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במרכז לבריאות האישה שבמרפאת לב הרמה, תעניק מאוחדת את שירותי 
הרפואה הדחופה בין השעות 19:00-21:00 וללא צורך בקביעת תור, באמצעות 

רופא/ת נשים, ואחות ⋅ מנהל 
השיווק המחוזי הרב יהודה לוי: 

"מאוחדת ממשיכה להוביל את 
שרותי הרפואה הדחופה בבית 

שמש גם בתחום רפואת הנשים 
והיא חלוצה גם בתחום זה" | עמ' 6

ישיבת הממשלה החדשה

אבי גרינצייג סערת השבתסערת ההפרדה

איחוד מפצל
כמעט אין מהמורה, מכשול או תקלה אפשרית שממשלת בנט-

לפיד החמיצה בעשרת הימים הראשונים לכהונתה. תשכחו ממאה 
ימי חסד, אפילו מאה שעות תמימות לא חלפו עד להיווצרותו של 
חלקי  כלל  של  שלמותם  על  ממשי  איום  שהציב  הראשון  המשבר 

הקואליציה – הארכת מה שמכונה 'חוק איחוד משפחות'.
קצת רקע הכרחי: בשנת 2002 התקבלה החלטת ממשלה המונעת 
מפלסטינים שנישאו לבני זוג תושבי ישראל מהמגזר הערבי, לקבל 
אזרחות ישראלית מלאה. מאז, בכל שנה, מאשרת הכנסת את הוראת 
מועדה  בנושא  המלצה  מקבלת  שהיא  לאחר  זמני,  באופן  השעה 

משותפת של ועדת הפנים וועדת חוץ וביטחון.

הממשלה החליטה: ועדת חקירה 
ממלכתית לחקירת אסון מירון 

במפלגות החרדיות התנגדו וחברי האופוזיציה תקפו אבל ממשלת 
בנט לפיד החדשה אישרה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר 
האסון  ח"כ יעקב אשר פנה לשר הביטחון בני גנץ: "לפי ההצעה 

הממשלתית בראש הוועדה יעמוד שופט עליון או מחוזי וכל חבריה 
ימונו על ידי נשיאת ביהמ"ש העליון ועל פי הצע"ח שהגשתי 

יעמוד בראשות הוועדה איש מקצוע עם ניסיון מוכח במערכות 
גדולות ומורכבות וחבריה כולל היו"ר ימונו ע"י הממשלה"  פורום 

המשפחות השכולות: "מדובר בהחלטה מבורכת, שתאפשר 
לנו להתחיל להתרכז סוף סוף בהנצחת זכרם במקום להתעסק 

במחדלים עצמם" | עמ' 10

לקראת גל רביעי
בישראל כבר הורידו את מסכות והמשק חזר לשגרה מלאה, אולם בימים האחרונים נרשמה עליה משמעותית במספר החולים, בעיקר בגלל 

הווריאנט ההודי שגרם להתפרצות בכמה ערים, בעיקר בקרב ילדים ונערים  במשרד הבריאות שוקלים להחזיר את המסכות במקומות סגורים 
ולבטל חלק מההקלות וההגבלות שהוסרו  מחדל בנתב"ג: אלפים נכנסו לישראל ללא שעברו בדיקת קורונה | עמ' 11

התפרצות מחודשת של הקורונה: הממשלה תחליט על צעדים בימים הקרובים

נשיאת העליון השופטת חיות מבקשת למנות חברי ועדה שיהיו מקובלים על הציבור החרדי

"אתנגד לרחצה 
נפרדת באתרי רשות 

הטבע והגנים"
השרה תמר זנדברג ממרצ: "אתנגד לכל חקיקה 

  "בנושא ולהלבנת ההפרדה במרחב הציבורי
ח"כ משה גפני: "הוראתה של השרה זנדברג שלא 

לאפשר לרשות הטבע והגנים שתהיינה שעות 
נפרדות לגברים ונשים ב-2 מקורות מים, היא 

הוראה פרימיטיבית וחשוכה" | עמ' 6

שרת התחבורה: 
"אקדם תחבורה 
ציבורית בשבת"

שרת התחבורה מרב מיכאלי פועלת לקדם תחבורה 
ציבורית בשבת ולהעביר את הסמכויות בנושא 

לרשויות המקומיות  ח"כ יעקב ליצמן: "מר בנט 
שסיפר לנו על וטו של ׳ימינה׳ לנושאי דת מאפשר 
את הפגיעה בסטטוס קוו, תוך חילול יום המנוחה 

הלאומי" | עמ' 6



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 | 



חכם! יצאת
משלמים פחות. מקבלים מהר.

סגרת ביטוח ב-

ב-AIG לא משלמים על ביטוח הרכב בשבתות ובחגים,
וגם מקבלים תשלום על תביעות הכי מהר בישראל! 

הצטרף למהפכה ותפסיק לשלם עמלות סוכן מיותרות. 

www.aig.co.il התקשר עכשיו ונציג שירות מקצועי ייתן לך הצעה משתלמת
1-800-400-400

לא משלמים
על שבתות וחגים

משלמים תביעות 
הכי מהר בישראל

אפשרות 
לרכישה אונליין

החברה לתנאי  כפוף   | ק״מ   15,000 עד  לנוהגים  אחרונות  שנים  בשלוש  נקי  ביטוחי  עבר  לבעלי   | וחובה  מקיף  ביטוח  ברכישת 
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"בעיר בית שמש ישנם כבר 11 מרכזים רפואיים, 
כאשר עוד שניים נמצאים בשלבי בנייה"

ישיר: קו אוטובוס מבית שמש לטבריה

רמב"ש ג': שיפור פני השכונה

מחייכים לעסקים הקטנים

מאת: אלי כהן

מעמד רב רושם נערך במהלך השבוע החולף בטקס חנוכת המרכז 
הרפואי החדש של לאומית שירותי בריאות בשכונת חפציבה בעיר 
בית שמש זאת כחלק ממערך התנופה וההתפתחות המרשימה של 

לאומית בעיר.
היו"ר  בראשות  לאומית  הנהלת  חברי  נכנסו  עצמו  לטקס  קודם 
סקרו  הם  שם  בלוך  עליזה  ד"ר  רה"ע  בלשכת  לפגישה  והמנכ"ל 

בפניה את ההתפתחות המרשימה של לאומית בעיר בית שמש.
הידועה של  מסירותה  את  ציינה לשבח  בלוך  עליזה  ד"ר  רה"ע 

לאומית ושל ראשיה בכל הנוגע לשירות, מקצועיות ואמינות.
שירותי  לאומית  והנהלת  ראשי  עם  המיוחד  המפגש  במהלך 
בריאות ציינה רה"ע ד"ר עליזה בלוך כי היא מעוניינת ליצור מספר 
שיתופי פעולה ופרויקטים משותפים שניתן לפתח יחד עם לאומית 

שירותי בריאות.
במעמד חנוכת הבית השתתפו יו"ר לאומית מר יעקב קוקי אדרי, 
חבר  בלוך,  עליזה  ד"ר  רה"ע  פרננדס,  חיים  מר  לאומית  מנכ"ל 
הכנסת וראש העיר בעבר הרב משה אבוטבול, ישראל סילברשטיין 
יו"ר ארגון "עזרת אחים",  מחזיק תיק בריאות, הרב אברהם קאפ 
האזור  הנהלת  ויגרצין,  עודד  מר  בלאומית  ירושלים  מחוז  מנהל 
בראשות מנהל האזור מר יאיר רט, מנהלי המרכזים הרפואיים של 
את  נס  על  העלו  אשר  ציבור  ואישי  רבנים  שמש,  בבית  לאומית 

פעילותה הענפה של לאומית שירותי בריאות.
יו"ר לאומית בירך בטקס את הנהלת המחוז והאזור על פתיחת 
על  הפרוס  זה  מרשים  רפואי  במרכז  כי  והדגיש  הרפואי  המרכז 
כ-530 מ"ר, הושקעו כ-3 מיליון שקלים כולל ציוד רפואי ומחשוב.

בבית  ללאומית  היום  כי  ציין  פרננדס  חיים  מר  לאומית,  מנכ"ל 
שמש יש כ-26,000 לקוחות, שמהווים נתח שוק של 18.5%, כאשר 
השנה  מתחילת  בצמיחה  שנמצא  חדש  סניף  הינו  הנוכחי  הסניף 
ואנו מצפים שימשיך ויצמח במהלך השנים הבאות. המרכז הרפואי 
כ-66,000  המשרת  בלאומית  וביתר  יהודה  לאזור  שייך  החדש 
של  מרשימים  רפואיים  מרכזים  ב-25  שירותים  ומעניק  לקוחות, 

לאומית.
וציין כי בלאומית הלקוח  ויגרצין בירך  מנהל המחוז, מר עודד 
הוא במרכז העשייה שלנו ואנחנו שואפים להעניק ללקוחות שלנו 
ציבורית  מערכת  שתנהג  שראוי  כמו  ביותר,  הטוב  השירות  את 

המשרתת את לקוחותיה.
את המעמד הנחה יאיר רט מנהל אזור יהודה, אשר בטוב טעם 
העלה את פעילותה הענפה של לאומית שירותי בריאות בעיר בית 

שמש.
ותיק  לקוח  ש"ס,  מסיעת  אבוטבול  משה  הרב  הכנסת  חבר  גם 
בלאומית ואשר בעבר שימש כראש העיר נשא דברים וציין לשבח 

שלה  המומחים  ברופאים  הידועים  בריאות  שירותי  לאומית  את 
ובמקצועיות נדירה.

קדם לאירוע טקס קביעת מזוזה ראשית במרכז הרפואי שנערך 
מרבני  כהן  יחזקאל  רבי  הגאון  דברים  נשא  בו  הבוקר,  בשעות 
שכונת חפציבה כשהוא ציין לשבח את עמידתה של לאומית לצדו 
ההיבטים  בכל  השנה  ימות  בכל  העיר  תושבי  החרדי  המגזר  של 

השירותים וההלכתיים.
עם  פעולה  ולשתף  לתקשר  יודעת  "לאומית  הרב:  אמר  בדבריו 
כולם באופן מעורר השראה, הם הוכיחו במהלך השנה האחרונה כי 
הם היו זמינים באופן חסר תקדים לכל פנייה ולכן טלפון". הגאון 
רבי יחזקאל כהן איחל בהצלחה למנהלי המרכז הרפואי ואמר כי 

הוא בטוח שהדבר יביא בשורה של ממש לתושבי העיר.
בלאומית שירותי בריאות מציינים כי בעיר בית שמש ישנם כבר 
בנייה.  בשלבי  נמצאים  שניים  עוד  כאשר  רפואיים,  מרכזים   11
רפואה אשר הוקמו בכדי  "מדובר במספר חסר תקדים של מרכזי 

לתת מענה לאלפי הלקוחות תושבי העיר", אומרים.
בכל  רפואי  מרכז  להקים  הוא  היעד  כי  בלאומית  הוסיפו  עוד 
שכונה שתוקם בעיר בית שמש. "עד היום כבר הקמנו מרכזי רפואה 
ועוד מרכזי  עוד  להקים  הוא  והיעד  בעיר,  אזור חדש שנבנה  בכל 

רפואה".
יצוין כי המרכז הרפואי החדש בשכונת חפציבה בעיר בית שמש, 
רפואת  ראשונית,  מרפואה  החל  השירותים  מגוון  כל  את  מעניק 
נשים, רפואה מקצועית, בית מרקחת, התפתחות הילד ועוד ומהווה 
בשורה של ממש לאלפי לקוחות לאומית אשר מעתה ואילך יוכלו 
לקבל את השירות והמקצועיות בסמוך לביתם ללא טרחה מיותרת.

קופ"ל 'לאומית' פתחה סניף נוסף בבית שמש # קודם טקס חנוכת המרכז הרפואי החדש נכנסו ראשי ומנהלי המרכז הרפואי ללשכת רה"ע ד"ר עליזה בלוך שם סקרו בפניה את פעילות 
הקופה

סוף סוף זה קורה: לאחר אישור של משרד התחבורה, קו 856 בין בית שמש לטבריה יוצא לדרך החל מיום 
ראשון א' תמוז

בנק מרכנתיל השתתף בכנס לנשות עסקים בבית שמש

מאת: אלי כהן

נוספות,  וערים  העיר  מתושבי  רבות  פניות  לאור 
בין  ישיר  תחבורה  קו  להפעיל  התחבורה  משרד  אישר 
בתמוז  י'  ראשון,  מיום  החל  וביתר,  לבית-שמש  טבריה 

.)20.6.21(
חברת  ע"י  יומית  במתכונת  יופעל   856 שמספרו  הקו 
את  ישרת  ראשון  ובשלב  העמקים(  )אשכול  'סופרבוס' 
תושבי בית-שמש וביתר-עילית יחד, כאשר עם הביקושים 

ייבחנו שיפורים והתאמות.
מסלול הקו בבית שמש יעבור בכביש 3855 ולבקשת 

עיריית בית שמש הקו ייכנס לשד' נהר הירקון עד מעגל 
לספק  כדי  הירדן  הנביא/נהר  אליהו  בצומת  התנועה 

קישוריות לקווים העירוניים.
גם בנושא זה ייבחנו בהמשך שיפורים והתאמות לפי 
בתדירות  הקו  יופעל  חול  בימי  בקו.  כמות המשתמשים 
חזור  ונסיעה  שמש  בית  דרך  מביתר  אחת  נסיעה  של 

מטבריה.
כיוונית  דו  במתכונת  יופעל  הקו  ובמוצ"ש  ו'  בימי 
בקווים  להמשיך  לנוסעים  לאפשר  מנת  על  במקביל 
הפנימיים בשתי הערים. לפרטים נוספים ולשאלות ניתן 

לפנות למוקד כל-קו 8787*.

מאת: אלי כהן

והבינוי תוך שיתוף פעולה עם עיריית בית  בימים אלו החל משרד השיכון 
וממערב,  ממזרח  ופיתוחה,  ג'2  רמה  שכונת  פני  לשיפור  נרחב  במהלך  שמש 
גיאומטרית  הסדרת  נוספת,  אספלט  שכבת  סלילת  מדרכות,  ריצוף  הכוללות 

תשתיות  הסדרת  אוטובוס,  תחנות  אופנים,  שבילי  עצים,  נטיעת  הכבישים, 
התאורה, ניקוז, מים וביוב. הצפי לסיום עבודות אלו הינו ינואר 2022. 

כמו כן, החלו עבודות פיתוח בשכונה לטובת מבני חינוך וציבור )מגרשים 
חומים(. הצפי לסיום עבודות אלו הינו סוף שנת 2021. העירייה קוראת לתושבי 

העיר ולמבקרים בה, לנסוע בזהירות ובהתאם לתוואי הדרך.

