"ב, 
אך לאחר שרבני הקהילות עמדו על טיבו האמיתי 
סיאטל  בעיר  הקים  ואז  פנים  בבושת  מהן  סולק 
יד  פעילי  דוד'.  'צמח  בשם  מיסיונרית  קהילה 
כמפעיל  בירושלים  אותו  לאתר  הצליחו  לאחים 

.FFOZ-מערך של שיעורים והרצאות ב
הן  בירושלים,  הארגון  במשרדי  עובד  באקלס 
כמחבר ספרים מיסיונריים בתחפושת יהודית והן 
כמרצה ליהדות. בפרסום הרשמי של הארגון, הוא 
ומצפה להמשיך  בישראל  כמי שמתגורר  מתואר 
באקלס  "טים  היהודי:  העם  בקרב  העבודה  את 
מחבר  הוא  בישראל.  משפחתו  עם  מתגורר 
)הספר  האלילים'  וחנות  'אברם  הילדים  ספר 
ומצפה  יהודי(  ילדים  לספר  המתחזה  המיסיונרי 
בקרב  התורה  אהבת  בהשראת  העבודה  להמשך 
העם היהודי". ילדיו שנראים כילדים דתיים לכל 
דבר ועניין, עם פאות וציצית, לומדים במוסדות 

'ממלכתי-דתי'  חינוך 
בירושלים.

יו"ר  מיכאל,  בועז 
הארגון,  ומייסד 
בשכונת  מתגורר 
בירושלים,  ארנונה 
בחוצות  מתהלך 
כשלראשו כיפה סרוגה 

גדולה וחזות דתית.
לאחים  ביד 
"החלטנו  אומרים: 
את  מיידית  לפרסם 
זהותם של המיסיונרים 
הידועים  הפרטים  ואת 
כדי  כרגע,  עליהם  לנו 
לזהותם  ידע  שהציבור 

ולהיזהר מהם".
דוד'  'צמח  "מתחם 
נראה  אותם  שמכשיר 
דבר  לכל  כנסת  כבית 
צלבים  במקום  ועניין. 

יש במקום ארון קודש, ספרי תורה וספרי קודש. 
אך  לתורנית  מתחזה  מוציאים  שהם  הספרות 
מהולה לכל אורכה בנצרות, והמיסיונרים עצמם 
ומציגים  יהודי  חיים  אורח  של  סוד  מנהלים 

ציצית,  כיפות,   - חרדית  תלבושת 
זקן וכיו"ב".

למאבק  במחלקה  אומרים  עוד 
מניסיון  לאחים:  יד  של  במיסיון 
כי לאור חשיפת  עבר אנו חוששים 
ומיסיונרים  בועז  באקלס,  זהותם, 
ינסו   FFOZ-ל הקשורים  אחרים 
מגוריהם  מקום  את  להעתיק 
ומבקשים מהציבור לפקוח עין אחר 
שלנו  החירום  מוקד  את  ולעדכן 
אומרים  עוד  בהם.  ויתקלו  במקרה 
אחת  בחשיפה  מדובר  כי  בארגון 
משמעותיים  גילוים  שרשרת  מתוך 
ידע  למען  להתפרסם  שעתידים 

הציבור להיזהר.
נגד  במקביל  פועל  לאחים  יד 
שפועלים  מסיון,  ארגוני  עשרות 
מנת  על  ומשונות  שונות  בצורות 
ולהמיר  יהודים  על  השפעה  לייצר 
דת. אנו מטפלים בעשרות משפחות 
ניתן לפנות  שחוו השפעה מסיונרית בכל הארץ. 
למוקד שלנו 24 שעות  בכוכבית 9234* כל מידע 
הצלת  על  במאבק  מרובה  תועלת  להביא  יכול 

נשמות ישראל.

מאת: יחיאל חן

הטראגי  לאסון  השלושים  מלאות  לקראת 
במירון,  בעומר  בל"ג  שאירע  נפש  כל  המחריד 
התכנסו מאות מתנדבי צוות הצלה – מד"א, מכל 
רחבי הארץ אשר טיפלו בנפגעים במירון, לערב 

גיבוש וחיזוק הנפש.
ובמהלכו  החולף,  בשבוע  התקיים  האירוע 
האזינו מתנדבי צוות הצלה – מד"א להרצאות של 
פסיכולוגים מומחים על מנת שיהיו להם הכלים 
היו  להם  הקשים  לאירועים  נכונה  להתמודדות 
עדים בטיפול בנפגעים במירון, כמו גם באסון חג 

השבועות בחסידות קרלין בירושלים.
צוות  מתנדבי  עבדו  האחרונות  וחצי  בשנה 
פוסקים,  בלתי  אתגרים  תחת  מד"א   – הצלה 
ללא יום אחד של הפוגה. החל ממשמרות בלתי 
בקורונה,  ובדיקות  בקורונה  וטיפולים  פוסקות 
ולאחר  ובכוללים  תורה  בתלמודי  בישיבות, 
מעבר  ובשכונות.  בקהילה  הערב  בשעות  מכן 
חולי  שלמות  משפחות  לפנות  צריכים  היו  לזה 
אנשי  ביצעו  הנסיעות  כשאת  למלוניות  קורונה 
תוך   .24/6 מד"א  של  ואמבולנסים  הצלה  צוות 

לספרי  לממתקים,  לאוכל,  גם  דואגים  שהם  כדי 
הקורונה  במלוניות  ופינוקים  לפירות  קריאה, 
מנות  אלפי  הצלה  צוות  מתנדבי  גייסו  ובמקביל 
דם  התרמות  שבוע  מידי  מבצעים  הם  כאשר  דם 

בכל ערי ישראל.
לטפל  נאלצה  מד"א   – הצלה  צוות  הנהלת 

במתנדביה שנפגעו מקורונה כתוצאה מפעילותם, 
אם זה בארגון סעודות שבת, או ארגון ימי נופש 

כהלכה.
גם  המתנדבים  נחשפו  להם  הקשים  המראות 
בתקופת הקורונה, עבור דרך האסון מירון וכלה 
באסון בחסידות קרלין, הביאו להתמודדות קשה 

ביותר של המתנדבים – דבר שלא פסח על כוננים 
במרבית  כי  העובדה  כאחד.  וחדשים  ותיקים 
משפחות  בני  את  הכירו  המתנדבים  המקרים 
את  ולעיתים  הרחוקים,  או  הקרובים  הנפגעים 

הנפגעים עצמם, העצימה עוד יותר את האתגר.
הרב אברהם רייכמן יו"ר צוות הצלה מסביר על 
ההתמודדות: "האירוע במירון החזיר אותי לאסון 
קשה  היה  ורסאי  אסון  לעומת  כאן  אבל  ורסאי. 
כי כולם מכירים את כולם. החובשים  יותר,  עוד 
באנשים  לטפל  נאלצו  ההדלקות,  את  שאבטחו 
שדקות לפני כן ראו אותם מתהלכים כרגיל. אחד 
ממתנדבי צוות הצלה שהיה באירוע הזהיר כמה 
וביקש  אסון  צופה  שהוא  בקשר  כן  לפני  דקות 
שאיפשר  דבר   – לאזור  יגיעו  נוספים  שחובשים 
בלתי  היו  המראות  אבל  יותר.  עוד  מהיר  טיפול 

ניתנים להעלותם על הכתב.
"ההתמודדות הנפשית שהייתה לכל מי ששמע 
על האסון, היא קשה הרבה יותר למתנדבים שהיו 
לחדש.  הוותיק  המתנדב  בין  חילוק  ואין  בשטח 
להרים  החלטנו  ולכן  ביותר,  קשה  אירוע  זה 
אירוע גיבוש של כל מתנדבי צוות הצלה על מנת 
לחזק את רוחם ולתת להם כוחות להמשיך ל"ע 

באירועים הבאים שלא יגיעו".

בלב ירושלים פועל בית מדרש שנועד לספק למיסיונרים עתודאים תפאורה דתית והווי שבתוכו ישתלבו בפעילותם המיסיונרית ההרסנית  אנשי יד לאחים הצליחו לשים את ידם על תכתובות 
פנימיות של המיסיונרים בהם נחשפת תכניתם המלאה של המיסיונרים  ביד לאחים הוחלט להסיר את הלוט ולחשוף את שמות ותמונות המיסיונרים הראשיים  תדהמה: השניים מופיעים 

בחוצות בחזות דתית וילדי אחד מהם מתחנכים במוסדות ממ"ד

לקראת ימי השלושים לאסון הכבד בהר מירון: מתנדבי צוות הצלה-מד"א שטיפלו באסון מירון התכנסו לערב גיבוש וחיזוק  במהלך הערב האזינו המתנדבים להרצאות של פסיכולוגים 
שהעניקו להם כלים להתמודדות עם המראות הקשים

באו גויים בנחלתך

ביהמ"ד המיסיונרי

 חלק ממתנדבי ההצלה בערב הגיבוש 

בועז מיכאל עמי מאקלס | התמונות באדיבות יד לאחים



17 ברחובות ט"ז סיוון תשפ"א 27/5/21

                                    

 כשעם ישראל בכל הדורות זוכים להידבק בה' ולהשליך עליו את כל יהבם - 
"התכונה הנפלאה הזו הוטבעה בהם מאבות אבותיהם במדבר

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

השלך על ה' יהבך

)עּו )ט, כ י ה' ִיסָּ י ה' ַיֲחנּו ְוַעל פִּ ַעל פִּ
הקדוש  החיים"  ה"אור  אומר   - אלו  במילים 
הענן,  הנהגות  בחינות  כל  לסדר  הכתוב  "בא   -
וללמד שבחן של ישראל, שהיו חפצים באשר יחפוץ ה'".