מאת: אלי כהן

לכנס  חסות  העניק  מרכנתיל  בנק 
בבית  ג'  רמה  שכונת  של  עסקים  נשות 
הצרכים  את  מבין  מרכנתיל  שמש. 
העסקים  נשות  את  המאפיינים  העסקיים 
בתנאים  בנקאיים  מוצרים  מגוון  והציע 
בעלות  נשים   100 לכ-  אטרקטיביים 

עסקים מהשכונה, אשר נכחו בכנס. 
נכחו  אדלר  לאה  וגב'  גבאי  משה  מר 

באירוע מטעם סניף הבנק בבית שמש. 
הכנס  משתתפות  את  ברך  גבאי  משה 
והזכיר להן: "נפגשנו בכנס לפני שנתיים 
גבאי  היום".  גם  וכך  הקורונה,  טרום 

הוסיף וציין כי: "בנק מרכנתיל, הינו בנק 
שתומך בלקוחותיו ומסייע להם בהגשמת 
במרכנתיל  אנו  העסקיות.  מטרותיהם 
יודעים להתאים את המוצרים והשירותים 

לצרכים שלכן". 
של  המקומי  לסניף  התייחס  גבאי 
שירות  המעניק  שמש,  בבית  מרכנתיל 
פתרונות  מגוון  עם  השכונה  לתושבי 
לצרכי  במיוחד  המותאמים  פיננסיים 
העסקים הקטנים בעיר. "סניף בית שמש, 
הדרך  את  להאיר  יודע  בוטיק,  סניף 
ללקוחותיו. הסניף מצטיין בשירות אישי, 
התקשורת  בערוצי  ומהיר  מקצועי  אדיב 
השונים, כך שכל לקוח בין אם עסקי ובין 

אם פרטי מקבל מענה מיטבי לצרכיו". 
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התקשרו לקבלת פרטים:

הילטון דיסלדורף עם שינפלד  
אחרי הקורונה החלום מתגשם שוב

לא תמצאו חופשה טובה יותר לאחרי הקורונה 
מאשר הילטון דיסלדורף עם שינפלד!

מלון הילטון 
בעיר התוססת על 

גדות נהר הריין בגרמניה

טיולי טבע ואתרים 
יפהפיים ב-3 מדינות: 
גרמניה, הולנד ובלגיה

ארוחות בוקר וערב ובשבת 
פנסיון מלא וטרקלין אירי 

של שפים זוכי פרסים

האטרקציות ופארקי 
השעשועים הטובים 

באירופה לכל המשפחה
מרכזי הקניות

ואתרי השופינג
פתוחים לתיירים

בדיקהטסים ללא 
לבעלי תעודת מתחסן 
הטסים לגרמניה אין 
צורך בבדיקת קורונה 

ביציאה מהארץ

מחירים מיוחדים לנרשמים עכשיו ולמשפחות

זה ביטוח!שינפלד.
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אין צורך 
במסכות

בלגיה הולנדגרמניה

קבוצות ראשון - חמישי וקבוצות לשבוע
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"אתנגד לרחצה 
נפרדת באתרי רשות 

הטבע והגנים"

"אקדם תחבורה ציבורית בשבת"

מאת: יוסף טולידנו

להגנת  השרה  של  ראשונה  מקוממת  החלטה 
ואורח  נגד הציבור החרדי  זנדברג  הסביבה תמר 
חייו. לדברי השרה, כמי שאחראית על נושא הגנת 
הסביבה, היא מתנגדת לתכנית של רשות הטבע 
בהפרדה  רחצה  שתאפשר  חקיקה  לקדם  והגנים 
ימים  למספר  מסוימים,  במקומות  הטבע  באתרי 

מועט בשנה.
היא  מגדרית  "הפרדה  זנדברג:  השרה  לטענת 
בשוויון.  מהותית  פגיעה  ומהווה  הדרה  של  סוג 
ה-50  בשנות  כבר  קבע  האמריקאי  ביהמ"ש 
של  מציאות  רקע  על  שווה'.  לא  זה  ש'נפרד 
הפרדה הולכת וגוברת בישראל בשנים האחרונות 
הגבוהה  בהשכלה  הציבורית,  בתחבורה 
ובאירועים, אין מקום להרחיב עוד את ההפרדה 
שאין  היועמ"ש  קביעת  לאחר  הציבורי.  במרחב 
בנושא  חקיקה  לכל  אתנגד  להפרדה,  סמכות 

ולהלבנת ההפרדה במרחב הציבורי".
לבוא  החליטו  והגנים  הטבע  ברשות  דווקא 
נפרדת  רחצה  ולאפשר  החרדי  הציבור  לקראת 
בנובמבר  שהתקיים  בדיון  הזמנים.  בין  בימי 
של  האישה  מעמד  לקידום  בוועדה  אשתקד 

הטבע  שמורות  רשות  מנכ"ל  אמר  הכנסת 
שצריך  סבור  הוא  כי  גולדשטיין  שאול  והגנים 
גברים  של  נפרדת  לרחצה  הפיילוט  את  לקיים 
אמור  שהיה  הפיילוט,  טבע.  בשמורות  ונשים 
להתקיים בחלק מהבריכות של שמורת עין צוקים 
בחלק  ונשים  גברים  בין  נפרדת  רחצה  ולאפשר 
משעות היום, עורר סערה ציבורית רחבה. לדברי 
שהוא  מתי  נהנה  הרחב  "הציבור  גולדשטיין 
לא  הדתי  והציבור  שבוע,  בסופי  בעיקר  רוצה, 
חשבנו  ולכן  שבוע,  בסופי  כמעט  ליהנות  יכול 
שזה פיילוט מידתי ואנחנו חושבים שצריך לחזור 

אליו".
נוצר  הפיילוט  כי  גולדשטיין  סיפר  בדיון 
"אחרי  דתיים.  יהודים  של  בקשות  בעקבות 
ציבורים  אותם  והדרה  קיפוח  של  שנים  עשרות 
התייאשו. אז אמרנו בואו נעשה את הפיילוט הכי 
קטן שבעולם. יש שלוש בריכות בעינות צוקים, 
ואמרנו: בואו ננסה להפריד את הבריכה הקטנה".

תגובות  עוררה  זנדברג  השרה  של  ההצהרה 
יהדות  יו"ר  הכנסת החרדים.  חברי  נזעמות מצד 
זנדברג:  לדברי  הגיב  גפני,  משה  ח"כ  התורה, 
הסביבה  להגנת  החדשה  השרה  של  "הוראתה 
תמר זנדברג שלא לאפשר לרשות הטבע והגנים 
ב-2  ונשים  לגברים  נפרדות  שעות  שתהיינה 

וחשוכה  פרימיטיבית  הוראה  היא  מים,  מקורות 
פי  על  וערבים.  יהודים  ונשים,  בגברים  הפוגעת 
ההוראה, כל מי שאורח חייו שונה מאורח חייה 
המים  ממקורות  יהנה  לא  החדשה,  השרה  של 

ברשות הטבע והגנים אפילו לא לזמן קצר".
בנושא  מכתב  שיגר  מש"ס  אזולאי  ינון  ח"כ 
ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט: 
מידתית  בצורה  נפרדת  לרחצה  שעות  "קביעת 
שאינו  בציבור  הפגיעה  מזעור  תוך  וסבירה 
פגיעה  מהווה  אינה  למינימום  בה  מעוניין 
הסמכה  מצריך  אינו  ומשכך  השוויון  בעיקרון 

חוקית מפורשת להפרדה זו בחקיקה ראשית".
לחוק  3)ד()3(  "סעיף  אזולאי:  ח"כ  לדברי 
באופן  קובע  ושירותים  במוצרים  אפליה  איסור 
מובהק וברור שכאשר חלק מן הציבור לא יצרוך 
הפרדה,  אי  של  פעולה  בשל  שירות  או  מוצר 
חוק  סעיף  של  התכלית  אפליה.  בכך  רואים  לא 
הציבור  מן  חלק  כאשר  שוויון.  לקדם  נועדה  זה 
ו/ יצרוך מוצר או שירות בשל אמונה דתית  לא 

ואנחנו מונעים ממנו לצרוך את  או בשל הלכה, 
מפלים.  שאנחנו  הרי  הזה,  השירות  או  המוצר 
ולא  הזו  מהחובה  מתעלמים  שאנחנו  ברגע 
כל  לא  אפילו  הציבור,  מן  לחלק  מאפשרים 
הציבור, לצרוך מוצר או שירות בשל הדבר הזה, 

הרי שאנחנו פוגעים בשוויון".
"קביעת  אזולאי:  ח"כ  כותב  מכתבו  בסיום 
וסבירה  מידתית  בצורה  נפרדת  לרחצה  שעות 
בה  מעוניין  שאינו  בציבור  הפגיעה  מזעור  תוך 
למינימום, כאשר במקביל לסגירת שתי הבריכות 
בעינות צוקים לרחצה נפרדת במסגרת הפיילוט, 
הבריכה השלישית והגדולה מהן תישאר פתוחה 
תיערך  הנפרדת  והרחצה  הציבור  לכלל  כרגיל 
בבריכות התחתונות, שבהן יבוצע תיחום מוגדר 
בעיקרון  פגיעה  מהווה  אינה  העניין,  לטובת 
חוקית  הסמכה  מצריך  אינו  ומשכך  השוויון 

מפורשת להפרדה זו בחקיקה ראשית".
שי גליק, מנכ"ל "בצלמו" מסר: "השרה להגנת 
הסביבה שמתגאה בתמיכה בזכויות אדם פתאום 
אנחנו  וערבים.  חרדים  של  אדם  בזכויות  פוגעת 
שמדובר  נזכיר  רק  ההחלטה.  את  לשנות  נפעל 
בדיבורים שכן הסמכות הייתה אך ורק בידיים של 
היועמ"ש לממשלה ורשות הטבע והגנים. הרשות 
כבר תומכת בכך, ואנחנו מאמינים ויודעים שגם 
שוב  נזכיר  מסויימים.  בתנאים  תומך  היועמ"ש 
היוזמה לא תיפגע באף אדם, שכן בזמן שמעיינות 
לא  מעיינות  אתר  באותו  גם  יהיה  בהפרדה  יהיו 
בהפרדה - כך אף אחד לא ייפגע וכולם יקבלו את 

הזכות ליהנות ממשאבי טבע".

מאת: יוסף טולידנו

של  בכוונתה   ,12 חדשות  של  דיווח  פי  על 
לקדם  מיכאלי,  מירב  החדשה  התחבורה  שרת 
להעביר  בכוונתה  וכי  בשבת  ציבורית  תחבורה 
כך  המקומיות,  לרשויות  בעניים  הסמכויות  את 
על  עצמאי  באופן  להחליט  תוכל  רשות  שכל 
וחגים  בשבתות  הציבורית  התחבורה  הפעלת 
בנושא  הסמכות  להעברת  הסיבה  בתחומה. 
לרשות המקומית, היא העובדה שמיכאלי מבינה 
שהממשלה לא תאשר הצעה מסוג זה, על מנת לא 

לערער את הסטטוס-קוו.
כצפוי, התגובה עוררה את זעמן של המפלגות 
ההחלטה:  על  אמר  ליצמן  יעקב  ח"כ  החרדיות. 
"צעדי ההרס לצביונה היהודי של המדינה ופגיעה 
במסורת ישראל יצאו לדרך, בהכרזה מבישה של 
שרת התחבורה להנהגת תחבורה ציבורית בשבת 
׳ימינה׳  של  וטו  על  לנו  שסיפר  בנט  מר  וחג. 
קוו,  בסטטוס  הפגיעה  את  מאפשר  דת  לנושאי 
תוך חילול יום המנוחה הלאומי. בושה וחרפה".

גם ח"כ אוריאל בוסו הגיב להצעתה של השרה 
ומהמחטפים  מההסכמים  "חלק  ואמר:  מיכאלי 

שנחתמו מתחת לשולחן בכדי להגשים לבנט את 
חלומו, זו הפגיעה בסטטוס קוו וחילולי השבת. 
בבשורה  יוצאת  מיכאלי  שמירב  מפתיע  לא 
לתומכיה ממדינת תל אביב. המפתיע הוא איפה 
חילולי  נוכח  הדתית,  הציונות  רבני  של  קולם 
הממשלה,  הקמת  עם  להתרחש  הצפויים  השבת 
שהערב נחשף החלק השני בהונאה הגדולה של 
ישלטו  שהם  הצהירה  שקד  השמאל.  ממשלת 
ויהיה להם וטו בנושאי הדת, אם ככה נראה הוטו 
יהיה  ציבורית בשבת מדאיג  שלהם על תחבורה 
לראות את הווטו שלהם בנושאים בטחונים מול 

השמאל".
ח"כ ינון אזולאי הגיב ואמר: "הכרזה זו אינה 
מזה  הקיים  קוו  הסטטוס  את  למחוק  כדי  אלא 
היהודי,  המנוחה  יום  את  ולחלל  שנים  עשרות 
לפגוע בקדושת השבת שהינה זכר לברית עולם. 
על  דעתו  את  לכפות  מנסה  וצעקני  אלים  מיעוט 
רוב העם אשר רוצה לשמור שבת ורוצה לשמור 
אני  ישראל.  במדינת  כאן  היהודית  הזהות  על 
קורא לראש הממשלה נפתלי בנט: אל תיתן ידך 
אפשרו  לא  אשר  קודמך  במורשת  המשך  לדבר. 

לכבות את נר השבת".

השרה תמר זנדברג ממרצ: "אתנגד לכל חקיקה בנושא ולהלבנת ההפרדה במרחב הציבורי" ⋅ ח"כ משה גפני: "הוראתה 
של השרה זנדברג שלא לאפשר לרשות הטבע והגנים שתהיינה שעות נפרדות לגברים ונשים ב-2 מקורות מים, היא הוראה 
פרימיטיבית וחשוכה הפוגעת בגברים ונשים, יהודים וערבים" ⋅ ח"כ ינון אזולאי במכתב ליועמ"ש לממשלה: "קביעת שעות 
לרחצה נפרדת בצורה מידתית וסבירה תוך מזעור הפגיעה בציבור שאינו מעוניין בה למינימום אינה מהווה פגיעה בעיקרון 
השוויון" ⋅ דווקא ברשת הטבע והגנים מעוניינים בפיילוט שיאפשר לציבור החרדי רחצה נפרדת. בדיון שהתקיים בנובמבר 

אשתקד אמר מנכ"ל רט"ג שאול גולדשטיין: "אחרי עשרות שנים של קיפוח והדרה אותם ציבורים התייאשו. אז אמרנו בואו 
נעשה את הפיילוט הכי קטן שבעולם. יש שלוש בריכות בעינות צוקים, ואמרנו: בואו ננסה להפריד את הבריכה הקטנה"

בחדשות 12 דווח כי שרת התחבורה מרב מיכאלי פועלת לקדם תחבורה ציבורית בשבת ולהעביר את הסמכויות בנושא לרשויות המקומיות ⋅ ח"כ יעקב ליצמן: "מר בנט שסיפר לנו 
על וטו של ׳ימינה׳ לנושאי דת מאפשר את הפגיעה בסטטוס קוו, תוך חילול יום המנוחה הלאומי" ⋅ ח"כ ינון אזולאי: "הכרזה זו אינה אלא כדי למחוק את הסטטוס קוו הקיים מזה 
עשרות שנים ולחלל את יום המנוחה היהודי" ⋅ ח"כ אוריאל בוסו: "שקד הצהירה שהם ישלטו ויהיה להם וטו בנושאי הדת, אם ככה נראה הוטו שלהם על תחבורה ציבורית בשבת 

מדאיג יהיה לראות את הווטו שלהם בנושאים בטחונים מול השמאל"

השרה להגנה הסביבה תמר זנדברג בהחלטה מקוממת המדירה את הציבור החרדי

ההחלטה הראשונה של שרת התחבורה מירב מיכאלי

אחת הבריכות בעיינות צוקים )צילום: דורון ניסים, רשות הטבע והגנים( 



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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המטבח הבריא מגיע לחדרי 
האוכל של עולם הישיבות