לפי  ענייניו  את  ומארגן  מנהל  אדם  שכל  העולם,  טבע 
הצרכים שלו, לפי הסדר והזמנים שלו. כל אחד וענייניו, 

כל אחד וצרכיו, כל אחד והקצב שלו. 
כאשר עם ישראל היו במדבר, כולם כאחד הפקיעו את 
שלהם,  העצמיים  הרצון  ואת  הדעה  את  הפקיעו  עצמם, 
ויישרו קו עם הוראות הענן אשר הנחה אותם. כשהוא עמד 
על המשכן - בבת אחת כולם נעצרו. כעת כולם חונים, לא 
מתקדמים. אין מציאות שאדם יאמר: 'רק רגע, יש לי עוד 

כמה עניינים לסדר, אעצור אחר כך, בהמשך הדרך'... 
בזמן חנייתם, כל אחד היה עסוק בענייניו, כל אחד לפי 
צרכיו, לפי הקצב ולוח הזמנים שלו. והנה, בעודם חונים, 
כולם  אחת,  בבת  ואז,  נע.  הענן  עמוד  את  ראו  פתאום 
להתקדם  והתחילו  וענייניהם  סידוריהם  כל  את  הפסיקו 

בדרך. אין מקום לשום התעכבות! 
באמצע  שהיו  כאלה  יש  פשוט.  לא  זה  קל,  לא  זה 
באמצע  הכל  לעזוב  אפשר  איך  וההתארגנות.  הסידורים 
זהו רצון ה', וכשזהו רצון ה', כל  ולהתחיל לנסוע? אבל 
מקום  אין  לגמרי.  ומבוטלים  בטלים  האחרים  הרצונות 

לשום דבר אחר מלבד קיום רצונו יתברך.
היחיד  הדבר  יסעו".  ה'  פי  ועל  יחנו  ה'  פי  "על  זהו 
שהנחה אותם היה אך ורק "על פי ה'". כשה' אומר משהו 
- עליך להניח הכל בצד ולעשות את רצונו יתברך. אם ה' 
אומר - עליך לקיים את דבריו, בין אם אתה מבין ובין אם 
לא. מול רצון ה', אין כלל מקום להפעיל את שיקול הדעת 

ואת ההבנה והשכל. 
כך הם קנו בנפשם את הדבקות בה'; דבקות מוחלטת, 
במדבר  והחניות  המסעות  הם.  רק  לא  אך  סייג.  שום  בלי 
לדורותיו  ישראל  עם  של  נפשם  את  הכשירו  ה',  פי  על 
והטביעו בהם את הדבקות בה'. כשעם ישראל בכל הדורות 
זוכים להידבק בה' ולהשליך עליו את כל יהבם - התכונה 

הנפלאה הזו הוטבעה בהם מאבות אבותיהם במדבר. 

האדם לא פועל כלום!

אדם מתכנן כל מיני תכנונים: 'אלך לכאן', 'אסע לשם' 
וכיוצא בזה, אולם ברגע אחד הקב"ה יכול לשנות לו את 
המנווט  והוא  לעולם,  הבית"  "בעל  יש  התכנונים...  כל 

האמתי של כל העניינים שקורים בו! 
מי שמשכיל להבין את הדבר הפשוט הזה, חוסך מעצמו 
כל מיני שאלות מסוג "למה כך?" ו"למה לא כך?" שאלות 
כאלו שואל מי שסבור שהוא המחליט, אבל מי שמאמין 
באמת שהכל מלמעלה לא שואל שאלות. הוא סמוך ובטוח 
ושהכל  עליון,  גזירת  הן  שתכנן  בתוכניות  עיכוב  שכל 
נה,  )תהלים  ְיַכְלְּכֶלָך"  ְוהּוא  ְיָהְבָך  ה'  ַעל  "ַהְׁשֵלְך  לטובה: 

כג(.  
לא  התוכניות  בחיים.  עיכובים  מיני  כל  יש  אדם  לכל 
"זורמות" כפי שהוא צפה. הוא היה בטוח שהשיפוץ של 
ועוד  חודש  מתעכב  הוא  והנה  שבוע  תוך  יסתיים  הבית 
לא  האדם  שניה!  בכל  תזוזה,  כל  הכל משמים!  חודש... 
פועל כלום! אין 'אני אלך', 'אני אסע'; יש 'אני ברצון ה' 

אלך', 'אני ברצון ה' אסע'!
"ַהְׁשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך"!

הוא הנותן לך כח לעשות חיל!

שלא,  ובין  לו  שמובן  בין  מישראל,  אדם  של  צעד  כל 
בין שַקל לביצוע ובין שלא - הכל נעשה אך ורק "על פי 
האדם  למעשי  והיחיד  האחד  המדד  זהו   - ה'  רצון  ה'". 
ואין בלתו. שום דבר לא נעשה בלי רצון ה', ושום דבר לא 

נעשה בלי עזרתו יתברך.
פעם ראתה אשתו של הסבא קדישא מרנא ה"חפץ חיים" 
זצ"ל את בעלה פוסע בביתם תוך שהוא ממלמל: "ריבונו 

של עולם, תהיה בעזרי בהליכתי"...
תמהה  לוילנא?"  לוורשא?  ללכת,  רוצה  אתה  "לאן 

האשה.
בעזרת  השני,  לחדר  לעבור  "ברצוני  הרב,  ענה  "לא", 

ה'"...
התמיהה התגברה: "אבל זו לא דרך ארוכה, הרי החדר 
נמצא במרחק שני מטרים, אין צורך לומר תפילת הדרך"...

אמר לה ה"חפץ חיים": "'על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו'. 
לעשות  אין  יתברך,  לה'  צמודים  להיות  צריכים  הזמן  כל 

שום צעד בלעדיו. בכל פסיעה צריכים סיעתא דשמיא". 
"בואי ואסביר לך" - המשיך ה"חפץ חיים". "אדם קם 
כאילו  טבעית,  כפעולה  זאת  עושה  הוא  ממיטתו.  בבוקר 
הפעולה נעשית מאליה. חשבְת פעם מה קורה ומה מתחולל 
בפעולה גופנית אחת? כמה מערכות בגוף צריכות לפעול 
הדם  הפקודה,  את  נותן  המוח  אחת?  יד  תנועת  בשביל 
זורם, השרירים נמתחים. אם משהו קטן במערכת ישתבש 
- הכל ישתבש. ואם היד פועלת את פעולתה כשורה - אין 

זה אלא חסד ה'! 
"כמה צריכים אנו, אפוא, להודות לה'; כמה אנו צריכים 
לבקש ממנו ולהתחנן על נפשנו שיתן לנו את הכח לקום, 
לנוע, ללכת, לפעול. 'וידעת כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך 
כח לעשות חיל'. כל מעשה שאדם עושה - הכל מאת ה' 

והכל על פי ה''"
ששם  "צריך  דבריו,  את  חיים"  ה"חפץ  סיים  כן",  "על 
שמים יהיה שגור על פינו. עלינו לזכור כל העת את הקדוש 
ברוך הוא, להזכיר אותו על לשוננו: 'בעזרת ה'', ברוך ה', 

אם ירצה ה'". 

)"משכני אחריך" במדבר ח"א עמוד קפ"ט ואילך(. 