במקום הראשון: מחלקת 
יולדות 'מעייני הישועה'

מאת: אלי כהן

התזונה  אגף  לצוות  שהוצגו  נתונים  בעקבות 
גדול  בחלק  כי  עלה  ומהם  הבריאות  במשרד 
מהישיבות מוגשות לבחורים ארוחות הכוללות 
תזונה לא בריאה ושאיננה עומדת בקריטריונים 
של משרד הבריאות, החליט צוות האגף לקיים 
ישראל  השף  עם  פעולה  בשיתוף  פיילוט  סדנת 
דודק ולהעניק במסגרתה לשפים כלים לשיפור 

המערך התזונתי בישיבות.
דנו  כללה סדרת מפגשים שבמהלכם  הסדנא 
השפים וצוות האגף בחשיבות התפריט הבריא, 
תפריט  בהעמדת  הכרוכות  הכלכליות  העלויות 
מזין ואיכותי בישיבות. הסדנא מספקת חשיפה 
מתפריטים  המורכב  חדשני  קולינרי  לעולם 

ומוצרים המומלצים לבריאות.
בנושא  למשרד  ויועץ  קליני  דיאטן  כהן,  ניר 
את  אישית  ליווה  החרדי,  למגזר  בריאה  תזונה 
הטבחים בדרך לשיפור התזונתי של התפריטים 
נמדד  השיפור  עיקר  כאשר  בישיבות,  הקיימים 

המתוקה,  השתייה  הפחתת  פרמטרים:  ב-4 
המוגשים  אולטרה-מעובדים  מוצרים  הפחתת 
בקטניות  התפריט השבועי  לתלמידים, העשרת 

והעשרת התפריט בפירות וירקות טריים.
השתתפו  ובו  סיכום  מפגש  התקיים  השבוע 
המרשימים  השינויים  את  שהציגו  שפים,   13
שנעשו בישיבות שהשתתפו בפיילוט. השינויים 
ולסלטים,  לקציצות  קטניות  הוספת  כללו 
הוספת פירות וירקות טריים בארוחות, הפחתה 
והפחתה  המתוקה,  השתייה  של  משמעותית 
מרשימה של השמן המוסף, הפסקת טיגון מזון, 
ואולטרה  מוכנים  מוצרים  של  מהמדף  הסרה 

מעובדים כולל בשר מעובד.
פי  על  שהכינו  מנות  השפים  הציגו  במפגש 
שהכניסו  ושיפורים  בסדנא  שנלמדו  ההנחיות 

בארוחות המוגשות על ידם.
ההצלחה,  לאור  כי  מציינים  התזונה  באגף 
יתקיימו בקרוב סדנאות נוספות לשפים, במטרה 
להצעיד את הקולינריה הישיבתית למקום בריא 

ועשיר יותר בערכים מזינים.

מאת: מנדי קליין

בשבוע שעבר הוכרזו הזוכים בפרסי השירות 
על   2021 לשנת 
בראבו  מדד  ידי 
ת  ו נ י י ט צ ה ל
פי  על  בשירות. 
המחקר  תוצאות 
היולדות  מחלקות 
הישועה  במעייני 
הוכתרו כמצטיינות 
בפער  השירות 
כל  מול  אל  גדול 
המתחרים  שאר 
זו.  בקטגוריה 

המובילים  למותגים  מצטרפת  הישועה  מעיני 
במשק שזכו במדד היוקרתי בקטגוריות השונות.
ההישגים  לרשימת  מצטרפת  זו  זכייה 
מעיני  הרפואי  המרכז  זכה  בה  המכובדת 

הישועה רק לאחרונה: מחלקת יולדות עם מספר 
ע"י  ודירוג  בארץ,  הנמוך  הקיסריים  הניתוחים 
המגזין היוקרתי 'ניוזוויק' למקום ראשון בארץ 
החולים  בתי  מבין 

שאינם מרכזי על.
בית  מנהלת 
החולים, ד״ר דורית 
אנו  טקס-מנובה: 
את  להוביל  גאים 
השירות  מהפכת 
בישראל  ליולדות 
מובילים  ולהיות 
 , ת ו י ע ו צ ק מ ב
ובשירות.  באיכות 
בזכות  זאת  כל 
אנשי  כלל  של  ומקצועית  מסורה  עבודה 
עושים  אשר  והסיעודיים,  הרפואיים  הצוותים 
עבור  הישועה  במעיני  ונמצאים  קודש  עבודת 

היולדות יומם וליל.

ביזמת אגף התזונה ב'שירותי בריאות הציבור' של משרד הבריאות, הושלם בימים אלו 
פיילוט במסגרתו נבחנו הרגלי התזונה בעשרות ישיבות וניתנו ל-30 שפים שנטלו חלק בימי 

לימוד, כלים מקצועיים לשיפור ושדרוג התפריט המוגש בחדר האוכל הישיבתי

מחלקות היולדות במעייני הישועה הוכתרו כמצטיינות השירות בפער גדול אל מול כל שאר 
המתחרים בקטגוריה זו  ביה"ח מעיני הישועה מצטרף למותגים המובילים במשק שזכו 

במדד היוקרתי בקטגוריות השונות

 מפגש השפים החרדיים שהשתתפו בסדנא 

 פרס יוקרתי. ביה"ח מעיני הישועה 

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

בעת השהייה בחופים, שימרו על כללי הבטיחות:
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים להוראות המציל | מתרחצים רק 
בשעות הרחצה המותרות על-פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

משרד הפנים

שומרים על החיים! לפרטים נוספים ולרשימת החופים המוכרזים, היכנסו לאתר משרד הפנים

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים,
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

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 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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הממשלה החליטה: ועדת חקירה 
ממלכתית לחקירת אסון מירון 

מאת: חיים רייך

כצפוי, ההחלטה הראשונה של ממשלת בנט-
הממשלה  בישיבת  התקבלה  החדשה,  לפיד 
מירון.  באסון  עסקה  ראשון,  ביום  שהתקיימה 
הממשלה אישרה הקמת ועדת חקירה ממלכתית 
בעומר  ל"ג  בהילולת  שהתרחש  האסון  בעניין 

בהר מירון.
"במסגרת  נכתב:  שאושרה  ההחלטה  בנוסח 
השתלשלות  את  תחקור  הוועדה  ההחלטה, 
הנוגע  בכל  ומסקנות  ממצאים  ותקבע  האירוע 
זה  ובכלל  האירוע  של  ההיבטים  למכלול 
קבלת  מעגלי  הבאים:  לעניינים  גם  תתייחס 
וקביעת  האירוע  לאישור  שהובילו  ההחלטות 
השאלות  מכלול  ותנאיו,  שאושר  המתווה 
לבטיחות  הנוגעות  והמשפטיות  המקצועיות 
פולחן  אירועי  גם  ובתוכם  המוניים  אירועים 
הציבור  את  המשמשים  והמקומות  דתיים 
ובמיוחד מקומות המשמשים  לעריכתם, לרבות 
לקיום אירועים רבי משתתפים", כך נכתב בנוסח 

ההחלטה שאושרה. 
כמו כן הוחלט כי להנהלת בתי המשפט יוקצו 
5 תקני כח  וכן  6 מיליון ש"ח באופן חד פעמי 

אדם זמניים שישמשו להוצאות הוועדה. 
שר  ו לבקשת  ההחלטה,  פרסום  לאחר 
המשפטים גדעון סער, תוקן נוסח ההחלטה, כך 
שהוועדה תוכל להמליץ גם על שינויים מבניים 

באתר עצמו ובתשתיות שסביבו.
בפתח ישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה, 
מעלים  אנחנו  שהבטחנו,  "כפי  בנט:  נפתלי 
- שר  ידידיי  לאישור הממשלה את הצעתם של 
הביטחון, בני גנץ ושר האוצר, אביגדור ליברמן, 
בהר  לאסון  ממלכתית  חקירה  ועדת  להקמת 
מירון. 45 אנשים איבדו את חייהם באסון הנורא 
ועל כתפינו מוטלת האחריות להפיק את הלקחים 
תוכל  לא  הוועדה  הבא.  האסון  את  ולמנוע 
הממשלה  אבל  שאינם,  אלו  את  לחיים  להשיב 
כן יכולה לעשות הכל כדי למנוע אובדן מיותר 

בעתיד. כפי שאמרנו, ועדת חקירה קום תקום.
ולכל  למתפללים  לומר  חשוב  הוועדה,  לצד 
הכל  נעשה  אנחנו   - למירון  שמגיעים  האנשים 
כדי שמסורת החגיגות בל"ג בעומר, ובכל ימות 
מכל  אנשים  מגיעים  למירון  תמשיך.  השנה, 
מסורתיים,  דתית,  ציונות  חרדים,  המגזרים: 
שלנו  האחריות  חילוניים.  אשכנזים,  ספרדים, 
היא להבטיח את ביטחונם, זה תפקיד הממשלה 

וכך נעשה".
ועדת חקירה ממלכתית,  ההחלטה על הקמת 

התקבלה בהתנגדות של חברי הכנסת החרדים.
ח"כ מאיר פרוש בתגובה להחלטה על הקמת 
הנוכחי  "במצבנו  מירון:  לאירועי  חקירה  ועדת 
אין ספק שהממשלה אינה מחפשת פתרון אמיתי 
לנושאים של החרדים ומשום כך גם ההחלטה על 
מירון לא באה כדי להיטיב עם הציבור החרדי. 
תנפיק  הזו  הועדה  קלקולים  איזה  יגידו  ימים 

לחיי הציבור החרדי המאורגן כאן בארץ״.
לשר  נוקב  במכתב  פנה  אשר  יעקב  ח"כ 
הוא  בו  החקירה  לוועדת  בנוגע  גנץ  הביטחון 
כותב: "הקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות 
וחוטאת  קשה  שגיאה   – מירון  לאסון  שופט 

למטרה".
עוד כותב ח"כ יעקב אשר: "לא צריך להיות 
מומחה גדול ואין צורך בחקירת ענק כדי לדעת 
את הסוד הידוע לכל: אתר קבר הרשב"י, איננו 
את  להכיל  ובטיחותית  תשתיתית  יכולת  בעל 
מאות האלפים הפוקדים אותו בכל ימות השנה 

של  ההילולא  יום  בעומר,  ל"ג  ביום  ובפרט 
רשב"י שבו באים למקום מאות אלפים מהארץ 

ומחו"ל בתוך פרק זמן קצר של 24 שעות.
התהליכים  את  אשר  ח"כ  מפרט  "לצערנו", 
הכושלים,  ההסדרה  ניסיונות  של  השונים 
"לאורך שנים רבות הייתה גרירת רגליים מצד כל 
הגורמים שעמדו בחוסר אונים אל מול מציאות 
ההפקעה  על  הבקשה  את  הקפיא  בג"ץ  ואף  זו 
לגישור  הצדדים  את  ושלח  המדינה  מטעם 
ההפקעה,  נגד  שעתרו  העניין  בעלי  עם  ארוך 
ובכך נחסם הצעד שהיה אמור לסלול את הדרך 

לאישורי התוכניות להרחבת המקום.
שיתפו  לא  הממשלתיות  הרשויות  כן,  "כמו   
שינויים  לביצוע  תקציבית  בהשקעה  פעולה 
וצרכי  לגודל  בהתאם  בתשתיות  מהותיים 
המקום כך שהמתחם נותר במצב בטיחותי ירוד 
שאינו מתאים לקליטת מאות אלפי המתפללים 
בבטחה. כאשר ברור לכל כי מטבעו ואופיו של 
אירוע המתקיים באתר הפתוח לכל, אין בנמצא 
מעשי  באופן  להגביל  או  למנוע  שיכול  גורם 
הדחיפות  את  המגביר  דבר  אליו,  הבאים  את 
והסדרת  הקיבולת  יכולת  בהגדלת  ההכרחית 

תנאי הבטיחות והגישה באתר".
ח"כ אשר מפרט את הרכב הוועדה הראוי על 
הגשתי  אותה  החוק  הצעת  פי  "על  הצעתו:  פי 
תמנה  הממשלה  נוספים,  כנסת  חברי  עם  יחד 
כדוגמת  העשייה  מעולם  איש  הוועדה  בראש 
ראש עיר לשעבר, או אלוף פיקוד עורף בדימוס, 
אש  כיבוי  מהמשטרה,  לשעבר  בכירים  לצד 
בטיחות  מהנדס  בכיר,  עיר  מהנדס  והצלה, 
במשרד  שעבד  יועמ"ש  המוניים,  לאירועים 
והלכה  דת  אנשי  לצד  זאת  מרכזי,  ממשלתי 
ההלכתיים  ההיבטים  על  האמונים  בכירים 
והדתיים של המקום הקדוש. כמו כן ימונו נציגי 
לשירותי  המשרד  הבאים:  מהמשרדים  ממשלה 
ונציג בכיר ממינהל התיכנון  דת, משרד האוצר 

- משרד הפנים".
אשר,  ח"כ  מחדד  היחיד"  המעשי  "ההבדל 
הוועדה  בראש  הממשלתית  ההצעה  פי  "שעל 
ימונו  וכל חבריה  או מחוזי  יעמוד שופט עליון 
על ידי נשיאת ביהמ"ש העליון, ועל פי הצע"ח 
מקצוע  איש  הוועדה  בראשות  יעמוד  שהגשתי 

ומורכבות  גדולות  במערכות  מוכח  ניסיון  עם 
וחבריה כולל היו"ר ימונו ע"י הממשלה.

בסוגיה  שופט  בידי  מלאה  סמכות  "הפקדת 
הפרקטי  המקצועי  מהטעם  גם  שגיאה  היא  זו 
קדוש,  במקום  כשהמדובר  הערכי  מהטעם  וגם 
על  שונים  פוליטיים  גורמים  של  ההתעקשות 
הלשונית  כמשמעותה  ממלכתית  חקירה  ועדת 
למטרה  חוטאת  אך  יפה  כותרת  אולי  מעניקה 
הפקת  האירוע,  חקר  והיא  חותרים  אנו  שאליה 

לקחים וקידום מהיר של פתרון פיזי למקום".
את מכתבו חתם ח"כ אשר: "לא נותר לי אלא 
לקוות שכרמטכ"ל לשעבר עתיר ניסיון המורגל 
הקשורים  אפקטיביים  מבצעיים  בתחקירים 
הנכונה  ההחלטה  את  לקבל  תדע  אדם,  לחיי 
רהב  לכותרות  מקצועית  עבודה  בין  המבחינה 
בין שיתוף פעולה חוצה מגזרים לבין ניגוח חסר 
תוחלת. זו חובתנו האמיתית למשפחות ההרוגים 

והפצועים, זו היא חובתנו לעם ישראל כולו".
שר  אמר  הממשלה  בישיבת  האישור  לאחר 
חוב  היא  הוועדה  "הקמת  גנץ:  בני  הביטחון 
וגם למשפחות. עלינו  מוסרי לציבור הישראלי, 
מדובר  כזה.  אירוע  יתרחש  לא  שלעולם  לוודא 

ועדה שתפקידה קודם כל להציל חיים. אני  על 
הממשלה  לראש  ליברמן,  האוצר  לשר  מודה 
לאישור  שנרתמו  הממשלה  חברי  ולכלל  בנט 
מהיר של הקמת הוועדה כבר בישיבת הממשלה 

הראשונה".
מפורום המשפחות השכולות נמסר: "מדובר 
להתחיל  לנו  שתאפשר  מבורכת,  בהחלטה 
במקום  זכרם  בהנצחת  סוף  סוף  להתרכז 
היא  הזו  ההחלטה  עצמם.  במחדלים  להתעסק 
את  לנו  תחזיר  לא  היא  אמנם  בהחלט.  חשובה 
ביכולתנו  יהיה  לפחות  אבל  מכל,  לנו  היקרים 
לוודא מניעה של אסון נוסף. החלטה זו לכאורה 
שלאחר  בשבוע  כבר  להתקבל  אמורה  הייתה 
כך  על  להילחם  צריכים  שהיינו  ועצוב  האסון, 
וכבר  הלקחים,  יופקו  כי  תקווה  כולנו  בעצמנו. 
לקראת  הליקויים  בתיקון  יחלו  הקרוב  בזמן 
אנחנו  כן,  כמו  תשפ"ב.  בעומר  ל"ג  חגיגות 
שיהיה  אדם  יעמוד  הוועדה  שבראשות  מקווים 
לוודא  וידאג  החרדי  הציבור  לצורכי  קשוב 
מניעה של אסון נוסף תוך שהוא פועל ברגישות 

ובנחישות".

במפלגות החרדיות התנגדו וחברי האופוזיציה תקפו אבל ממשלת בנט לפיד החדשה אישרה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר האסון ⋅ ח"כ יעקב 
אשר פנה לשר הביטחון בני גנץ: "לפי ההצעה הממשלתית בראש הוועדה יעמוד שופט עליון או מחוזי וכל חבריה ימונו על ידי נשיאת ביהמ"ש העליון ועל 

פי הצע"ח שהגשתי יעמוד בראשות הוועדה איש מקצוע עם ניסיון מוכח במערכות גדולות ומורכבות וחבריה כולל היו"ר ימונו ע"י הממשלה" ⋅ פורום 
המשפחות השכולות: "מדובר בהחלטה מבורכת, שתאפשר לנו להתחיל להתרכז סוף סוף בהנצחת זכרם במקום להתעסק במחדלים עצמם"

האסון במירון )צילום: איחוד הצלה(

ישיבת הממשלה החדשה
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לקראת גל רביעי

"תקוותי איתנה שכממשיך 
הדרך תמליץ טוב על תלמידי 

הישיבות ועמלי התורה"

מאת: יחיאל חן

ממשלה חדשה, צרות ישנות: לפי נתוני משרד 
ההתפרצות  מאז  שעברו  בשבועיים  הבריאות, 
המחודשת של הקורונה בישראל אובחנו 445 איש 
כחולים בנגיף. מחצית מהמאומתים הם בני פחות 
148 בני אדם, הם מחוסנים  מ-30, ושליש מהם, 
שיקבלו שתי מנות. יחד עם זאת, במשרד הבריאות 
מציינים שגם בקרב הנדבקים, לא נרשמו מתים או 

חולים קשים בקרב המחוסנים.
 28 רק  כי  הבריאות  משרד  מנתוני  עולה  עוד 
מתוך בני הפחות מ-30 שנדבקו נמצאו מחוסנים. 
שכבר  מאומתים  הרבה  הכי  עם  הגילאים  טווח 
חוסנו בין 30 ל-50. מתוך 89 מאומתים בגילאים 

אלו, 58 מתוכם לאחר שני מנות חיסון.
שנחשבים   ,70-50 גיל  בין  המבוגרים,  בקרב 
 82% לתמותה,  יותר  גבוה  סיכון  לבעלי 
 46  - מלא  באופן  מחוסנים  היו  מהמאומתים 
שיעור   ,70 גיל  מעל  מבוגרים  בקרב   .56 מתוך 

המאומתים המחוסנים מתקרב ל-100%.
מודיעין  בבנימינה,  הן  ההתפרצויות  עיקר 

לא  החליטו  הרשויות  מראשי  חלק  ונתניה. 
על  והחליטו  הבריאות  משרד  להוראות  להמתין 
המשך  למנוע  כדי  הספר,  בבתי  המסכות  החזרת 
התפרצות הווראיינט ההודי, שככל הנראה מדבק 

באופן מהר יותר מהווראיינטים הקודמים.
כי  הבריאות  משרד  של  מהנתונים  עולה  עוד 
בחודש  בישראל  שהתגלו  מהנדבקים  כ-40% 
מופיעה  הרשימה  בראש  מחו"ל.  הגיעו  האחרון 
האמירויות  איחוד  לנגיף,  חיוביים   31 עם  רוסיה 
ועשרה  נדבקים   12 עם  ארה"ב  חיוביים,   24 עם 

נדבקים ששבו מצרפת. 
המחדל הגדול מתרחש בנתב"ג, לאחר שאלפים 
בדיקות.  ללא  לישראל  האחרונים  בימים  נכנסו 
בנתב"ג  המחדלים  הקודמת,  הממשלה  בזמן 
ספגו ביקורת ציבורית רחבה, בעיקר מנפתלי בנט 
כראש  מכהן  כשהוא  כעת,  ביטון.  שאשא  ויפעת 
הממשלה וביטון מכהנת כשרת החינוך, הטיפול 
שהוא  בשעתו  טען  בנט  לפתחם.  מונח  במחדל 
על  כתב  אף  הוא  הקורונה.  את  למגר  כיצד  יודע 
בקורונה.  לטיפול  צללים  קבינט  והקים  ספר  כך 
בתחלואה,  העלייה  עם  להתמודד  יצליח  האם 
או שמדינת ישראל נמצאת בפתחו של גל רביעי 

מההקלות  ניכר  חלק  לבטל  לממשלה  שיגרום 
וההגבלות שהוסרו רק בשבועות האחרונים.

בהמשך לעליה בתחלואת קורונה בקרב ילדים 
בימים האחרונים, ולנוכח ההתפרצויות האחרונות 
ובמקומות  בבנימינה  במודיעין,  הספר  בבתי 
התקיים  שונים,  מווריאנטים  כתוצאה  נוספים, 
הבריאות  במשרד  מיוחד  דיון  השבוע  בתחילת 
הרחבת  בנושא  והצט"מ  המומחים  צוות  ידי  על 

החיסון לבני נוער בגילאי 12-15.
בישראל  נוער  בבני  הוצג מהלך החיסון  בדיון 
 2.5 כה  עד  חוסנו  בארה"ב  כי  הוצג  וכן  כה,  עד 
מיליון נערים ונערות ללא תופעות לוואי מיוחדות. 
ישראל  וזאת בהמשך לעבודה שנעשתה במדינת 
ובלתי  נדירות  לוואי  תופעות  על  שהראתה 

חמורות.
ניסיון  נצבר  הנוכחית,  הזמן  בנקודת  לפיכך 
12- בגילאי  נוער  בני  לחיסון  ביחס  משמעותי 
ולהרחיב את החיסון לבני  15, על מנת להמשיך 

הנוער.
המשרד  מנכ"ל  קיים  הבריאות,  שר  בהנחיית 
פרופ' חזי לוי, דיון מיוחד בהשתתפות פרויקטור 
הקורונה פרופ' נחמן אש, מומחים מקרב הצט"מ 

והנהלת  חולים  קופות  נציגי  ילדים,  ורפואת 
החלטת  את  לאמץ  הוחלט  במהלכו  המשרד, 
המומחים להמליץ על הרחבת החיסון לבני הנוער 

בגילאים 12-15.
בנסיעות  הצפויה  העלייה  לנוכח  כי  יודגש 
לחו״ל ולנוכח הסרת המסכות וביטול התו הירוק 
ועל מנת לנקוט בכל הצעדים לשם שמירת שגרת 
מאד  מומלץ  בישראל,  להשיג  שהצלחנו  החיים 
הווארינטים  מפני  גם  מוגנים  ולהיות  להתחסן 

הידועים לנו.
תעודה  השיק  הבריאות  משרד  כך,  בתוך 
אחודה, המחליפה את תעודות המתחסן והמחלים 
ומאחדת אותן לתעודה אחת. התעודה מכילה הן 
והן את פרטי ההחלמה ככל  את פרטי החיסונים 
שהחלימו  למי  גם  מענה  לספק  ותוכל  שישנם, 
והתחסנו במנת חיסון אחת. נכון לעכשיו, ובהתאם 
הינו  האחודה  התעודה  תוקף  המשרד,  למדיניות 
31.12.2021 והציבור מוזמן להנפיק את התעודה 
הקיימות  והמחלים  המתחסן  תעודות  במקום 

שתוקפן עומד לפוג.

מאת: חיים רייך 

יצחק  היהדות החרדית מצפה עם בחירתו של 
הנציגות  בתמיכת  המדינה  נשיא  לתפקיד  הרצוג 
איתנה  לעמידה  ניכר,  קולות  וברוב  החרדית 
שבציפור  נושאים  בשלל  הנשיא  בבית  לימינה 
וזאת לאחר שמר  נפשה העומדים על סדר היום, 
ונאמן  גדול  כידיד  היום  עד  עצמו  הוכיח  הרצוג 

וגילה הבנה וסימפתיה לעמדותיה.
מיד עם היבחרו שיגרו ראשי היהדות החרדית 
שנשלח  במכתב  הנבחר.  לנשיא  ברכתם  את 
הישיבות  ועד  יו"ר  כותב  הישיבות  ועד  ע"י 
)בוז'י(  יצחק  מר  "מכובדי,  קאופמן:  הגרח"א 
הנבחר  ונשיאה  היהודית  הסוכנות  יו"ר  הרצוג, 
את  בפניך  להביע  ברצוני  ישראל.  מדינת  של 
 – העם  ובכיר  מעם"  "בחור  היותך  לעת  ברכותי 
העשיה  גדוש  חייך  ניסיון  ישראל.  מדינת  נשיא 
ולמופת  לאות  והיותך  העם  בשרות  האנפין  רבת 
בהיותך  גם  האצילות  ורבת  המאחדת  בגישתך 
עומד בראשות מפלגה, היא זו שהביאה לתמיכה 

הגדולה וההיסטורית לה זכית מכל חלקי מייצגי 
המתאימה  האישיות  את  בך  שראו  ופרנסיו  העם 

לכהן במשרה רמה זו".
סגולותיך  "לצד  קאופמן:  הגרח"א  כותב  עוד 
לאבות  בן   – אבהן"  "בר  להיות  זכית  האישיות 
מר  המנוח  הנשיא  אביך  מעם,  ונבחרים  גדולים 
חיים הרצוג ז"ל וסבך גאון ישראל מרן רבי יצחק 
אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל רבה הראשי הראשון של 
ממלכת  כנשיא  הוא  גם  ששימש  ישראל,  מדינת 
ישראל", שהניח  "ועד הישיבות בארץ  התורה – 
את היסודות לבנין העם והמדינה על אדני התורה 
לאחר  וביסוסן  בארץ  הישיבות  תקומת  וההלכה. 
שמו,  על  רשומה  בגולה  עליהן  הכורת  עלות 
ורוחו הגדולה אופפת את עולם התורה והישיבות 
של  חייהם  שירת  שזכות  לי  נהיר  הזה.  היום  עד 
לבניהם  עומדת  ומפעלותיהם  הלויים  משפחת 

ממשיכי דרכם".
הישיבות  ועד  יו"ר  מוסיף  אישית",  "ובנימה 
במכתבו, "ידידות רבה מלאת הערכה וכבוד הדדי 
נקשרה בין כבוד אביך הנשיא המנוח ז"ל ודודך 
טננבוים  ד.  משה  הרב  סבי  לבין  ז"ל  יעקב  ד"ר 

ז"ל יו"ר וועד הישיבות. זכורני את שמחתו הרבה 
של סבי בעת שובו מטכס היבחרו של אביך אותו 
המיוחדים  בערכים  ההכרה  למאד.  עד  הוקיר 
מייצגת  ולגווניה  לדורותיה  הרצוג  שמשפחת 

טבועה בדם משפחתנו עד היום.
"כבוד הנשיא, לפני חודשים ספורים התכבדנו 
ועד  במשרדי  בביקורך  ויקר  כבוד  ביותרת 
הישיבות שכאמור נוסד על ידי סבך זצ"ל, במטרה 
אחת  לאכסניה  חכמיה  וכלל  יבנה  את  לכנס 
ולרומם קרנה של תורה. הננו ניאותים לאורו עד 
היום הזה ועושים את המירב למען המטרה אותה 
תואיל  הדרך  שכממשיך  איתנה  תקוותי  קידש. 
להמליץ טוב על תלמידי הישיבות ועמלי התורה 
"אשר הופקדו לשמור על נכסי הרוח של האומה" 
במכתבו  זצ"ל  הרצוג  הגרי"א  מרן  כלשון   –
לרה"מ מר בן גוריון – על מנת שיתאפשר בידם 
ובשם  אלו. בשמי  נצח  ערכי  על  להמשיך לשמר 
ברכה  לך  לאחל  הננו מבקשים  ותלמידיהון  רבנן 
והצלחה בכל מעשה ידך לשם ולתפארה", מסיים 

הגרח"א קאופמן את מכתבו.