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

באזני ה'
ישראל  בני  באים  סיני  בהר  התורה  קבלת  לאחר  שנה 
בטענות למשה רבינו: "ויהי העם כמתאוננים, רע באזני ה'" 
)יא, א(. העם החל להתלונן ולרטון על מצבם, והדבר היה רע 
באזני ה'. שואל החתם סופר מדוע ברוב המקומות בתנ"ך כתוב: 'רע 
בעיני ה'', כמו: "וירע בעיני ה' אשר עשה" )בראשית לח, י( ובעוד 

עשרות מקומות. ואילו כאן כתוב: 'רע באזני ה''?
'עיני  הנקראת  האדם  על  ה'  השגחת  "ישנה  סופר:  החתם  מבאר 
ה'', בה נותן ה' לכל נברא בעולם את מה שנגזר עליו מראש השנה: 
יצליח  האם  יפסיד?  חלילה  וכמה  ירוויח  כמה  בריא?  יהיה  האם 
בעבודתו?... כנאמר: מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה עד 
ה'', ותפקידה לשנות את  'אוזני  ישנה דרגה של  ראש השנה. אולם, 
אשר נגזר בראש השנה ע"י התפילות הבאות מעומקי הלב. על כן בא 
הפסוק ללמדנו, כי הגם שידעו ישראל שיקבלו את אשר נגזר עליהם 
ובכוחם  לתפילות  מאזין  שהקב"ה  האמינו  לא  הם  השנה,  בראש 
שאינם  כך  על   - "רע"   - הקב"ה  של  כעסו  היה  וזה  גזירות.  לשנות 

מאמינים בתפילות אשר אוזני ה' אל שוועתם.
הקב"ה שומע כל אדם ותפילתו. ואף את דברי המאוננים שמע ה', 
כל שכן ששומע הוא את תפילת האדם הזקוק לעזרה וישועה. אפילו 
אם נגזר על אדם בראש השנה צער וייסורים ח"ו, ע"י תפילה מעומק 

הלב יכול הוא לשנות הכול!
היה זה בשעת רעווא דרעווין של סעודה שלישית של שבת קודש. 
ה'חפץ חיים' זי"ע עצם את עיניו והחל לספר לתלמידים הרבים שהיו 
סביבו: "לפני כמה שנים, בעיצומו של יום השבת בחצות היום, נכנס 
הקודש  ארון  ליד  התיישב  הוא  הכנסת.  בית  אל  העיר  מיהודי  אחד 
כלל בשעת  בדרך  כי  ידע  הוא  בדמעות שליש.  תהילים  לומר  והחל 
צהריים שכזו רובם ככולם של האנשים נחים את מנוחת השבת אחרי 
הסעודה, ועל כן ניצל הוא שעת כושר זו כל שבת בכדי לשפוך שיח 

ותחנונים לפני ה' יתברך באמירת התהילים.
יהודי  נדהם לראות  יהודי אחר שנכח בבית הכנסת באותה שעה, 
תהילים  לומר  הוא  אף  והחל  שכזה,  במצב  תהילים  וקורא  הבוכה 

בהתרגשות הלב, כדי שיהא הדבר לזכותו וישועתו.
לאחר כשעתיים, ניגש אותו מתפלל אל היהודי ושאל אותו: "אמור 
היום  בוכה  אותך  שראיתי  בביתך  אירעה  צרה  איזו  בבקשה,  לי  נא 

במצב שכזה בעת אמירת התהילים, אולי אוכל לעזור לך?".
פתח היהודי ואמר: "כבר זמן רב מאוד שבתי הבוגרת יושבת בבית 
ולא מוצאת את זיווגה. כאשר בחורים שומעים שמצבנו הכלכלי הינו 
עליה  התפללנו  בתי.  עם  להיפגש  אפילו  מעוניינים  לא  הם  רע,  בכי 
ואיננו  חולף  הזמן  אך  ברכות,  הרבה  וקיבלנו  סגולות  עשינו  רבות, 
רואים ישועה. כל ימי השבוע טרוד אני בפרנסתי, ועל כן בקושי רואה 
אני את בתי. אולם כאשר מגיעה השבת ואני רואה אותה לנגד עיניי 
כל העת, לבי נשבר בקרבי. על כן בכל שבת אני מגיע בשעה זו לבית 
בדמעות  עליה  אני  ובוכה  בבתיהם,  נמצאים  כולם  כאשר  הכנסת, 

שליש שתזכה לבנות בית נאמן בישראל".
כי  ה'. דע לך,  גדולה השגחת  לו: "כמה  ואמר  זאת היהודי  שמע 
הזדמן לי 'במקרה' לבוא היום לבית הכנסת ולשמוע את בכייתך. גם 
לי בבית ישנו בן, עלם חמודות וירא שמים, אשר לא מצליח למצוא 
את זיווגו מסיבה דומה שהפרוטה כלתה מכיסי, ואין לי במה לחתן את 
בני. על כן, אולי משמים הפגישו בינינו שנשדך את ילדינו". החליטו 
השניים לנסות וקבעו בין הבן לבת פגישה. לאחר כמה פגישות זכו 

הזוג לבוא בברית הנישואין ב"ה.
בית  היה  לא  ההורים  שני  של  רבות  מדמעות  שנבנה  הזה  הבית 
רגיל. נולדו להם ארבעה ילדים, שהיו במשך הדורות לגדולי עולם, 
ביניהם הגאון הגדול בעל ה'קצות החושן', ואחיו הגאון בעל 'קונטרס 

הספקות'.
יהודים עד היכן מגיע  ואמר: "ראו  חתם ה'חפץ חיים' את דבריו 
כוחה של תפילה מעמקי הלב לשדד מערכות הטבע, ולהביא לאדם 
ישועתו, ואף לזכות בארבעה נכדים גדולי עולם. כי התפילה יכולה 
נגזר  וגדולי תורה גם יחדיו, הגם אם חלילה  להביא לעולם ישועות 

ההיפך הגמור".



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



ט"ז סיוון תשפ"א 181827/5/21 ברחובות

עם מגוון מוצרים 
ענק ממיטב החברות 

הנבחרות שמחכים לכם 
בסניפים. קנייה ברשת 

ברכל טוב מבטיחה לכם 
חוויה מהנה בטעם של 

עוד. צוות העובדים מצפה לשרת אתכם נאמנה ולהעניק לכם 
חווית קניה מוזלת במיוחד. אז אם כבר קניות אז ברור שברכל 

טוב, זה יעשה לכם טוב. תבדקו אותנו ותופתעו.

שיהיה לכם כל טוב:

התפתחות חסרת תקדים 
בשוק הקמעונאות באלעד
ארבעת סניפי 'ברכל טוב' בעיר עברו מתיחת פנים מרשימה 

והקונים מוזמנים לחווית קנייה מסוג אחר במרחב ענק ומגוון 
אדיר של מוצרים במחירים המשתלמים ביותר

כשאתם יוצאים מהבית לקניות, חשוב שתעשו את זה במקום 
שייתן לכם רוגע, שפע 
של מדפים מלאים כל 

טוב ומחירים זולים. אתם 
גם מחפשים מקוום 

מרווח וממוזג שתוכלו 
לערוך בו את הקניות 

בבטחה. תושבי אלעד, 
תתחדשו! ארבעת 

הסניפים של ברכל טוב 
לשירותכם עם כל מה 

שאתם צריכים במחירים 
הכי טובים במבנים 
מרווחים משופצים 

ממוזגים המרחיבים את 
הדעת והכל תחת קורת 

גג אחת.

תושבי אלעד נהנים 
מארבעת הסניפים המחודשים והמזמינים ברחבי העיר וזמין 

לכולם בקרבה לבית ללא צורך לכתת רגלים בשרות ונוחות חסרי 
תקדים: הסניפים הם ברח' בן יאיר 35, ברח' שמעון הצדיק 7, 

ברח' שמעון הצדיק 41 וברח' אבטליון 23. מוזמנים בהמוניכם.

הסניפים שנפתחו כעת אחרי מתיחת פנים מרשימה כוללים 
מחלקות ענק בהם בין היתר משקאות, קפואים, משחקים 

לילדים, כלי כתיבה, חטיפים, פירות וירקות ומוצרי חשמל ועוד 
ועוד והכל במחירים המשתלמים והנוחים ביותר.

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל המחלקות 

אינפורמטיבי
***

*

אלפים למדו בליל שבועות, אבל ערניים יותר

עמדות קפה טורקי עלית 
הוצבו בבתי הכנסת ובישיבות

עם קפה טורקי עלית, היה 'מֶצב' להיות ערניים יותר בליל חג 
השבועות: שורה ארוכה של בתי כנסת וישיבות זכו לקראת חג 

השבועות בפינות קפה וערכות ממותגות של קפה טורקי עלית, 
על מנת שהלומדים יוכלו ליהנות מכוס קפה טורקי חם ולשמור 

על ערנות רבה יותר בליל שבועות.

עם קפה טורקי עלית תתעוררו בכיף. 
מלבד הטעם המוכר והאהוב, קפה 
טורקי עלית מכיל קפאין שצריכתו 

תורמת לשיפור כושר הריכוז והערנות 
ומסייע לשמור על ערנות גם בשעות 

המאוחרות.

קפה טורקי של קפה עלית הוא 
קפה ארומטי ועשיר אשר זני הקפה 

בתערובת עוברים קלייה ייחודית 
ליצירת הטעם והארומה האופייניים 

שכל כך אהובים על החך הישראלי. לאחר מכן הפולים עוברים 
ערבוב לתערובת ונטחנים לבלנד עשיר שמכיל מספר רב של 

פולי קפה איכותיים. קפה טורקי עלית מיוצר בתהליך ייצור 
מבוקר המבטיח טעם מאוזן אך עם זאת עוצמתי, בארומה 

מושלמת, תוך פיתוח מקסימאלי של טעמי הקפה.