בישראל כבר הורידו את מסכות והמשק חזר לשגרה מלאה, אולם בימים האחרונים נרשמה עליה משמעותית במספר החולים, בעיקר בגלל 
הווריאנט ההודי שגרם להתפרצות בכמה ערים, בעיקר בקרב ילדים ונערים  במשרד הבריאות שוקלים להחזיר את המסכות במקומות סגורים 

ולבטל חלק מההקלות וההגבלות שהוסרו  מחדל בנתב"ג: אלפים נכנסו לישראל ללא שעברו בדיקת קורונה

"זכית להיות בר אבהן - סבך גאון ישראל רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל נשיא ועד הישיבות  שהניח את היסודות לתקומתן של הישיבות בארץ 
ישראל", כתב יו"ר ועד הישיבות במכתב נרגש לנשיא המדינה הנבחר

התפרצות מחודשת של הקורונה: הממשלה תחליט על צעדים בימים הקרובים

ועד הישיבות במכתב ברכה לנשיא הנבחר יצחק הרצוג:

 מכתבו של יו"ר ועד הישיבות לנשיא המדינה 
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אפשרית  תקלה  או  מכשול  מהמורה,  אין  כמעט 
הימים  בעשרת  החמיצה  בנט-לפיד  שממשלת 
הראשונים לכהונתה. תשכחו ממאה ימי חסד, אפילו 
להיווצרותו של  עד  חלפו  לא  תמימות  מאה שעות 
על שלמותם  איום ממשי  הראשון שהציב  המשבר 
שמכונה  מה  הארכת   – הקואליציה  חלקי  כלל  של 

'חוק איחוד משפחות'.
קצת רקע הכרחי: בשנת 2002 התקבלה החלטת 
זוג  לבני  שנישאו  מפלסטינים  המונעת  ממשלה 
אזרחות  לקבל  הערבי,  מהמגזר  ישראל  תושבי 
הכנסת  מאשרת  שנה,  בכל  מאז,  מלאה.  ישראלית 
את הוראת השעה באופן זמני, לאחר שהיא מקבלת 
הפנים  ועדת  של  משותפת  מועדה  בנושא  המלצה 

וועדת חוץ וביטחון.
האישור, פרוצדורלי בעיקרו, הוא בעיקר מטעמים 
משיקולים  גם  אך   - ביטחוניים 
ביום  כי  ברור  לכל  דמוגרפיים. 
שהגבולות ייפרצו, יימצאו רבבות 
בנישואין  שירשמו  פלסטינים 
ישראלים,  זוג  בני  עם  פיקטיביים 
ישראלית  באזרחות  לזכות  כדי 
מהשחיתות,  ולהימלט  איכותית 
של  הכלכלי  והשפל  הכאוס 
הרשות הפלסטינית. במצב דברים 
כזה, מלבד מחבלים וגורמי קיצון 
שיחדרו לישראל, עשויה המדינה 
היהודי.  הרוב  את  לאבד  חלילה 
פעמיים ניצב החוק המדובר בפני 
על  שרד  פעמיים  בג"ץ,  מבחן 

חודו של קול.
הוראת  של  ותוקפה  מאחר 
כשבועיים  בעוד  יפוג  השעה 
אמורים  שהיו  חוקים  )ככלל, 
הבחירות,  למועד  בסמוך  לפקוע 
עד  אוטומטית  הארכה  מקבלים 
תום שלושה חודשים מהבחירות. 
קרי, שישי ביולי הקרוב(, ומאחר 
הוא  המיועד  הפנים  ועדת  ויו"ר 
עבאס,  מנסור  ח"כ  רע"מ  יו"ר 
את  לקדם  ושמח  שש  שאיננו 
ישירות  שתפגע  השעה  הוראת 
בועדה  שימוש  תוך  במצביעיו, 
הקואליציה  נאלצת   - שבשליטתו 

לנסות ולאלתר מוצא מהסבך.
שמדובר  היה  נראה  תחילה, 
בלבד.  לוגיסטית  בבעיה 
בקואליציה סברו כי ניוד של הדיון המקדים לועדת 
היותר  ולכל  הפינה,  את  להם  יסגור  וביטחון  חוץ 
יצטרכו לתת אי אלו תירוצים סבירים לשימושו של 
בועדה  ההעברה  הליך  את  ימנע  שלא  כדי  עבאס, 
המסדרת עצמה )שם מוכרעות בשלב זה שאלות של 

העברת דיון מועדה לועדה(.

ראשי  הניחו  ושגויה,  מוקדמת  בהערכה  בנוסף, 
למליאת  תגיע  ההצבעה  כאשר  כי  הקואליציה 
הכנסת, יתמכו גם ח"כי גוש הימין בהארכת הוראת 
השעה המדוברת, ולו בשל היותה בעלת משמעות 
היסוד  בהנחת  הייתה  שלישית  טעות  ביטחונית. 
שלהם כי מקרב מפלגות הקואליציה השייכות לאגף 
השמאלי - רק הרשימות הערביות יתנגדו דה פקטו 

לחקיקה.
או אז התעורר המשבר במלוא הדרו: בגוש הימין 
מיהרו להודיע שלא יחלקו מתנות חינם ולא ישמשו 
עוגן חיצוני לקואליציה, לא במקרה הזה ולא בכלל. 
בשלב הראשון העלו שם דרישה נגדית מבנט ושקד 
- לקדם במקביל את הסדרת ההתיישבות הצעירה, 
הוראת  הארכת  בעד  הימין  גוש  להצבעת  כתמורה 
והודיעה  האולטימטום  על  זעמה  שקד  השעה. 
תפגע  שהאופוזיציה  דעתה  על  מעלה  "לא  היא  כי 

בביטחון המדינה בשם משחקים פוליטיים". 
מהציונות  רוטמן  שמחה  ח"כ  טרח  כתגובה, 
הדתית לחטט בארכיון ולהעלות מהאוב את הצעת 
ופלא  הפלא   – בעבר  שהוגשה  ההגירה,  יסוד  חוק 
ידי שקד עצמה, ומסדירה את נושא ההגירה  – על 
בג"ץ.  מול  גם  הפינות,  כל  את  שסוגר  באופן 
היא  אם  שהרי  שקד,  של  טענותיה  נסתתמו  כעת, 
דורשת מהימין להצטרף להצבעה בשם "הביטחון 
את  כבר  תקדם  לא  מדוע  להסביר  עליה  הלאומי", 
את  ולתמיד  אחת  שיפתור  ידיה,  מעשה  החוק 

הסוגיה...
הוראת  בו  מצב  אמנם  כי  הבהירו  עצמו  בימין 
השעה לא תעבור יגרום נזק של ממש למדינת ישראל, 
אבל אם הדבר עשוי לחולל בקיעים בקואליציה – 
התועלת שווה את המחיר. לטענתם, המשך קיומה 
של ממשלה כזו, שתלויה בחסדיו של עבאס, מזיקה 
הלחץ  כי  רמזו  גם  בליכוד  כפליים.  בכפל  למדינה 

מאחר  מלאכותי,  שקד  שמפעילה 
תפקידה  ובמסגרת 
יש  הפנים,  כשרת 
הסמכות  את  בידיה 
פרטני  באופן  למנוע 
האזרחות  הענקת  את 
הרלוונטיים,  במקרים 
כמה  למשך  לפחות 

חודשים.
התעוררו  בינתיים, 
מפלגות  נציגי  גם 
השמאל: השר עיסאווי 
רז  מוסי  וח"כ  פריג' 
הודיעו  כבר  ממרצ 
להארכת  שיתנגדו 
השעה,  הוראת 
מצטרפת  כשאליהם 
חברת  הנראה  ככל 
אבתיסאם  הכנסת 

בחיפוי  מדובר  אין  כבר  כעת,  מהעבודה.  מראענה 
גרידא על כמה אצבעות של רע"מ שייעדרו מטעמי 
נוחות, אלא בהצבעה שעשויה לפלג את הקואליציה 

עצמה וליצור בה בקיעים ראשונים.
בועדה  בנושא  ראשון  דיון  נערך  ברביעי שעבר, 
להעביר  החלטה  בה  לקבל  מטרה  מתוך  המסדרת, 
את ה'המלצה' המקדימה להצבעה במליאה - לידיה 
התנגדות  בשל  אך  בלבד,  וביטחון  חוץ  ועדת  של 
החלטה.  בלי  הדיון  הסתיים  והערבים  הימין 
במהלך  ממושך  חפירות  קרב  ניהלו  בקואליציה 
סוף השבוע, בתקווה לסיים את התהליך כולו ביום 
באופן  להתנגד  מתכוון  שהימין  משהבינו  אך  שני, 
עתה  לעת  נסוגו   – תעבור  לא  והחקיקה  אקטיבי 

מהרעיון.
בצהרי שני, הוזעקו ראשי הקואליציה, כולל השר 
אלקין,  זאב  ח"כ  והממשלה,  הכנסת  בין  המקשר 
והנציגים  עבאס  גיסא,  מחד  המשבר.  את  לפתור 
הוראת  שינוי  את  הפחות  לכל  דורשים  הערבים 
הזוג  לבני  מסוימות  הקלות  שתאפשר  כך  השעה, 
הפלסטינים, כמו רישיון נהיגה והטבות סוציאליות. 
הבנה  מתוך  להתפשר,  ממאנת  שקד  גיסא,  מאידך 
שכל דילול בתוכן החוק - יפגע עוד יותר במעמדו 
כמי  בימינה  חבריה  ואת  אותה  יציג  וגם  בבג"ץ 

שנכנעו באופן טוטאלי לתכתיבים של רע"מ.
ומשוכנע  עצורה  בנשימה  כאן  עד  שקרא  למי 
הזדון  וממשלת  קורס  העסק  או-טו-טו  שהנה, 
מתפרקת, יש לי חדשות רעות: בסבירות של תשעים 
ותשעה אחוזים תימצא לבסוף הנוסחה הגואלת. בין 
אם תהיה זו פשרה שקטה עם עבאס ושות', ובין אם 
הממשלה  זה  על  לא  כלשהו.  חקיקה  עוקף  פתרון 
לדאגה  טובה  סיבה  בהחלט  כאן  יש  אבל  תיפול, 
מינורית  שעה  הוראת  כל  אם  ה'שינוי'.  לאדריכלי 
הקואליציה,  תפקוד  את  לחלוטין  לשבש  יכולה 

איחוד מפצל

לא לממשלה כזו פילל בנט, 
ראה"מ מהווה בקושי ניצב 
בניסיונות הכושלים של שריו 
לבצר להם את מערכת היחסים 
עם האמריקנים ואת מעמדם 
האישי. כך, בעוד שר החוץ 
לפיד מבטיח למזכיר המדינה 
כי ישראל לא תנקוט שום צעד 
מול התליין החדש מטהרן ללא 
אישור אמריקני מוקדם, קובע 
שר הביטחון גנץ כי ישראל 
תשמור תמיד על הזכות להגן 
על עצמה. ביני לביני, יידרש 
בנט להחליט האם לאפשר את 
פתיחת הקונסוליה במזרח 
ירושלים ולהפגין חולשה, או 
לעמוד על דעתו נגד פתיחתה 
ולייצר משבר דיפלומטי ראשון 
מול ממשל ביידן

על סדר היום

תירוצים של 
אינסטלטור, שר 
החוץ יאיר לפיד

אבי גרינצייג
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לפלג אותה ולתת קלף סחטני יעיל בידי רע"מ ובידי 
האופוזיציה, העסק לא יכול לשרוד זמן רב.

ממשבר למשבר
ממשלת  את  שפקד  היחיד  המשבר  היה  לא  זה 
לקיומה:  הראשונים  וחצי  בשבוע  התרנגולת  כרעי 
היא אמנם צלחה את מצעד הדגלים וגם התמודדה 
ניצבת  היא  אך  הבלונים,  טרור  עם  סביר  באופן 
מחקיקת  החל   – משוכות  של  ארוכה  שורה  בפני 
בין  בישיבת הממשלה  ראשון  עימות  עם  הקורונה, 
שרת החינוך יפעת שאשא ביטון ובין שר הבריאות 
ניצן הורוביץ, עבור בסוגיית עקירת היישוב אביתר 
שמאיימת לחולל שוב שמות בשורות 'ימינה' וכלה 

בהריסת הבתים בנגב שעשויה לפלג את רע"מ.
לא לממשלה כזו פילל בנט, ראה"מ מהווה בקושי 
בניסיונות הכושלים של שריו לבצר להם את  ניצב 
מערכת היחסים עם האמריקנים ואת מעמדם האישי. 
המדינה  למזכיר  מבטיח  לפיד  החוץ  שר  בעוד  כך, 
כי ישראל לא תנקוט שום צעד מול התליין החדש 
שר  קובע  מוקדם,  אמריקני  אישור  ללא  מטהרן 
הזכות  על  תמיד  תשמור  ישראל  כי  גנץ  הביטחון 
להחליט  בנט  יידרש  לביני,  ביני  עצמה.  על  להגן 
האם לאפשר את פתיחת הקונסוליה במזרח ירושלים 
נגד פתיחתה  ולהפגין חולשה, או לעמוד על דעתו 

ולייצר משבר דיפלומטי ראשון מול ממשל ביידן.
מנסים  הממשלה  של  השמאלי  באגף  בינתיים, 
מי  יש  מימין  בשבת,  ציבורית  תחבורה  לקדם  כבר 
שמפנטז על פיצול תפקידי היועמ"ש, ובתווך, הדבר 
הקמת   – מלאה  בהסכמה  שאושר  כמעט  היחיד 
ועדת חקירה לאסון מירון. מעט מדי ומאוחר מדי. 
יקיריהן,  יחזיר את  לא  זה כבר  למשפחות האבלות 
ואם להסתמך על ניסיון עבר ותוצאותיהן העגומות 
כאן  נראה  כה,  עד  ממלכתיות  חקירה  ועדות  של 
ככל הנראה טיוח ומריחת זמן, שבסופן יהיה ניסיון 
לערוף מספר ראשים במערכת הפוליטית. אם כן, מה 
ליברמן, מגן החרדים  הפלא שאיווט בעל המריצה 

הנודע, תמך באופן נלהב בהקמת הוועדה... 
ועדיין, כדי שהממשלה תיפול צריך לקרות משהו 
דרסטי במיוחד. הסיכויים להעביר בכנסת הנוכחית 
הצעה  )כלומר  קונסטרוקטיבית  אמון  אי  הצעת 
לתמיכת  ותזכה  ומוסכמת  חלופית  שתציב ממשלה 
האופציות  אפסיים.  כמעט  הכנסת(  חברי  רוב 
הממשלה  כישלון  או  הכנסת  פיזור  הן  היחידות 

בהעברת תקציב המדינה.
וסבורים  פסימיות  שמגלים  מי  יש  באופוזיציה 
שהסיפור אבוד והממשלה תצלח את העברת תקציב 

 2023 דו שנתי ותחזיק מעמד לכל הפחות עד מרץ 
)המועד האחרון לתקציב הבא(, ואולי אף תמלא את 
ימיה. מנגד, יש מי שמשוכנע ששעון החול כבר נהפך 
והזמן החל לאזול. לפי התיאוריה הזו, עבאס מתכוון 
להעביר את התקציב כדי להבטיח 10 מיליארד שקל 
למצביעיו )לפי ההבטחות שקיבל על סך 5 מיליארד 
שקל לשנה(, אחר כך, הוא ימצא תירוץ בעל הקשר 
המטרה:  הכנסת.  את  ויפזר  הערבי  למגזר  רלוונטי 
להגיע לבחירות מהירות כשתודעת ההישג הכלכלי 
צרובה במוחם של המצביעים הערבים ולהעלים את 

היריבה המרה, הרשימה המשותפת.
כך או כך, אולי לראשונה מזה תריסר שנים, זכתה 
השבוע  רק  בפעולה.  באופוזיציה  לצפות  הכנסת 
אל  פיליבסטר  הימין  גוש  של  הכנסת  חברי  חוללו 
חוק  הצעות  על  הצבעות  שכלל  בדיון  הלילה,  תוך 
ראש  נצפה  בוקר  לפנות   4 כשבשעה  אזוטריות, 
הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה בהווה, בנימין 
רוב  עם  משתתפים  עמוסת  מזנון  בשיחת  נתניהו, 

צמרת הליכוד, בהמתנה להצבעה האחרונה.
למי שתוהה האם מדובר בשריפת אנרגיה גרידא 
האכזבה  של  תיעול  רק  מהווה  שהמאבק  ומניח 
מאיבוד השלטון, כדאי להסביר שהמטרה מחושבת 
בהרבה: אופוזיציה פעילה ולוחמת מעכבת ומונעת 
במקרים רבים את סדר היום הקואליציוני המתוכנן. 
במסגרת  הוחלפו  שלא  השרים  את  לזה  תוסיפו 
שינה  חסרי  לילות  אחרי   - וצריכים  הנורבגי  החוק 
ומורטי עצבים - להתייצב לניהול משרד ממשלתי, 
ותקבלו מתכון לממשלה משותקת למחצה. וזה עוד 
המתמיד'  'הנוסע  מועדון  חברי  על  שדיברנו  לפני 
שייאלצו להישאר מקורקעים בישראל, עם בדיקות 
קורונה או בלעדיהן, מחשש להצבעות קריטיות. לא 
מן הנמנע שלפיד ייאלץ לתמרן את נסיעותיו ברחבי 
העולם בכלל והאמירויות בפרט לסופי שבוע בלבד.

וכמו בכל מאבק, השאלה המכרעת היא מי יישבר 
ראשון: האם הקואליציה תיסדק ותתרופף והמאבקים 
יתנו בה את אותותיהם, או שמא האופוזיציה היא זו 
שתתייאש והח"כים ימאסו בהנחיות וייעלמו לאיטם 

מהמאבקים הפרלמנטריים. ימים יגידו.

אינסטלציה ממשלתית
הנאמנים  מהקוראים  לחלק  הזדמן  הסתם  מן 
פה  אינסטלטור  של  הטובים  בשירותיו  להשתמש 
הבאה:  בתופעה  נתקלו  בוודאי  מהם  חלק  ושם. 
לאחר  בית  לביקור  מגיע  אינסטלציה  א.א.א. 
המתנה ממושכת, הוא מזדחל מעדנות אל תוך סבך 
לשפם  מתחת  קלות  מהמהם  והארונות,  הצינורות 

השחורים  לדגלים  והיועץ  לשעבר  המפכ"ל  בנוסח 
את  עשה  "מי  יד  כלאחר  פולט  ואז  אלשיך,  רוני 

העבודה הזאת? איזה חאפר, לא ייאמן".
עתיד',  'יש  יו"ר  קפץ  האינסטלטור,  כמעשה 
יאיר  ח"כ  החוץ,  ושר  החלופי  הממשלה  ראש 
והאשים בצהרי שני את הממשלה הקודמת.  לפיד, 
בלתי  הם  במשרדים  שמצאנו  וההזנחה  "ההרס 
נתפסים", כתב הלפיד, "אנחנו לא מתחילים לעבוד 
למדינה,  לדאוג  במקום  לאפס.  מתחת  אלא  מאפס, 

לעצמה  רק  דאגה  הקודמת  הממשלה 
ולמקורביה". אכן, דברים קשים.

מבטח  רק  שלפיד  חשבתי  תחילה, 
את עצמו מראש, לאמור, אם יתפוצץ 
כאן איזה צינור בטעות - אני לא אשם. 
שוב  שלפיד  נראה  שנייה,  במחשבה 

נכשל בלשונו, בלשון המעטה.
'יש עתיד'.  שבעה משרדים קיבלה 
הבה נבחן ממי היא ירשה אותם: את 
מגבי  עצמו  לפיד  קיבל  החוץ  משרד 
משרד  גם  לבן,  כחול  איש  אשכנזי, 
התיירות הגיע מידיהם של אסף זמיר 
ח"כי  שניהם  הכהן,  פרקש  ואורית 
כחול לבן, בעבר ובהווה. את משרדי 
'יש  נציגי  ירשו  והרווחה  הכלכלה 
שמולי  ומאיציק  פרץ  מעמיר  עתיד' 
נציגי  היו  שהשניים  נזכיר  בהתאמה. 
מפלגת העבודה בכנסת הקודמת וחלק 
מהאגף הפריטטי של כחול לבן, ושיא 
השיאים, את המשרד לשוויון חברתי 
מ...עצמה,  כהן  מירב  השרה  קיבלה 
לאחר שערקה מכחול לבן ליש עתיד. 
שהן  במפלגות  מדובר  המקרים,  בכל 
שותפות מלאות לקואליציה הנוכחית. 
ללפיד  הגיעו  משרדים  שני  רק 
האנרגיה  משרד   – הליכוד  מידי 
איש  כל  וכמעט  המודיעין,  ומשרד 
יספר  הממשלתית  במערכת  מקצוע 
מהמשרדים  בשניים  שמדובר  לכם 
היותר יעילים במדינת ישראל. בהנחה 

שלפיד לא התכוון לבקר את שותפיו הנוכחיים, אזי 
אומר,  הוא  מה  מושג  לו  שאין  או  משתיים:  אחת 
או – חמור מכך – יש לו מושג, אבל אין לו בעיה 
לזלזל באינטלקט של המצביעים. לשיטתו, כנראה, 

כל אינסטלטור יכול לכהן כראש ממשלה.

ראש האופוזיציה ובכירי הליכוד לפנות בוקר במזנון הכנסת

באופוזיציה יש מי שמגלים 
פסימיות וסבורים שהסיפור אבוד 

והממשלה תצלח את העברת 
תקציב דו שנתי ותחזיק מעמד 

לכל הפחות עד מרץ 2023, ואולי 
אף תמלא את ימיה. מנגד, יש 

מי שמשוכנע ששעון החול כבר 
נהפך והזמן החל לאזול. לפי 

התיאוריה הזו, עבאס מתכוון 
להעביר את התקציב כדי להבטיח 
10 מיליארד שקל למצביעיו, אחר 
כך, הוא ימצא תירוץ בעל הקשר 

רלוונטי למגזר הערבי ויפזר 
את הכנסת. המטרה: להגיע 
לבחירות מהירות כשתודעת 

ההישג הכלכלי צרובה במוחם 
של המצביעים הערבים ולהעלים 

את היריבה המרה, הרשימה 
המשותפת



י"ד תמוז תשפ"א 161624/6/21 בבית שמש

הרב מרדכי אליעזר באללא מונה לרב הצבאי הראשי של צבא גרמניה

"ההישגים המקצועיים 
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ראויים להערצה"

השבוע: עליה לציון בעל 
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מאת: יוסף טולידנו 

לאחר שהצבא הגרמני רדף אחרי העם היהודי במלחמת העולם 
נציגות  ללא  שנים  מ-100  למעלה  של  הפסקה  ולאחר  השנייה 
יהודית בצבא הגרמני: הרב מרדכי אליעזר באללא, הרב הראשי של 
'ועידת רבני אירופה', מונה השבוע  וחבר  לייפציג וחבל סקסוניה 
יהיה אחראי  הגרמני. הרב באללא  לרב הצבאי הראשי של הצבא 
על מערך של כ-10 רבנים וקציני דת, שיהיו פזורים ברחבי הצבא 
בנוסף,  יהודים.  חיילים  לכ-300  דת  שירותי  יעניקו  והם  הגרמני 
החיילים  כלל  של  החינוך  ממערך  חלק  יהיה  הראשי  הצבאי  הרב 
הגרמנים, בכדי למנוע אנטישמיות וגילויי שנאה כלפי העם היהודי.

ביום שני השבוע התקיים רגע היסטורי לקהילה היהודית בגרמניה 
אנגרט  הגרמנית  ההגנה  שרת  בנוכחות  בכלל.  הגרמנית  ולאומה 
קרמפ-קרננבאואר, הצבא הגרמני מינה היום את הרב מרדכי זולט 
באללא לרב הצבאי הראשי של צבא גרמניה. בטקס המיוחד שנערך 
בבית הכנסת המרכזי ששרד את השואה בלייפציג, השתתפו; ראש 
הממשלה של חבל סקסוניה, מיכאל קרצ'מר, יו"ר רבני גרמניה סגן 
יו"ר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' ורבה של פרנקפורט 
ד"ר  גרמניה  יהודי  נשיא המועצה המרכזית של  הרב אביחי אפל, 
יוסף שוסטר, ונציגי 'ועידת רבני אירופה'. הטקס הועבר בשידור חי 

.ARD על ידי חברת החדשות של הערוץ הגרמני
ע"פ  שנים.  ל-1700  קרוב  קיימת  בגרמניה  היהודית  הקהילה 
חיילים  כ-300  הגרמני  הצבא  בשירות  כיום  נמצאים  הערכות, 
יהודים. הרב הצבאי הראשי יעמוד בראש הרבנות הצבאית שתוקם 
וקציני   רבנים  עשרה  של  עבודתם  על  אמון  יהיה  והוא  בברלין 

לחיילים  הדת  שירותי  מתן  לצד  הגרמני-'הבונדסוור'.  בצבא  דת 
לכלל  החינוך  במערך  חלק  תיקח  הצבאית  הרבנות  היהודים, 
כלפי  שנאה  וגילויי  אנטישמיות  למנוע  בכדי  הגרמנים,  החיילים 
העם היהודי. הרב באללא, יישאר בתפקידו כרב הראשי של לייפציג 

ושל חבל סקסוניה. 
הגרמנית  "החברה  באללא:  הרב  אמר  המרשים  בטקס  בנאומו 
לרגע  להגיע  בכדי  ארוכה  דרך  עברו  בגרמניה  היהודית  והקהילה 
ומקבל  זה. אני גאה לשאת בתפקיד הרב הצבאי הראשי  היסטורי 

על עצמי את האחריות יוצאת הדופן הזו. בתלמוד הירושלמי נאמר 
שאדם יהודי, לא משנה היכן הוא גר, מחויב להפוך את המקום בו 
הוא חי למקום טוב יותר ולעשות כמיטב יכולתו בכדי להפוך את 
החברה אליה הוא משתייך לטובה יותר. אני שמח לחיות במדינה 
כחברה  מחדש  עצמה  את  ולבנות  עברה  עם  להתעמת  שבחרה 
סובלנית וצודקת יותר. ההחלטה הזו חייבת להתבטא במעשים ואין 

מקום טוב יותר להתחיל את השינוי מאשר בצבא הגרמני".
אנחנו  בהם  שכאלה  "בימים  כי  בטקס  אמר  אפל  אביחי  הרב 
המאורעות  בעקבות  היהודית  הקהילה  חיזוק  עם  מתמודדים 
סימן  נתנה  גרמניה  ממשלת  האנטישמיות,  והתגברות  האחרונים, 
מאוד ברור כלפי היהודים וכלפי הקיום של הקהילות היהודיות: יש 

עתיד ליהודים בגרמניה".
נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של מוסקבה, הגאון רבי פנחס 
גולדשמידט בירך על המינוי ההיסטורי: "מלבד התועלת המעשית 
לכ 300 החיילים היהודיים המשרתים ב'בונדסוור' יש כאן אמירה 
יהודים  'חיים  כי;  ההגנה   שרת  שאמרה  כפי  גרמניה  של  ברורה 
אני   - - הלכה למעשה  צריכים להיות מובנים בגרמניה' – במינוי 
במיוחד  כולו  ולעולם  לאירופה  המשדרת  ברורה  אמירה  רואה 
בימים טרופים אלה; לא, באלף רבתי לאנטישמיות' - קשה לדמיין 
רב יהודי לובש את מדי הצבא הגרמני אחרי 80 שנה אחרי השואה. 
לבין  הגרמני  העם  בין  היחסים  בחיזוק  משמעותי  בצעד  מדובר 
הקהילה היהודית שמתגוררת בגרמניה במאות שנים. הקמת הרבנות 
שיקדם  סובלנות  של  ברור  מסר  שולחת  הגרמני,  בצבא  הצבאית 
בגרמניה  היהודים  של  הדת  חופש  על  לשמור  נוסף  צעד  אותנו 
ולהיאבק כנגד כל תופעה של אנטישמיות שתצוץ בשלב כזה אחר".

מאת: יחיאל חן

רוך,  דניאל  ז'אן  מר  בישראל  שוויץ  שגריר 
החרדי  המרכז  של  ברק  בני  בשלוחת  ביקר 
יצחק  הרב  של  כאורחו  מקצועית  להכשרה 
שפירא. המרכז החרדי מכשיר 3,000 תלמידים 
מאוד  רחב  במגוון  מלאה,  בהפרדה  ותלמידות, 

לימודים  של 
הרב  מקצועיים. 
מרדכי  אברהם 
מנכ"ל  הורן, 
המרכז החרדי, סקר 
האורחים  באוזני 
עמוס  מר  ובהם 
לסקר בעבר מנכ"ל 
החשמל  חברת 
ן  ר ק י  ל ע ב מ ו
'ארץ  תשתיות 
והרב  ישראל' 
את  ראבד,  משה 
המקצועות  מגוון 
במרכז  הנלמדים 
המתאפיין  החרדי 
מעשיים  בלימודים 

"מגמתנו  אקדמיים.  חומרים  ללא  וממוקדים 
להקנות לבוגרנו מקצוע ולהכשירם להתפרנס", 

ציין מנכ"ל המרכז החרדי. 
במהלך ביקורו  סייר השגריר בכיתות הלימוד 
הנדסאי  רפואי,  מכשור  הנדסאי  של   במגמה 
חשמל,  מעבדת  תוכנה,  הנדסת  אדריכלות, 

חדר סימולציה אחיות שמדמה חדר מיון עם כל 
הציוד הרפואי, מעבדת עיצוב תעשייתי ובכיתות 

לימוד של מגמות נוספות.
בתוכניות  רב  עניין  גילה  שוויץ  שגריר 
הלימודים, באורך מסלול הלימודים במקצועות 
השמתם  ובאפשרויות  בהישגים  השונים, 
ביותר  הגדול  האתגר  "זהו  הלימודים.  בתום 
מבחינתי  הממשלתיים.  הגורמים  בפני  העומד 
החשוב  הערך 
השילוב  הוא 
הפרקטיקה  בין 
ואני  למתודה, 
שזה  לראות  שמח 
קורה פה ובגדול", 

ציין השגריר.
יצחק  הרב 
אמר  שפירא 
בדבריו, כי המרכז 
להכשרה  החרדי 
טופח  מקצועית 
על פניהם של אלה 
על  המקטרגים  
החרדי  הציבור 
מצוי,  שאינו 
כביכול, במעגל התעסוקה ואינו תורם לכלכלה. 
בעלי  ישנם  לחלוטין.  שונות  בשטח  העובדות 
מקצועות רבים החרדים לדבר ה' ומקפידים על 
במגוון  ידם  שולחים  זאת  ועם  כבחמורה  קלה 
יכולות  הפגנת  תוך  רב  בכישרון  מקצועות 

מקצועיות מרשימות.

מאת: אלי כהן

יום  יחול  בתמוז,  ט"ז  בלק,  פרשת  בשבת 
משה  שמעון  רבי  האדיר  הגאון  של  פטירתו 
ומרביצי  הישיבות  ראשי  מגדולי  זצ"ל,  דיסקין 
התורה בדורנו, ר"י קול תורה ובעל מחבר ספרי 

"משאת המלך". 
ומוקירי  מתלמידיו  רבים 
שישי  יום  במהלך  יעלו  זכרו 
לקברו בחלקת הרבנים החדשה 

בהר המנוחות בירושלים.
הגרש"מ זצ"ל נולד ברוסיה 
של  רבה  לאביו  בפריאסלב 
רבי  המפורסם  הגאון  העיר 
זצ"ל,  דיסקין  זליג  יהושע 
רמת  רבנית  ממשפחה  שהיה 
מפראג  מהר"ל  מגזע  יחס 
בצעירותו  יאיר",  וה"חוות 
פוניבז'  בישיבת  ללמוד  נכנס 
התלמידים  מראשוני  והיה 
וראשי  שבחבורה,  ומהאריות 
להשתעשע  אהבו  הישיבה 
חיבה  גם  תורה.  בדברי  עימו 
ממרן  לו  נודעת  היתה  יתירה 

ניכרת  זו  מחיבה  ומעט  דפוניבז',  הגאב"ד 
בהסכמתו לספרו הראשון.