בכשרות: בד"ץ העדה החרדית.

6 שלוחות פותחות את הדלתות עבורכם:

המרכז החרדי להכשרה מקצועית
מקדם אתכם בכל מקום!
עכשיו בעונת הרישום החדשה: אווירה מותאמת ומוקפדת,

לימודים בפריסה רחבה ונבחרת מסלולים מובילים

צפון? דרום? מרכז? לא משנה איפה אתם גרים, שש 
השלוחות המתקדמות של המרכז החרדי להכשרה מקצועית 

עומדות לקחת אתכם למסע מקצועי מרתק, לקלוט אתכם 
צמאים לידע, לכוון אתכם לתחום המתאים לכישורים שלכם 

ולתכונות האופי הייחודיות לכם, ללוות אתכם כל הדרך אל 
המשרה הבאה ולהוציא אתכם הכי מוכנים שאפשר לפרנסה 

איכותית ומכובדת שתסייע לכם לכלכל את המשפחה הברוכה.

ירושלים, בני ברק, אשדוד, מודיעין עילית, בית שמש, חיפה. 
שלוחות המרכז החרדי פרוסות על פני מפת הריכוזים 

החרדיים, פועלות בתוך השכונות החרדיות, מהוות חממה 
מושלמת עבור התלמידים והתלמידות, בשעות וימים נפרדים 

לחלוטין, ומתהדרות בהנהלה שומרת תורה ומצוות. “לפני 
הכול אנחנו מרכז חרדי, ועם המעטפת הזאת אנחנו דואגים 

להכשרה מקצועית מותאמת", מסבירים בהנהלת המרכז 
החרדי. “בשוק הלימודים של ימינו, כשגופים אקדמיים מזהים 

את הפוטנציאל הצומח בציבור שלנו ומתיימרים להקים 
שלוחות ייעודיות שחוטאות לצביון ולאופי המתאימים לנו 

ויוצרות מגמה מסוכנת שהולכת רחוק מדי, המרכז החרדי הוא 
בשורה בלעדית".

הלימודים במרכז החרדי מפוקחים באמצעות ועדה רוחנית 
שקבעה את קווי היסוד שבתוכם הוא פועל כבר 26 שנים 

ארוכות ומקצועיות, ומותירים בחוץ תכנים אקדמיים שנאסרו 
על ידי גדולי ישראל. הרווח כפול: גם מערכי שיעורים ששומרים 
על האווירה והמהות הרצויות, גם קורסים מהודקים שמקצרים 

את התהליך ושולחים אתכם מוקדם יותר לשוק התעסוקה 
הצמא לקליטת עובדים מוכשרים.

בימים אלה ממתינים לכם בשלוחות המרכז החרדי יועצי 
הכוון מומחים, וההתמחות הייחודית שלהם קריטית עבורכם. 

באמצעות מבחני התאמה מתקדמים, ראיונות אישיים 
וכלי הערכה חדשניים תוכלו לקבל את רשימת המקצועות 

המומלצים לכם, לשמוע על דרישות הסף בעשרות הקורסים 
המובילים את משק העבודה - המלצה שלנו: שאלו אותם על 

נבחרת מסלולי ההנדסאים, הֶבּסט של עולם ההכשרה - ולזכות 
בייעוץ מקסימלי שלוקח בחשבון את תמורות העולם פוסט 

קורונה, משלב אתכם במגמות החמות-חמות ומוביל כל הדרך 
הבטוחה להצלחה.

כוכבית 2245. שמרו את המספר הזה בזיכרון הטלפון שלכם, 
וצאו לדרך!

הקפה הראשון של הבוקר 
מתחיל עם וופל בטעם קפה 

של "מן"לבוקר טוב יותר!
מכירים את התחושה של צורך עז למשהו מתוק ליד הקפה 

של הבוקר? כזה שיעלה לכם את מצב הרוח ויכניס אתכם ליום 
מוצלח במיוחד? 

"מן" מותג הוופלים והעוגיות האהוב מזמין אתכם ליהנות 
מרגעים של תענוג בוקר, לצד ספל קפה מהביל,  בתוספת 

וופלים טריים בטעם 
קפה-  עשירים בקפה 
שחור משובח ואמיתי 

שיעיר אתכם לגמרי 
וישאיר טעם מתוק 

ומלא אנרגיות .  תנסו 
ותתעוררו! 

למן מבחר גדול של ופלים ועוגיות בטעמים עשירים, כולל 
מוצרים מחיטה מלאה ומוצרים ללא תוספת סוכר .  

כל המוצרים מיוצרים תחת הקפדה גבוהה על איכות חומרי 
הגלם,  ללא חומרים משמרים, ללא שומן טראנס,  ללא צבעי 

מאכל וללא כולסטרול. 

בהשגחת הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א, להשיג 
ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות

מסורת של זהב ביקבי כרמל

היקב זכה במדליות הזהב 
היוקרתיות בתחרות היין 

אשכול הזהב 2021
יקבי כרמל עם שורת זכיות במדליות יוקרתיות שהוענקו 
בתחרות היינות הישראלית 'אשכול הזהב' למבחר יינות 

של היקב. תחרות היין 'אשכול הזהב', הנחשבת ליוקרתית 
ומתקיימת זו השנה ה-19 ברציפות, העניקה 3 מדליות זהב, 4 

מדליות כסף ו-2 מדליות ארד על יינות נבחרים של היקב.  

יקבי כרמל זכו בשלוש מדליות זהב 
בתחרות אשכול הזהב הנחשב לטקס 

יוקרתי של היין הישראלי - התחרות 
השנתית ליינות ישראל. היקב גרף 

מספר מדליות זהב גבוה, וכן 4 מדליות 
כסף ו-2 מדליות ארד, אשר הפכו 

אותו ליקב בעל נוכחות משמעותית 
בתחרות הנחשבת. 

היינות של יקבי כרמל זכו להערכה 
רבה בקרב ייננים, מלצרי יין, עיתונאים 

ויועצי יין. בתחרות אשכול הזהב משתתפים כל היקבים 
החשובים והמשמעותיים והגדולים בארץ, וכן יקבי בוטיק רבים. 

לתחרות נשלחים היינות הטובים ביותר בכל קטגוריה במטרה 
לזכות בחותמת האיכות של 'אשכול הזהב'. 

היינות של יקבי כרמל הזוכים במדליות זהב: סינגל ויניארדס 
קריניאן 2018 מכרם ואדי מילק, סיגנל ויניארדס מלבק 2016 

מכרם אדמון וסינגל ויניארדס שיראז 2015 מכרם קיומי.

בנוסף, יינות כרמל שזכו במדליות כסף  וארד על איכותם יוצאת 

טונה סטארקיסט- עשירה 
בברזל וטובה לבריאות

רותי אבירי, דיאטנית סטארקיסט מסבירה על חשיבות 
הברזל ומקורותיו במזון 

לטונה סטארקיסט שפע של יתרונות בריאותיים הנובעים 
מרכיביה: היא מהווה מקור מעולה לחלבון, ומכילה שפע של 

 ,D ברזל, מגנזיום, ויטמין ,B12 ויטמינים ומינרלים כגון ויטמין
וחומצות שומן מסוג אומגה 3. הפעם נתמקד בברזל.

הברזל הוא מרכיב תזונה חיוני לתפקוד הגוף, משום שהוא 
מעביר את החמצן מהריאות אל הרקמות בגוף ובכך שומר על 

קיומן ותפקודן.

כמות נמוכה מדי של ברזל גורמת לאנמיה – שזו ירידה בכמות 
ההמוגלובין בתאי הדם האדומים, כמו גם לירידה במספר תאי 

הדם האדומים. דבר זה מוביל לירידת כמות החמצן שמגיע 
לרקמות בגוף ולתפקוד פחות טוב של רקמות אלה בגוף כולו.

ילדים, מתבגרים ומבוגרים רבים סובלים מאנמיה ותזונה לקויה 
יכולה להיות אחת הסיבות לכך.

לאורך זמן האנמיה עלולה לגרום לא רק לחולשה כללית, 
עייפות או חוסר תאבון אלא היא גם עלולה לפגוע בהתפתחות 

השכלית ולכן חשוב לדאוג לאספקת מספיק ברזל זמין לגוף 
בתזונה בכל הגילאים. 

היכן נמצא הברזל במזון? יש לברזל במזון 2 מקורות: מן החי 
ומן הצומח. ברזל נמצא בצומח במזונות כגון קטניות, דגנים, 

גרעינים וזרעים שונים אך בחלקם יש רכיבים שמפריעים 
לספיגתו ולכן ספיגתו ממקורות מהחי תהיה טובה יותר. 