קמניץ  בישיבת  לימודו  קבע  נישואיו  לאחר 
ואח"כ בכולל פוניבז', והיה עמל לילה לילה עד 
זוכה לפרי עמלו בחידושי  לפנות בוקר כשהיה 
תורתו. לאחר תקופה זו ככלי מלא ברכה, הקים 
נתניה",  "תפארת  בשם  לצעירים  ישיבתו  את 
כת"ח  לגדלם  ומרצו  תבונתו  כל  בהם  והשקיע 
הכולל  את  להקים  נקרא  לימים  מובהקים. 

ציון" כשהוא מקבץ סביבו  המפורסם "תפארת 
לכהן  עבר  זמן  ולאחר  האברכים,  מיטב  את 

בישיבת "בית התלמוד". 
לאחר מכן נקרא לכהן בישיבת "קול תורה", 
כאחד מראשי הישיבה, ובמשך כ-25 שנה מסר 
שיעורים כסדרן עד יומו האחרון כשהתלמידים 
כחצי  בביתו.  ובקביעות  בישיבה  בו  דבקים 
תלמידים,  אלפי  העמיד  יובל 
האמת  על  מעמידם  כשהוא 
בסברות נכוחות וישרות, ואף 
בכך  מתגאים  אלו  תלמידים 
בקרן  לעמוד  זכו  ידו  שעל 

אורה בישרות ובבהירות.
בפרי  ברכה  ראה  אף 
"משאת  ספריו  בסדרת  עמלו 
והש"ס  הרמב"ם  על  המלך" 
ואתר  אתר  בכל  התורה.  ועל 
משתעשעים  התורה  בהיכלי 
סברותיו  ומזכירים  בספריו 
הייחודית,  לימודו  ודרך 
שיטתו  הפכה  הזמן  ובמשך 
כן  כמו  ודרך.  למושג  זו 
בפניו  שלא  לקילוסם  זכה 
בפניו  שהרצה  לאחר  דבריסק,  הגאב"ד  ממרן 
מחידושי תורתו. ואף מרן בעל הקה"י היה נוהג 
לעיין בספר "משאת המלך" מידי שבת בשבתו 
בחוכמתו  התפרסם  כן  כמו  תדיר.  ומשבחו 
הם  ורבים  פנים  משוא  ללא  ובישרותו  ובעצתו 
ציבור  עניני  וכן  ותושיה,  עצה  ממנו  נהנו  אשר 
וטהרת  הרחבה  דעתו  ע"י  פיו  על  נחתכו  רבים 

לבו וקידש בכך שם שמים ברבים. 

בטקס המיוחד לראשונה מאז מלחמת העולם הראשונה במעמד; שרת ההגנה של גרמניה, ראש הממשלה של חבל סקסוניה, יו"ר רבני גרמניה סגן יו"ר הוועדה 
המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' ונשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה אמר הרב באללא: "שמח לחיות במדינה שבחרה להתעמת עם עברה ולבנות את עצמה 

מחדש כחברה סובלנית וצודקת יותר. ההחלטה הזו חייבת להתבטא במעשים ואין מקום טוב יותר להתחיל את השינוי מאשר צבא גרמניה"

כאורחו של הרב יצחק שפירא, הגיע שגריר שוויץ בישראל לביקור במרכז החרדי שם סייר 
בכיתות הלימוד במגמה של הנדסאי מכשור רפואי, הנדסאי אדריכלות, הנדסת תוכנה, 
מעבדת חשמל, חדר סימולציה אחיות שמדמה חדר מיון עם כל הציוד הרפואי, מעבדת 

עיצוב תעשייתי ובכיתות לימוד של מגמות נוספות

רבים מתלמידיו ומוקירי זכרו יעלו במהלך יום שישי לקברו בחלקת 
הרבנים החדשה בהר המנוחות בירושלים

בטקס מרשים בבית הכנסת הגדול שריד השואה בלייפציג גרמניה:

שגריר שוויץ בישראל ז'אן דניאל רוך בביקור במרכז החרדי להכשרה מקצועית:

 בטקס המיוחד בבית הכנסת הגדול בלייפציג | באדיבות: ועידת רבני אירופה

 שגריר שוויץ במרכז החרדי

 הגרש"מ דיסקין זצ"ל 
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

לרגל הילולת ה"אור החיים" הקדוש
)ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב )כד, ה

בתי המדרשות לא ייעקרו לעולם
כל  כי  ע"ב(,  קה  )סנהדרין  אומרים  חז"ל 
"מה  ברכת  מלבד  לקללות,  נהפכו  בלעם  של  ברכותיו 
ובתי  כנסיות  בתי  כנגד  המכוונת  יעקב"  אוהלך  טובו 

מדרשות.
המדרשות  ובתי  הכנסיות  שבתי  ביקש  הרשע  בלעם 
תלמודי  יהיו  שלא  העולם.  מן  יעקרו  ישראל  עם  של 

תורה, שלא יהיו ישיבות ושלא יהיו כוללים. 
אמר לו הקב"ה: אמנם נתתי לך רשות ללכת עם שרי 
כי  לעד,  וקיים  חי  ישאר  ישראל  ולדבר, אבל עם  מואב 
יש להם את בתי המדרשות שיתעוררו ויקומו מחדש דור 

אחר דור! 
על כן נותרה ברכת "מה טובו אוהליך יעקב" בעינה, 
את  לעקור  הרשעים  בידי  יעלה  לא  הדורות  סוף  ועד 

התורה מעם ישראל. 
המדרש  בתי  כיצד  בחוש  אנו  רואים  ימינו  עד  ואכן 
את  ומרחיבים  עוז  בכל  מתרבים  הקדושות  והישיבות 

גבולות הקדושה והיראה.
להקים ישיבה על קברו

מימי חורפי היתה נפשי קשורה בתורתו של מאורן של 
ישראל, הנר המערבי, עמוד המיני, פטיש החזק ה"אור 
החיים" הקדוש. הייתי מתענג על הלימוד הקדוש בצורה 
נפלאה עד מאוד. לאחר מלחמת ששת הימים, כשהעיר 
את  לראות  חפצתי  יהודים,  לכניסת  נפתחה  העתיקה 
מקום  עטר.  בן  חיים  רבנו  של  הקדושה  ישיבתו  מקום 
שעל פי השמועה התגלה בפניו אליהו הנביא זכור לטוב.
ומה  הארמנים,  בשכונת  נמצא  המקום  כי  שמעתי 
כי בית מדרשו של ה"אור החיים"  השתוממותי לראות 

הקדוש הפך לאורוות חמורים גדושה ברפש ובזוהמה.
במהלך השנים קמו בארץ ישיבות רבות, אבל איש לא 
הקים ישיבה על שמו של אדוננו הקדוש, רבנו חיים בן 
עטר זצ"ל, אשר היה מהדר אחר יהודים שהתרחקו מעל 
עת  באותה  חיים.  אלוקים  תורת  ללמוד  ומביאם  ה'  פני 
גמלה בלבי החלטה כי בעזר ה' אבנה מקום תורה לזכר 
איש האלוקים הקדוש הזה. ואת זאת חפצתי, לקרב את 
עם ישראל, לאהוב כל יהודי הרחוק ביותר ולהסתכל על 

נשמתו החצובה מכסא הכבוד.
את  הקמנו  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  תכף  ואכן, 
מידי  שהתקיים  תורה  שיעור  יסדנו  בתחילה  הישיבה. 
כדי  יום,  בכל  שנאמר  תורה  שיעור  מכן  ולאחר  שבת, 

לקרב את ישראל בעבותות אהבה לה' ולתורתו. 
ה' נתן לי את העוז ותעצומות הנפש להיכנס למקומות 
שהיו  צעירים  המדרש  לבית  ולמשוך  ומשונים,  שונים 

משחקים ברחובות עם סיגריה בשבת... 
המתגורר  נכבד,  ישיבה  ראש  חסיד,  יהודי  ישנו 
ילדים  ברוכת  למשפחה  אב  הוא  לישיבה.  בשכנות 
ומרובת הוצאות, ולמרות זאת הוא תורם לישיבה סכום 

נכבד מידי חודש בחודשו.
על  מתפלא  "אני  בתמיהה:  אותו  שאלתי  כשנפגשנו 
כבודו, הרי יש לך הרבה בנים שעליך לתמוך בהם, מדוע 

אתה כל כך מתאמץ למען הישיבה?"
"אני  הישיבה בהתרגשות,  ראש  לכם", השיב  "תדעו 

מחשב זאת כדמי חסות, אני חוסה בצלכם"...
"אתה חוסה בצלנו?!" התפלאתי, "מדוע?"

לא  שלי  הקטנים  הילדים  הישיבה,  הקמת  לפני  "כי 
היו מעזים לצאת החוצה לאחר השעה שבע בערב. עם 
היו  לרחובות.  לצאת  אימים  פחד  היה  החשיכה  רדת 
מסתובבים פה בחורים פוחזים שהטילו את חיתתם על 
האזור כולו. והנה במשך הזמן, בזכות הישיבה הקדושה, 

כולם הפכו לתלמידי חכמים ויראי שמים!" 
בקרבת מקום התגוררו פושעים גברתניים, שלא החוק 
איים עליהם, לא קציני המבחן, לא הרווחה ולא הסעד. 
אף אחד לא הצליח להרתיע אותם. אבל התורה הקדושה 
המסה את לבבם עד שברבות הימים הם הפכו לצדיקים 
כיצד  אוזניהם:  למשמע  האמינו  לא  אנשים  גמורים. 
ייתכן שפלוני יושב ומקשיב לשיעור תורה, מי בכלל מעז 
לדבר איתו. אבל לימדנו אותו ואת חבריו קהלת, משלי, 
דניאל ואת דברי ה"אור החיים" הקדוש. התורה משכה 
קדושים  להיות  כולם  הפכו  שלבסוף  עד  כמגנט,  אותם 
וטהורים. כל זאת בזכות האהבה שנטע ה"אור החיים" 

הקדוש! 
לאחר מכן באו לישיבה קצינים בכירים. הם הרגישו 

חובה להגיע לבית המדרש, כדי לראות מי הם בדיוק 
פה  יושבים  היו  הם  והישיבות.  החרדים  הדתיים, 
בכל פעם שלוש שעות רצופות ומתבשמים מהתורה 

וכך  קרובה,  ידידות  בינינו  נרקמה  הזמן  עם  וקדושתה. 
החלו להזמין אותנו לשאת דרשות בבסיסי הצבא. הלכנו 
ולעוד  לצריפין  לרפידים,  א-שיך,  לשארם  לצאלים, 
וזכינו לקרב רחוקים  מקומות מרוחקים בקצוות הארץ, 

ולהרבות תורה לזכרו של רבנו חיים בן עטר זצ"ל.
השמחה הגדולה שלנו היא, על כך שהקב"ה נתן לנו 
הקדוש,  החיים"  ה"אור  תורת  את  להמשיך  הזכות  את 
הישיבה  על  עטר  בן  חיים  רבנו  של  שמו  את  ולחרוט 

המאירה באור פני ה"אור החיים".
קדוש יאמר לו

הקדוש  החיים"  ה"אור  שלח  ישראל  לארץ  בהגיעו 
ואף  היום,  כל  לומדים  היו  איך  תיאר  בהם  מכתבים, 
בלילה לא נתנו שינה לעיניהם אלא ישבו ועסקו בתורה.

עילאית.  בקדושה  נוהג  היה  הקדוש  החיים"  ה"אור 
וכיון  במקווה.  טובל  היה  הכיסא  מבית  שיצא  עת  בכל 
שכך, ביקש שיבנו בתוך ביתו מקווה טהרה, העומד עד 

ימינו אנו בירושלים עיר הקודש.
אותו,  מצאנו  ולא  הזה  המקווה  אחר  חיפשנו  אנחנו 
אבל ידענו כי ל"אור החיים" הקדוש היה מקווה ברחוב 
הארמני במקום מגוריו. ואכן, לאחר חפירות רבות, נמצא 

המקווה שה"אור החיים" הקדוש היה טובל בו.
רבנו חיים בן עטר היה מסוגל לשבת וללמוד במשך 
עשרים שעות בלי לזוז ממקום שבתו. לעתים היה מסיים 
ניתנה  בגופו  הקדוש.  הזוהר  כל  את  וחצי  יממה  בתוך 
נשמה עליונה, אשר באה להאיר את העולם באור הנוגה 

עלינו עד היום בספריו הקדושים. 
או  כסף  גדולה,  חיפש  לא  הקדוש  החיים"  ה"אור 
שזכה  עד  ולילה,  יומם  בתורה  ועסק  ישב  אלא  כבוד, 
ניתן להבין איזו דבקות  ניתן לתארם. לא  לדברים שלא 
ואלו רגשות קודש פיעמו בלב ה"אור החיים" הקדוש, 
וכפי שהוא עצמו כותב בספרו )ויקרא כו, יד(: "כי בודאי 
אם ישיג אדם חלק אחד מערבות ידידות נעימות מתיקות 
ענף מענפי אור עליון, יבז בלבו היות בעולם הזה מלך 

המלכים בערך קיום מצוה אחת".
ה(:  ו,  )דברים  הקדוש  החיים"  ה"אור  כתב  עוד 
"ובהעיר האדם לבו לפרטים, כאילו תתנתק נפשו ותתר 
ממקומה בהתעוררות נפלא ורם באהבת הנאהב יתעלה 

רום תפארת כבודו ולהפלגת עריבות הנרגש". 
רבנו ניחן בשפה רגשית, פיוטית, ספרותית, מלוטשת 
זעיר  להרגיש  ניתן  דבריו  את  כשקוראים  ומדוקדקת. 
מזעיר מהרגש העליון של נשמת ה"אור החיים" הקדוש. 
עוד כתב )שם כו, ח(: "ואין טוב אלא תורה, שאם היו 
היו  התורה,  טוב  ועריבות  במתיקות  מרגישין  אדם  בני 
משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא 
עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות 

שבעולם".
וזהו סוד התהוללות הנביאים. ולכן כאשר הנביא היה 
להתהולל  ומתחיל  נופל  היה  הוא  הנבואה,  את  מקבל 
את  להכיל  יכל  שלא  כיון  נוראה,  להתלהבות  ונכנס 

הקדושה שהייתה שורה על גופו. 
עד  מאוד  גבוהות  למעלות  זכה  עטר  בן  חיים  רבנו 
ספרו  נכתב  בה  הקודש  רוח  את  ראו  הדורות  שצדיקי 
הקדוש. בזכות דבקותו בשכינה ובתורה יומם ולילה, בל 
ינתק מהתורה הקדושה, הוא קנה מעלות שבני אדם בכל 

העולם לא זכו להן. 
בקדושה  התורה  את  למד  הקדוש  החיים"  ה"אור 
במה  אפוא  פלא  אין  אדירה.  נפש  ובמסירות  ובטהרה 
שמעידים חכמי ישראל שבדורו, שכשהיה יושב ללמוד, 
היה מתרומם מהקרקע שלושה טפחים. וזאת כדי שראשו 
יהיה למעלה מעשרה טפחים, שהרי אמרו חז"ל )סוכה 
טפחים,  מעשרה  למטה  יורדת  השכינה  אין  כי  ע"א(  ה 
כולו  כל  יהיה  שראשו  ביקש  הקדוש  החיים"  וה"אור 

בהשראת השכינה. 
כלות  עד  ובמסירות  בקדושה  תורה  הלומד  אדם 
ואכן  ותחדור בכל מקום.  זוכה שתורתו תתקבל  הנפש, 
זכה ה"אור החיים" הקדוש שהכל לומדים את תורתו - 
כיון  וזאת  ובחו"ל.  בארץ  חסידים,  אשכנזים,  ספרדים, 

שלמד מתוך מסירות נפש והחדיר את נשמתו בתורה. 
)מתוך 'משכני אחריך' במדבר ח"ב(. 