המקור הטוב והעשיר ביותר לברזל במזון הוא מן החי שם הוא 
נמצא בבשרים: בקר, הודו, עוף ודגים ובאיברים הפנימיים.

ב-100 גר' טונה סטארקיסט במים יש 1.6 מ"ג ברזל, ב-100 
גר' גר' טונה סטארקיסט בשמן יש 1 מ"ג, ב-100 גר' חזה עוף 
מבושל יש 0.42 מ"ג, בביצה קשה בינונית יש 0.6 מ"ג וב-100 

גר' בשר בקר מבושל יש 3.7 מ"ג ברזל.

ניתן לראות שבקר הוא אחד המקורות העשירים ביותר בברזל, 
אולם בהתחשב בהמלצות של התזונה הים תיכונית המומלצת 
כתזונה המיטבית ע"י משרד הבריאות ואשר לפיה יש להמעיט 

בבשר בקר אך בהחלט לכלול בה דגים, ניתן לראות שהטונה 
מכילה כמות ברזל שמהווה  כ-10 עד 20%  מההמלצות 

היומיות לצריכת ברזל בגילאים השונים.

בסופו של דבר, אין הרבה מזונות כמו טונה שמגיעים יחד 
עם שפע של יתרונות תזונתיים ושמשתלבים כה בקלות בכל 

ארוחה כמו טונה סטארקיסט בקופסה. היא מגיעה במגוון 
טעמים ואפשר לשלב אותה עם פסטה, אורז, חביתות, 

פשטידות, והיא מתאימה גם כמנה ראשונה או כתוספת 
לסלט, או בארוחות ביניים בתוך כריך או בתוספת קרקרים. 

אם נוסיף לכך את העובדה שהיא לא נראית או מריחה כמו דג 
)מה שחשוב במיוחד עבור ילדים( ואת נוחות ומהירות ההכנה, 

נקבל הרבה מאוד סיבות טובות לבחור בה כמרכיב בתפריט 
מאוזן ובריא!

שפע רב בכל העולמות

"עד חצות" של עלית: 
מעכשיו כשר למהדרין

מגוון המוצרים המעולים של עלית הכשרים למהדרין מתרחב, 
ומעתה גם סדרת "עד חצות" כשרה למהדרין בכשרות בד"ץ 

הרב וסטהיים. מהיום תוכלו ליהנות מעד חצות – ביסקוויט פריך 
עם ציפוי  שוקולד עשיר ומפנק במגוון טעמים .

הסדרה כוללת מארזים משפחתיים של עד חצות שוקולד חלב, 
עד חצות שוקולד לבן, עד חצות שוקולד מריר. קטגורית עוגיות 
הפרימיום צומחת משנה לשנה. עד חצות הינו המותג השלישי 

הדופן שהגיעה לידי ביטוי בהתרשמותם של אנשי המקצוע 
מתחום היין שבחנו את היינות המשתתפים בתחרות: 

מדליית כסף: סינגל ויניארדס שרדונה 2017, מכרם אדמון, 
אזורית גוורצטרמינר 2020, סינגל ויניארדס מרלו 2013, מכרם 
שעל , קטגורית מתיישנים 2011-2013, פינו גרי 2016 מסדרת 

ויניארדס , יין שעתיד לצאת ב2021

מדליית ארד: ויניארדס גוורצטרמינר 2018  וויניארדס, סירה – 
מורבדר 2016 

זו השנה ה-19 ברציפות בה מתקיימת התחרות השנתית 
ליינות ישראל - אשכול הזהב. השנה נשלחו לתחרות 286 יינות, 

שנבדקו במשך 3 ימים על ידי צוות שיפוט שכלל 26 שופטים. 
יושבי ראש משותפים – מר חיים שפיגל ועו"ד נחמן כהן צדק.

בקטגוריה, אהוב ומוכר בכל בית בישראל.

משפחת "עד חצות" משתדרגת לכשרות בד"ץ הרב וסטהים 
במסגרת מהלך שדרוג המהדרין של מרבית מוצרי עלית. שימו 

לב לחותמת הכשרות בחזית המוצר!

יש משהו חדש בתיק תק

חדש בכשרות מהודרת: 
תיק תק, סוכריות עם רעננות 

עדינה במגוון טעמים

תכניסו לכם משהו חדש לתיק : תיק תק, מותג סוכריות המנטה 
המוביל בארה"ב ואירופה, לראשונה בכשרות מהודרת של חוג 

חת"ם סופר בני ברק.

כבר 50 שנה שתיק תק הינו אחד מהמותגים המובילים 
בקטגורית הסוכריות העולמית, בדגש על סוכריות המנטה, עם 

הסוכריות הקטנות העשויות מליבת מנטה מרעננת וציפויים 
טעימים במיוחד. ההרכב הייחודי של תיק תק מציע רעננות 

הנמשכת לאורך זמן וטעם נפלא ב 2- קלוריות בלבד לסוכריה.

מאז השקתו באיטליה ב-1969, המותג הגדיל את הפריסה 
הבינלאומית שלו, וכיום הוא נמכר ביותר מ-70 מדינות ברחבי 
העולם, וממוקם במקום ה-4 בקטגורית הסוכריות העולמית.

תיק תק מעניק חוויית רעננות שמלווה אתכם בכל מקום, 
באריזה קומפקטית ונוחה שכבר הפכה לסימן ההיכר של 

המותג. פשוט הכניסו אותה לתיק, לכיס, לתא הכפפות ברכב, 
ותיהנו מרעננות שלא נגמרת כל יום, כל היום.

תיק תק בכשרות מהודרת של חוג חת"ם סופר בני ברק 
בארבעה טעמים: מנטה, מנטה חזק, תות ותפוז.  להשיג 

ברשתות השיווק ובנקודות המכירה.



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

ט”ו בסיון -ט”ז בסיון תשפ”א
26/05-27/05/2021  

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)18-19(מאירוביץ 054-6506501

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העריה 
נותרו דירות 4 ח', 2,190,000, 

5 ח', החל מ- 2,400,000, 
דירת נכה, 1,350,000 גמיש 
B.D.A 22-22(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

160 מטר, ניתנת לחלוקה, 
2,550,000 גמיש

B.D.A 22-22(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים, 
2,700,000 כולל חניה, 6 

חדרים, 2,900,000
B.D.A 22-22(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

ח', 1,900,000, 5 ח' פנטהאוז, 
2,800,000, 3 ח' פנטהאוז, 
 054-8449423 2,000,000

B.D.A 22-22(תיווך(_____________________________________________

 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)22-22(_____________________________________________

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

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

050-3000121)22-22(_____________________________________________

 מציאה! בקאליש 
כ- 80 מ"ר, כולל סוכה, 

קומה ראשונה + מעלית, 
מיידי, ב- 1,650,000 

ש"ח גמיש להב נכסים 
050-4177750)22-22(_____________________________________________

 בכהנמן דירות 3 חד', 
מ- 1,450,000, חזית 

לכהנמן, מ- 1,600,000, 4 
חד', מ- 1,770,000, חזית, 

תשלומים נוחים תיווך הנדל"ן 
050-4177419)22-22(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, 135 מ"ר, 
מפוצל ל- 2 דירות )65 מ"ר 

כל אחד(, משופץ כליל, 
2,250,000, מיידי תיווך הנדל"ן 

050-4177419)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג' דירות 3/4 חד', ודירת גן, 

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)22-22(נדל"ן 052-7181411

 בלעדי ברש"י, קומת 
קרקע מוגבהת, 100 

מ"ר, משופצת, מחולקת 
ל- 2 דירות, משוכרות, 

תשואה גבוהה, 
2,220,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 בבניה בכהנמן פנטהאוז 
5 חד' + גג מוצמד + מחסן 
וחניה, נוף, 2,450,000 תיווך 

_____________________________________________)22-22(הנדל"ן 050-4177419

 בפלמ"ח פנטהאוז 
3.5, כ- 110 מ"ר, 

ק"ד, ב.חדש, חניה, 
1,950,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)22-22(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)22-22(פנחסי 03-5799308

 קריית הרצוג, דירת 
גן, קרקע, ק"א, כ- 4.5 
חד', גינה כ- 150 מ"ר, 
נ.לחלוקה, 1,770,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות בנורדאו, 
דופלקס ענק, כ- 140 

מ"ר, 4 חדרים גדולים + 
3 מרפסות, בבנין שמור 
ומטופח חמד נדל"ן ציון 

054-3321212)22-22(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130, קומה 4 עם מעלית 

+ 3 יחידות שמניבות 
9,500 ש"ח, משופצות, 
4,000,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 בעמק יזראל דופלקס 
4.5 חד', ק"ג, 170/110 

מ"ר, חניה בטאבו, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)22-22(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-22(פנחסי 03-5799308

 בבעש"ט, דופלקס 
170 מ"ר, חזית, משופצת, 

נח לחלוקה/יחי"ד, חניה, 
2,680,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)22-22(_____________________________________________

 בחברון דופלקס בנוי, 
כ- 100 מ"ר + מרפסת 
שמש 40 מ"ר, רק ב- 

1,820,000 להב נכסים 
050-4177750)22-22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)22-22(נכסים" 055-6789653

 בלעדי דופלקס 5 ח' 
ללא מעלית, בקריית הרצוג, 
80 מטר בנוי + 30 בנוי בגג 
+ מרפסת יפה + אופציות, 
1,900,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)22-22(_____________________________________________

 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)22-22(_____________________________________________

 בהשלשה, 140 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 5.5 חד', סוכה 
ענקית, חניה, 2,700,000 גמיש 

_____________________________________________)22-22(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במימון-סוקולוב 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)22-22(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באיזור אוסם 5 חדרים, 
כ- 200 מטר, 2 מפלסים, 

ק"ג, ללא, שמורה, מתאימה 
לחלוקה, 2,700,000 תיווך 

050-4130093)22-22(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )ליד 
גינת הזית(, חדשה, 5 

חדרים, קומה 6 + מעלית 
שבת, 1,770,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)22-22(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות בהרצוג 5 חד' 
+ 4 יח"ד, מושכרת ב- 15 

אלף, קומה ב', ג', וד', חדש 
מהנילון, 330 מטר, 4,000,000 

ש"ח "פנחס נכסים"
055-6789653)22-22(_____________________________________________

 בעמי, 6 חד', 162 
מ"ר, ק"א, מפוארת 

ומושקעת ברמות, נדירה, 
למחפשי איכות!!! בלעדי 

_____________________________________________)22-22(מתיווך 054-3970200

 ח.מקבלן! א.אברבנאל 
4 חד', כ- 90 מ"ר, 

ק"ב, מעלית, מרפסות, 
1,600,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)22-22(לדיור" 052-5222690

 ח.מקבלן! א.אברבנאל 
4 חד', כ- 73 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, מרפסות, 
1,550,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)22-22(לדיור" 052-5222690

 א.ביאליק 4 חד', 
כ- 79 מ"ר, ק"ג, מעלית 
+ ח.בטאבו + מחסן + 

סוכה, 1,750,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)22-22(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 מ"ר, 
ק"א, משופצת מהיסוד, 
א.ממשית, 1,690,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)22-22(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 4 
חד', כ- 80 מ"ר, סוכה, 
ק"א, חזית, משופצת, 

1,485,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)22-22(_____________________________________________

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

מרפסת 55 מ"ר, 
1,730,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א, חזית 
+ אופציה, 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(גמיש א. פחנסי 03-5799308

 בלעדי! בהראשונים 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ד + מעלית + 

מחסן + יחידה 40 מ"ר בק"א, 
חדשה, מושכרת 3,500 ש"ח, 

2,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 באזור העיריה בבנין 
חדש ומפואר, 4 חד', 102 

מ"ר + יחיד"ה, ק"5 + מעלית 
+ חניה, 3 כ"א, נוף מרהיב, 
2,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

 ביואל 4 חדרים, קומה 
3, מעלית + חנייה שמורה, 

2,200,000 גמיש תיווך
050-4130093)22-22(_____________________________________________

 מציאה, בהלוחמים, בבניה 
מתקדמת, 4 חד', ק"ב, חזית, 
2,030,000 )גמיש לבעלי הון( 

_____________________________________________)22-22(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באסם 4 חד', מפוארת 
ומושקעת במיוחד, 105 מ"ר, 

קומה גבוהה, 2,200,000 תיווך 
_____________________________________________)22-22(הנדל"ן 050-4177419

 באבן גבירול כ- 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית פתוחה, 
מעלית, חדישה, 1,890,000 
_____________________________________________)22-22(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 הזדמנות ברמב"ם!! 4 
חד', ק"ב, 3 כ"א, סוכה, 

משופצת, 1,850,000 
מ.כהן-נכסים

052-7684074)22-22(_____________________________________________

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

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)22-22(_____________________________________________

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

1,530,000 )גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)22-22(נכסים" 055-6789653

 בלעדי בחברון כ- 4 ח', 
3 כ"א, קומה ב' ואחרונה + 

גג רעפים, השכן ליד בנה, 
מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)22-22(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי מציאה 
בהראשונים 4 חדרים, 
חזית, מטופחת, ק"ד 

+ מעלית, 1,730,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)22-22(והשקעות 054-4290600

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

חזית + מעלית+ חניה, 
1,620,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 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)22-22(_____________________________________________

 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)22-22(_____________________________________________

 א.טבריה 3 חד', 
78 מ"ר, ק"ג, ללא, 

משופצת, א.בג.בטון, 
1,560,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)22-22(לדיור" 052-5222690

 א.מינץ 3 חד', ק"ד, 
כ- 80 מ"ר, היתרים, 
ג.רעפים )לקונה 1(, 
לשיפוץ, 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)22-22(_____________________________________________

 מציאה!! א.השניים 
3 חד', ק"ג, 65 

מ"ר, מעלית, סוכה, 
1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)22-22(לדיור" 052-5222690

 באזור זכרון מאיר 3 
חדרים, גדולה ויפה, חדשה, 

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

B.D.A)22-22(_____________________________________________

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

3 כ"א, חזית, מיידי, תיווך 
050-4122744)22-22(_____________________________________________

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

כ"א, פינוי גמיש, תיווך
050-4122744)22-22(_____________________________________________

 מציאה במימון!! 3 
חד', ק"א, משופצת, 65 
מ"ר, 1,520,000 ש"ח, 
בלעדית מ.כהן-נכסים 

052-7684074)22-22(_____________________________________________

 לחטוף בסוקולוב!! 
3 חד' גדולה, ק"ה, 

מעלית, נוף, סוכה וחניה, 
1,730,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)22-22(נכסים 052-7684074

 בלעדי בז'בוטינסקי כ- 3.5 
ח', קומה ב', עורפית לרב שך 
+ אופצייה לסוכה, מפתחות 

במשרד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)22-22(_____________________________________________

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

מעלית, 1,520,000 תיווך 
_____________________________________________)22-22(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי באפשטיין, 
70 מ"ר, 3 חדרים, ק"ג 
)גג רעפים(, 1,390,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)22-22(והשקעות 054-4290600

 באיזור הרצוג, 60 מ', 
ק"2, חזית, משופצת חלקי, 2 
ח', חלוקה בקלות ל- 3 חד' + 

אופ' לחדר, 1,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(נדלניסט 050-6589497

 בירושלים 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 

מ.מהיסוד, א.ממשית, 
1,690,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)22-22(_____________________________________________

 בר"ע השקט 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, משופצת 

מהיסוד, 1,680,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)22-22(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 
3.5 חד', ק"א, חזית, 

כ- 80 מ"ר, מ.חלקית, 
1,790,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)22-22(הקריה 050-3000121

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

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)22-22(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3.5 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 

חניה, מעלית, מ"ש, 
1,650,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)22-22(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 95 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,600,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)22-22(_____________________________________________

 בסוקולוב 3 חד', 78 מ"ר, 
ק"5 + מעלית, חדשה, + 

יחידה 45 מ"ר בק"ק, מושכרת 
3,800 + חניה, 2,590,000 

_____________________________________________)22-22(ש"ח א. פנחסי 03-5799308



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

ט”ו בסיון -ט”ז בסיון תשפ”א   26/05-27/05/2021

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

1-1.5 חדרים

 בלוד, בדוד המלך, יחידות דיור
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

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ווילה!, 

ג'קוזי, בריכה, מרפסות, נוף, 
חצר ענקית, מתקנים, גם 

_____________________________________________)17-42ש(לקבוצות 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

 ברח' הרב קוק/גן וורשא, 
2 חד', במצב מצוין, מרוהט, 

ממוזג, מיידי, לכל מטרה, 
_____________________________________________)19-22ל(לל"ת 054-6804376

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

למבוגרת אם יש מישהו שיש 
לו אפשרות לעזור שיצור קשר 

050-5952474)22-22(_____________________________________________

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

 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

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

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

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

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

 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

 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

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 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

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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

מבנים

■ 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

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

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

דירות 
להשכרה

+5 חדרים

אלעד
3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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

 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

קוטגים
ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

קריית אתא
 בק.אתא על ציר 

המטרונית, מחולקת, 
משופצת קומפלט, 

שכירות עוברת, מחיר: 
 052-6884883 720,000

_____________________________________________)22-22(חיים

 בק.אתא, איזור 
מתפתח, מתאימה 

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

_____________________________________________)22-22(חיים

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

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

_____________________________________________)22-22(חיים

3-3.5 חדרים
 בק.אתא, ק"ב, 

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

_____________________________________________)22-22(חיים

 בחיד"א 2.5 חד', 55 מ"ר, 
ק"ב, חתימות שכנים )רעפים 

ולבצד(, 1,450,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)22-22(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2.5 
חד', 50 מ"ר + אופציה 35 

מ"ר, היתרים ביד, משופצת, 
ק"א, 1,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)22-22(פנחסי 03-5799308

טבריה
 דירת השבוע, בשזר 
המבוקש, בבנין מתחרד, 
3 חדרים, קומה ב', דירה 
מטופחת, 585,000 ש"ח 
***בשיכון ד', בית פרטי 
טורי, משופץ, 60 מ"ר + 

גינה כ- 100 מ"ר + אופציה 
להרחבה, רק 595,000 ש"ח 

_____________________________________________)22-22(052-7166160 ידידיה

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 

45 מ"ר(, אור, כיוונים, ניתן 
לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)22-22(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': קוטג' 5.5 חד' 
+ יחידת 2.5, המכניס 3,600 
ש"ח, חצר )30 מ"ר(, משופץ, 

קרקע, כיוונים, 3,290,000 
ש"ח תיווך הכוכבים:

02-5713375)22-22(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)22-22(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 5 חד' )109 מ"ר 
נטו( + סוכה )5 מ"ר( + מחסן 

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,100,000 ש"ח! 

_____________________________________________)22-22(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 
_____________________________________________)22-22(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 
_____________________________________________)22-22(הכוכבים: 02-5713375

פתח תקווה

 "אינפינטי עוצמה", 
בקרית אלון, ברנד 45, בית על 
מגרש, 508 מ"ר, ניתן לחלוקה 
ובניית 2 יחידות, מיקום שקט 

ומבוקש צוות דודי נגר
050-9693307)22-22(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים
 דירת שותפים, בנחלת 
צבי, משופצת, 5 יחידות עם 

מעלית, אפשרות השכרה 
10,000 ש"ח, מיידית, רק 

1,620,000 ש"ח
050-4811122)22-22(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בהרצל 78, בניין לקראת סיום 
תמ"א בחודש 11, דירת 3.5 

חד', קומה 3, 3 כ"א, 2 דיירים 
בקומה, מרפסת שמש, ממ"ד, 

מעלית, חניה אוראל מלכה 
050-2512524)22-22(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", בבן 
דוד 28, דירת 4 חד', חדשה, 

מפרויקט תמ"א, קומה 4 
+ מעלית, חנייה, מרפסת 
שמש, ממ"ד אוראל מלכה 

050-2512524)22-22(_____________________________________________

 ברח' רוטשילד 92, 4 
חד', קומה א', משופצת 

מהיסוד + יח' הורים, 
1,590,000 גמיש

052-5757428
052-7141427)22-25(_____________________________________________

 בסמילנסקי 4 + מ.שמש 
וסוכה + ממ"ד, משופצת, 

לכניסה מיידית 072-3925485 
_____________________________________________)22-22(בלעדי דירות גואטה

 בכפר גנים בהיבנר 4.5 + 
מעלית, קומה 2, מרווחת -072
_____________________________________________)22-22(3927601 בלעדי דירות גואטה

3-3.5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בנביאים 6, 3 חד', 75 מ"ר, 
קומה 1, ללא מעלית, חניה 

משותפת, מרווחת, משופצת, 
יפה ומטופחת, ניתן לרכוש 

מושכרת, תשואה גבוהה!!! 
_____________________________________________)22-22(אוראל מלכה 050-2512524

בני ברק
פנטהאוזים ודירות גן

 בבעלי התוספות 1, 
דירה שלושה חדרים, קומה 3, 
משופצת ויפיפיה, ללא תיווך 

054-3975952)22-22(_____________________________________________

 פנטהאוז מדהים, 175 
מ"ר, בנין חדש, רבי עקיבא 
סוקולוב, למיידי תיווך דורון 

054-4980159)22-22(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, בבניין חדיש, 

פנטהאוז 5 חד' + 
מרפסת שמש, 120 מ"ר, 

יחיד בקומה, ב- 6,500 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)22-22(_____________________________________________

דופלקסים
 בהרב קוק הבנים, 

דופלקס 210 מ"ר כולל 
מרפסת שמש, בבניין 

חדיש + מעלית וחניה, 
מיידי! ב- 7,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)22-22(_____________________________________________

 5 חד', בניין חדש, רבי 
עקיבא סוקולוב, למיידי תיווך 

_____________________________________________)22-22(דורון 054-4980159

 באברבנאל דירות 4 
חד', בנין חדש, החל 

מ- 4,400 נדל"ן הקריה 
050-3000121)22-22(_____________________________________________

 באמרי חיים 3 חדרים 
חדשה ומושקעת, מיידי 

אמפייר-סטייט נדל"ן
052-7181411)22-22(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רבי יוסי 3 
חד', ק"א, חזית, משופצת, 

ממוזגת, 3,700 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 חד', שיכון 
ו', ממוזגת, משופצת, עם 

ממ"ד, קומה ראשונה, 3,000 
_____________________________________________)22-23ל(ש"ח 054-6765484 בני

 למיידי! ברח' דון יוסף 
הנשיא, נקיה ומרווחת, 
_____________________________________________)22-25ל(מרוהטת 052-7662939

ירושלים
 דירה משופצת להשכרה 

ברח' זכרון יעקב, יש לרדת 
מדרגות, 3 קומות + חצר, 
_____________________________________________)22-23ל(דירה ריקה 052-3838934

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 בז'בוטינסקי/צהל, 3 
חדרים, קומה 3 נמוכה, 3,200 

_____________________________________________)22-22(ש"ח 050-3528252

 להשכרה, קלינקה/
משרד - יפיפה! אזור 

עיריית ב"ב, כניסה 
פרטית, ממוזגת, 

אפשרות לשותפות
052-6176122)22-23(_____________________________________________

 משכיר/שוכר נכס 
מסחרי בבני ברק, אנחנו 

הכתובת עבורך תיווך 
_____________________________________________)22-22(דורון 054-4980159

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)22-22(_____________________________________________

 למכירה! חנות חליפות 
חתן רווחית )מרכז/שפלה(, 
וותק 5 שנים! בהזדמנות!! 

_____________________________________________)22-25ש(050-6319966

 בעיר אריאל להשקעה, 
מכירה 3.5 ח', ברחוב התבור, 

דירת שותפים לסטודנטים, 
הכנסה 3,900 ש', אפשרות 

להכנסה 6,000 ש', רק 
1,290,000 ש"ח

050-4811122)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ראבד 
רבי עקיבא, מרתף 60 מ"ר, 

חלונות מוגבהים, מתאים 
למגורים ולכל מטרה, 

1,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 34 מ"ר, בגן וורשא, רק 
3,300 תיווך דורון

054-4980159)22-22(_____________________________________________

 54 מ"ר, בבניין חדש, 
חזית, על רבי עקיבא תיווך 

_____________________________________________)22-22(דורון 054-4980159

מחסנים

 בעזרא-נחמיה, לכל 
מטרה )בנים(, 200-500 מ"ר, 

כניסה נפרדת, מחיר גמיש 
_____________________________________________)22-22(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

מזגן, מושקע + גישה לרכב, 
_____________________________________________)22-22(ללא תיווך 054-3975952

 משרד 20 מ"ר, חדש, רק 
2,000 ש"ח כולל הכל תיווך 

_____________________________________________)22-22(דורון 054-4980159

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

מזגן, מושקע + גישה לרכב, 
_____________________________________________)22-22(ללא תיווך 054-3975952

לפרסום
03-6162228

 בקריה החרדית 
בטבריה, פנטהאוז 

מפואר, 5.5 חדרים, 
מאובזר קומפלט, ריהוט 

חדש, משקיף לכנרת 
חמד נדל"ן ציון
054-3321212)22-22(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ט”ו בסיון -ט”ז בסיון תשפ”א   26/05-27/05/2021

מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

■ 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

 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

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

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

052-2786557)20-23(_____________________________________________

ריהוט

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

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

 דרוש מכשיר שמיעה וכן 
מקרר לאדם נכה, אם מישהו 

_____________________________________________)22-22(יכול לעזור 050-5952474

 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

תינוקות

 סלקל לרכב 65 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

קייטרינג
 טעים בבית! שירותי 

קייטרינג למהדרין, 
לאירועים גדולים וקטנים 

_____________________________________________)21-24ל(054-8406437

אבידות

 נמצא צרור מפתחות 
בקבר שמואל הנביא טל': 

_____________________________________________)21-22ח(053-3142926

 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

 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

תקשורת

 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

 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 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

 לפני כחודש נלקחה 
עגלת טיולון כחולה 
משפע ברכת השם 
המוצא הישר יפנה

054-6337221)22-23(_____________________________________________

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)22-23ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 טוסטר אובן 5 ליטר 450 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3155415

 מחבת חשמלי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(053-3155415

 2 נברשות קריסטל 
מהממות כחדשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(כל אחת 054-8485376

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-3558949

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי בלוסטנור 90 ש"ח 
שקט במיוחד כחדש טל': 

_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 מכשיר פקס + צבע שחור 
מלא חדש מקורי של HP ב- 
_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)22-23ח(כחדש טל': 050-2897977

 ארון 5 דלתות סנדביץ לבן 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 052-5708636 

 ארון 5 דלתות צבע גינס 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 052-5708636

 ארון 2 דלתות צבע גינס 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 052-5708636

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 053-3155415

 עגלת מאמס אפור בהיר 
אמבטיה טיולון וכיסוי גשם 

500 ש"ח ירושלים
_____________________________________________)22-23ח(052-7117847

 beby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 
משוכללת כחדשה 499 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 050-4171008

 מקלדת אלחוטי 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

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

_____________________________________________)22-23ח(טל': 050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק כחדש + מזכירה 120 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 050-2897977

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3187276

 מקצבים מטורפים ביותר 
לאורגני קורג מכל הדגמים 

_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 058-3228359

 למכירה אוגרים סיבירים 
זוג ב- 20 ש"ח בלי כלוב בבני 

_____________________________________________)22-23ח(ברק בפל': 054-8402226

 נותרו יחידות אחרונות 
אוזניות בלוטוס חזקות 

ואיכותיות חיבור למכשירים 
כשרים 45 ש"ח בלבד!!! 

_____________________________________________)22-23ח(054-8532248

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

052-7182106
a0527182106@gmail.com)22-23ח(_____________________________________________

 סורג חדש )טרלידור( כ- 
180*70 ניתן לקיצור 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(ב"ב 054-8524303

 שעון קוורץ XUPA חדש 
פועל מצוין 70 ש"ח טל:

_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם מס' 4 30 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה כנרים יפהפיים 
בבני ברק 200 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)22-23ח(052-7151075

 שמלה שחורה )שושי 
יגודיוב( מידה M כחדשה 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-8485376

 burberry בושם 
london חדש באריזה!! 140 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בני ברק 054-8481582

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 למכירה 12 אוגרים כולל 
כלוב וציוד ב-200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(0556796116

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

054-8422105 03-6781770)22-22(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

160 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל, אפשר לקנות 

_____________________________________________)22-22(במכולת אלי טרה הרב שך 18 

 נמצא עגיל זהב של 
אישה/נערה לפני כחודש באזור 

_____________________________________________)22-23ח(ר"ע דובק 052-7140850

 חדש! קו ארצי להשבת 
אבידה אבד לכם משהו 

מצאתם משהו חייגו בהקדם 
_____________________________________________)22-23ח(03-6780755

 אבד תיק טלית ותפילין 
בכ"ח אדר בב"ב רקום ש.ש 

_____________________________________________)22-23ח(050-4103142

 קו ארצי להשבת אבידה 
_____________________________________________)22-23ח(03-6780755

 נמצאו אופני הילוכים 
_____________________________________________)22-23ח(ממותג קוברה 050-7248799

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

 "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

 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

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

מוצרים 
ושירותים

גמחים
 גמ"ח תהלים, ניתן למסור 

שמות לרפואה, הצלחה, וכו'
055-7151321)22-22(_____________________________________________

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

לימוד נהיגה
 נהיגה ברמה אחרת, 

לימוד מהיר, קצר 
ואיכותי, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

 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

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

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

לעתיקה, מאובזרת קומפלט 
_____________________________________________)22-33ש(053-3198762 058-3225218

 טיונר של tunan צריך 
מגבר קולט תבנית מצוין 

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

_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

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

 תיק עגלה בצבע ורוד 
כהה איכותית 299 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-6907470

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ 18 אינץ אחורי 10 שקל 

_____________________________________________)22-23ח(054-3177932

 צמיג 700 10 שקל 20 
אינץ קידמי נשלף 20 שקל 

_____________________________________________)22-23ח(054-3177932

 24 קידמי או אחורי 
20 שקל אחורי פלוס צמיג 

ופנימית 40 שקל
_____________________________________________)22-23ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
עם שמיניות וצמיג 20 שקל 

_____________________________________________)22-23ח(054-3177932

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(053-3155415

 משחק דומה קליקס 60 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3155415

 מגש גדול נרוסטה קוטר 
50 ס"מ 25 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ה' 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3155415

 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

 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

 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

 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



ט”ו בסיון -ט”ז בסיון תשפ”א   426/05-27/05/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

■ 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
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ 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

 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)22-22(_____________________________________________

 עובד חרוץ להתקנות מיזוג 
אויר מאזור המרכז, רקע טכני 

_____________________________________________)19-22ל(חובה 058-7348517

 לאיחוד הצלה בב"ב, 
דרושות עובדות לבוקר, 

35 ש"ח + בונוסים 
למתאימות, לפרטים 

03-6001411)20-23(_____________________________________________

 לחברת שליחויות, נהג 
עד 12 טון, מגיל 21, ל- 5 ימים 

_____________________________________________)20-23ל(בשבוע 054-3002562

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

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

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

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

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5 למשרה חלקית, 

למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)22-25ש(054-8450745

התפנה מקום אצל 
משפחה חמה בבני ברק
מקבלת נשים 

מבוגרות 
)סיעודיות(
נסיון רב 

והמלצות רבות
03-6774319

073-7366818

 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

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בב"ב, משרה 

מלאה, 5 ימים בשבוע, 
תנאים טובים

_____________________________________________)21-24ש(052-6364614

 דרוש עובד למחסן 
בב"ב, משרה מלאה, 

5 ימים בשבוע, תנאים 
_____________________________________________)21-24ש(טובים 052-6364614

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)20-23(_____________________________________________

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

רחובות. אין צורך בנסיון. 
_____________________________________________)20-23ל(שמוליק 052-3571374

שכר משתלם ותנאים מעולים

לרשת צהרונים ארצית דרושות:

גיוס עובדים והכשרתם | פיקוח ובקרה על 
הפעלת הצהרונים

תואר ראשון בחינוך, יתרון משמעותי | ניסיון 
ניהולי בתחום גנים/צהרונים | יחסי אנוש 

טובים | נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות

etgarimrg@gmail.com :קו״ח למייל

רכזת צהרונים לגני ילדים

גננות וסייעות לצהרונים

דרישות:

באיזור המרכז, בהיקף של משרה מלאה
לתפקיד: 

בעיר רמת גן, לשנת הלימודים הבאה

 לקבוצת בוגרים במעון 
קטן דרושה מטפלת 

מסורה, אווירה ביתית, 
_____________________________________________)22-24ש(שכר גבוה 054-5841018

korot@orchot.org.ilkorot@orchot.org.il

(547

 

אלעד:

באר יעקב:

מדריכת ריפוי בעיסוק )משרה 606(

קלינאית תקשורת )משרה 607(
למעון 
שיקומי }

סייעות לגני תקשורת )משרה 525(

פיזיותרפיסטית למעון תקשורת )משרה 582(

מרפאה בעיסוק למעון תקשורת )משרה 523(

 לגן בת"א סייעת גן חובה 
_____________________________________________)22-23(לעבודה קבועה 054-8413917

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית 03-6714809 
להתקשר מ- 10:00-15:00 

_____________________________________________)22-25(בלבד

 דרוש איש תחזוקה 
לסמינר בב"ב, חרוץ ויר"ש 

_____________________________________________)22-25ל(050-4124967

 טבחית לבית אבות 
לעצמאים בבני ברק, 
סביבת עבודה נעימה 
_____________________________________________)22-25(ורגועה 050-4112425

 אם בית לבית אבות 
לעצמאים בבני ברק, 

נסיון בניהול ומתן שרות 
לקוחות יתרון, קו"ח 

ganeymargoa@net.il)22-25(_____________________________________________

 למעון איכותי בצפון 
ת"א, דרושות: מטפלת 
תינוקות וסייעת למגוון 

משרות מלאות/חלקיות 
_____________________________________________)22-25ש(חגית - 054-7708715

 לחברה בתחום הפיננסים, 
מתאמי פגישות לחצי משרה, 
תנאים טובים, סביבה חרדית, 
riki@tlp-ins.co.il -22-25ש(קו"ח למייל(_____________________________________________

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרוש מתנדב באזור בני 

ברק, אלעד, קרית ספר ובבית 
_____________________________________________)22-22(שמש 054-3452017

 מתנדבת מבני ברק 
לעבודה משרדית, להתקשר 

בין השעות 10:00-13:00 
054-3452017)22-22(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

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

 תופרת בפרדס כץ מיומנת 
בכל סוגי התיקונים בין 20 ל- 

_____________________________________________)22-25ל(30 ש"ח 054-8459334

 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(_____________________________________________

 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

 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

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)20-21ח(70 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



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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