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

מה יפו פעמייך
הרבי מקוצק זי"ע )מדרש בלק 
רש"י  דברי  על  שואל  תרס"ט( 
)כב, כח( שהאתון אמרה לבלעם 
'מה עשיתי לך כי היכיתני זה שלוש רגלים' 
לעקור  איך אתה מבקש  לו,  – כשרומזים 
אומה החוגגת שלש רגלים בשנה? ושאל: 
מצות  על  דווקא  לבלעם  לו  רמזו  מדוע 
שמבקש  על  לו  אמרו  ולא  רגלים,  שלש 
יום  בכל  תפילין  שמניחה  אומה  לעקור 

ויום או שומרת שבת ושאר מצוות?
עם  הנה  לו,  רמזה  שהאתון  ומבאר 
לעיר  בשנה  פעמים  ג'  יעלו  ישראל  בני 
צפופין  'עומדין  ושם   , כירושלים  קטנה 
ולמרות  כא(,  )יומא  רווחים'  ומשתחוין 
המקום  לי  צר  אדם  אמר  לא  מעולם  זאת 
שאלין בירושלים )אבות ה,ה(. ואילו אתה 
איבדת  וכבר  צר  במקום  עמדת  אחד  רגע 
עשתונותיך. משום כך מציין בפניו הקב"ה 
את מצוות עליה לרגל ולא מצוות אחרות.

גדול  משא  רכב  נסע  שפעם  מספרים 
תחת  לעבור  הוצרך  כשבמהלכה  בדרך 
כדי  גובהו  כידוע, על הגשר כתוב  'גשר'. 
שרכב הגבוה מגובה הגשר לא יכנס אליו, 
המספר  את  שראה  למרות  זה  נהג  והנה 
שהוא בדיוק כגובהו של רכבו נכנס אליו. 
הוא כמובן מצא את עצמו תקוע, לפניו לא 
יכל להמשיך כי כל הגשר יתערער מחמתו, 
לחזור גם לא יכל כי הוא תקוע וכך חסם 
את כל התנועה. עד שבא פיקח ואמר לו: 
ויתמעט  הגלגלים  מתוך  אויר  מעט  הוצא 
גובהך וממילא תוכל להמשיך בדרכך. כך 
גם אצלינו, פעמים האדם מרגיש כי עמד 
לזוז  לו  אפשר  ואי  בחיים,  בדרכו  מלכת 
שיוציא   - העצה  לאחוריו,  ולא  לפניו  לא 
עצמו  יקטין  המנפחו,  האויר  את  מתוכו 
ויכניע לבבו לפני שוכן מרומים, ואז יצלח 

את דרכו בחיים בנחת.
על  הרי  להוסיף,  ניתן  הדברים  בעומק 
פעמיך  יפו  'מה  נאמר:  הרגלים  שלושת 
בנעלים בת נדיב', ויש להבין מה פירושו 
של שבח זה על הנעליים? המדרש שואל: 
א"ר יודן, אפילו הדיוט המקלס בלשון זה, 
גנאי הוא לו, ואת אומר מה יפו פעמיך'? 
דהיינו, המדרש מתקשה להבין את פירושו 
של השבח בו התעטר עם ישראל, שכביכול 
המנעלים שלו יפים בשלושת רגליו, היכן 

שמענו שמעניקים שבח כזה לבני אדם?
זצ"ל,  אויערבך  הגרש"ז  זאת  הסביר 
שהרי העלייה לרגל התחלקה לשני חלקים, 
האחד עם נעליים והשני יחף- בלי נעליים. 
הקטע שבו הלך היהודי עם הנעליים היה 
מפתח יציאתו מביתו עד שהגיע לשערי הר 
הבית, שם חלץ מנעליו ונכנס ללא מנעלים 
שבו  הראשון  בקטע  והנה  הבית.  להר 
את  שעזב  על  התייסר  הנעליים   עם  היה 
מעונו על ממונו, שדותיו והעצים, פרותיו 
ועומד,  מופקר  הכל  ועכשיו  נכסיו,  ושאר 

והשכנים הרעים שלו עלולים לגנוב הכל.
לד,כ(:  )שמות  מבטיח  הקב"ה  אמנם 
בעלותך  ארצך  את  איש  יחמוד  'ולא 
פעמים  שלש  אלוקיך  ה'  פני  את  לראות 
היהודי  של  ליבו  הכל  אחרי  אבל  בשנה', 
יגרמו  'אולי  כך.  כל  עליו  שקט  היה  לא 
חטאיו'. ואכן לא פשוט הדבר לעזוב בית 
כל  הפקרת  בבחינת  שהוא  שומרים,  ללא 
הרכוש. קל לתאר את מסכת ההתלבטויות 
של היהודי הזה, שהלך כברת דרך, ונעצר. 
התחזק  אבל  לביתו,  לחזור  רצה  הוא 
שאף  הבטיח  הקב"ה  שאם  ואמר  בנפשו 
יחמוד את ביתי, אמשיך בדרכי.  אחד לא 
ודאגותיו  קילומטרים,  כמה  הולך  ושוב 
תקפוהו. ושוב התחזק עד שהגיע סוף סוף 

לירושלים.

עלייה  של  דאוג,  הפחות  השני  הקטע 
להר  היהודי  הגיע  כאשר  היה  לרגל, 
הוא  כאן  מנעליו.  חלץ  הוא  עת  הבית, 
בבית  ששרתה  השכינה  לצד  שהה  כבר 
והטרדות  הדאגות  מכל  ושכח  המקדש 
עלתה  שוב  אם  גם  בדרך.  אותו  שאפפו 
לרגע מחשבת הממון במוחו, הוא הצליח 
ערכו  מה  יד, שהרי  כלאחר  אותה  לדחות 
או כבשה,  פרה  עוד  וכרם, של  פרדס  של 
למול ההנאה והתעלות הרוחנית שהיו לו 

בבית המקדש!
שואלים  היו  אם  הגרש"ז,  אומר  והנה, 
אותנו איזה שלב בעלייה לרגל חשוב יותר 
שבו  הראשון  השלב  האם  הקב"ה,  לפני 
הלך אם המנעלים שלו והיה טרוד ודאוג 
כבר  כשהגיע  השני  הקטע  או  ממונו,  על 

לבית המקדש והיה יחף - ללא מנעליו? 
שבו  שהשלב  אמורים  היינו  לכאורה 
יקבל  המקדש  לבית  העולים  כבר  הגיעו 
הקב"ה  אצל  במעלה  ראשונה  עדיפות 
אבל  בשיאה.  ההתעלות  היתה  אז  שהרי 
בנעלים',  יפו פעמייך  'מה  אומר:  הקב"ה 
אני מעריך יותר את קטע הדרך שבו הלכתם 
והיו  ברגליכם  כשנעליכם  המקדש  לבית 
אופן  ובכל   , הממון  בעניני  ייסורים  לכם 
דחיתם את טענותיו של היצר הרע שניסה 
והמשכתם  הביתה,  לחזור  לפתותכם 
הממון  על  שאשמור  עלי  וסמכתם  ללכת 
כאשר  כי  בתורתי.  שהבטחתי  כפי  שלכם 
הגעתם כבר לבית המקדש שכינתי שרתה 
עליכם בגלוי ולא היה הניסיון כה גדול כך 

שהתאפשר לכם להתגבר עליו יותר.
רואים מכאן, אמר הגרש"ז, לאיזה דרגה 
ייסורים  בגלל  דווקא  להגיע  אדם  יכול 
ל"ע, עד שהשם יתברך מעיד עליו 'מה יפו 
הייסורים  כאשר  דווקא  בנעלים'.  פעמייך 
הינו  האדם,  את  ומסבבים  אותך,  תוקפים 
היה  שבה  מזמן  יותר  אף  ה'  לפני  חביב 

מצוי בשלווה.
מדוע  להסביר  ניתן  אלו  דברים  פי  על 
זו. כי בעוד  הקב"ה הזכיר לבלעם מצווה 
שהוא רק לרגע קטן עמד במקום צר וכבר 
נלחץ ואיבד את שפיותו, הרי שאנו ישראל 
למען  מרחקים  הולכים  הקשיים  למרות 
שמו בשמחה, כמו שאומר הקב"ה: "מה 

יפו פעמייך בנעלים".
הגמרא  פי  על  לומר  ניתן  נוסף  ביאור 
ניזוקין  אינם  ח(: "שלוחי מצווה  )פסחים 
מנלן?  בחזירתן"  ולא  בהליכתן  לא 
רגלים  שבשלוש  כיון  רגלים".  "משלוש 
יחמוד  "ולא  כתוב בתורה )שמות לד,כד( 
איש את ארצך בעלותך לראות את פני ה' 
אלוקיך שלוש פעמים בשנה". לומדת מכך 
הגמרא שרכושו של אדם לא ינזק כשעולה 
ינזק.  לא  עצמו  שהאדם  וחומר  קל  לרגל, 
והרי עם ישראל עוסקים כל היום במצוות. 
חסד,  תורה,  לימוד  לתפילה,  הולכים  הם 
והם חוזרים מהם, כך שהם שלוחי מצוה 

שאינן ניזוקים.
ישראל.  לעם  ולהזיק  לקלל  רצה  בלעם 
לבלעם:  ואמר  האתון  פי  את  ה'  פתח  אז 
הרי  רגלים"?  שלוש  זה  הכיתני  "למה 
ישראל  שעם  לומדים  רגלים  משלוש 
אינם ניזוקין, ואיך אתה רוצה להזיק לעם 

ישראל שהם שלוחי מצוה ואינם ניזוקים.
הלכת  אתה  עצמך.  את  ראה  לעומתם 
הקב"ה.  של  דעתו  נגד  ישראל  את  לקלל 
הסכמה  לך  ניתנה  דבר  של  בסופו  אמנם 
כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, 
שליח  שאינך  גרמה  הרעה  כוונתך  אולם 
בהליכתך  ניזוק  הנך  כך  ומשום  מצוה, 
כשנהרג  בחזרתך,  דבר  של  בסופו  ותינזק 

בחרב.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



דירות 
למכירה

י”ג בתמוז -י”ד תמוז  תשפ”א
23/06-24/06/2021  

אופקים

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

אלעד

דופלקסים

+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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באר שבע

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים, קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

3,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר, קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 4 חד', 
מושקעת, ק"ד + מעלית, בנין 

חדש, 2 סוכות + יחידת הורים, 
מרפסת, מחסן, חניה, לל"ת, 

_____________________________________________)24-27ש(2,270,000 052-5640243

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

אחיסמך

 חייב להימכר!! למכירה 
דירה באופקים, במחיר מציאה, 

ברחוב אלי כהן )מעורב(, 
להשקעה/מגורים, משופצת, 

ק"ב על עמודים, אפשרות 
הרחבה של עוד 40 )השכן 

בנה(, מציאה, 450,000 תיווך 
_____________________________________________)25-26(עוצמה 052-7113508

 ברחוב מלצר 
המבוקש, בקומה א', עם 

מעלית, דירה ענקית, 
240 מ"ר, משופצת, 

עם 2 כניסות נפרדות, 
הכוללת 2 חדרי סלון 

ענקיים + 5 חדרי שינה, 
מתאים במיוחד לרב או 

למי שמקבל קהל, לדירה 
מוצמד יחידת דיור בק"ק 

+ חניה, 4,500,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בפדרמן, כ- 90 מ"ר, 
מרווחת, מקום מרכזי, 

קומה שנייה, מעלית, מזגן, 
1,661,000 ש"ח

_____________________________________________)25-28ל(052-8614453

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור, שכונה ג', מושכרות 

4,800, מחיר 850 אל"ש משה 
050-4545603)26-26(_____________________________________________

 דירה, שכונה ג', קומה 
א', 76 מטר, מעולה לחלוקה 

680 אל"ש משה יש בתים 
050-4545603)26-26(_____________________________________________

 מבצע קדם קומה ב', 76 
מטר, מעולה לחלוקה, מחיר 
מציאה 690 אל"ש משה יש 

_____________________________________________)26-26(בתים 050-4545603 

 שכונה א' כותל מערבי, 
קרקע, 119 מטר, כולל ממ"ד 
180 מטר 300 מילון משה יש 

_____________________________________________)26-26(בתים 050-4545603

 שכונה ה' יעלים קומה ב', 
76 מטר, מעולה לחלוקה, 635 
אל"ש, מחיר מציאה משה יש 

_____________________________________________)26-26(בתים 050-4545603

 רוצה למכור או להשכיר 
דירה מחולקת 2 יחידות דיור 
שכונה ה', מושכרות 3,800, 

תשואה 6.7%, קומה 4, 
במחיר מציאה 690 כל הקודם 

זוכה משה יש בתים
050-4545603)26-26(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפוייים באר שבע 

דימונה ירוחם 050-4545603 
_____________________________________________)26-26(משה

4-4.5 חדרים
 מבצע אסף 4 חדרים, 
95 מטר, קומה ב', מעולה 

לחלוקה, מחיר מציאה משה 
_____________________________________________)26-26(יש בתים 050-4545603

 ללקוחותינו דרושות דירות 
לקניה ללא עמלת דמי תיווך 

03-6701920)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 60 מטר, במנחם 
בגין, קומה א', חזית, כ- 40 
מטר אופצייה, 1,300,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי באזור מינץ, 
מחולקת, כל דירה 40 מטר + 
מעלית, משופצות, 1,800,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי בחברון כ- 85 
מטר, קומה שניה ואחרונה, 
גג רעפים תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בגמר בביה באזור 
העריה נותרו דירות מיוחדות, 

4 חדרים, 2,190,000 ***5 
חדרים החל מ- 2,400,000 
B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה, 
3 חדרים 1,600,000, 4 ח' 
1,900,000, 5 ח' פנטהאוז 
2,800,000, 3 ח' פנטהאוז 
 054-8449423 2,000,000

B.D.A 26-26(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 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 4 
חדרים, כ- 110 מטר, גדולה 

ויפה, 2,000,000 ***125 מטר 
חדשה ויפה 2,700,000 גמיש 
B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 90 מטר, 
4 ח' משופצת, 2,000,000 

***דופלקס 160 מטר ניתנת 
לחלוקה 2,550,000 גמיש  
B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בנביאים דופלקס 5 ח', 
114 מ', ק"3, יח"ה, משופצת, 
אופ' 30 מ', 2,260,000 ש"ח  

_____________________________________________)26-26(נדלניסט 050-6589497

 בחברון דופלקס 4 
חד', 140 מ"ר כולל 

מרפסת שמש, מיידי! 
ב- 1,820,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)26-26(נכסים 050-4177750

 בזכרון מאיר דופלקס 
5 חד' מטופח + מרפסת 

שמש כולל חנייה 
בבניין עם נוף פתוח, 

ב- 3,000,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)26-26(נכסים 050-4177750

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

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

050-4177419)26-26(_____________________________________________

 בלעדי בעלי הכהן 
קרוב לזבוטינסקי, 60 

מ"ר, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, משופצות, 

מרוהטות, ק"ג )מתאימה 
גם להשקעה תשואה 

גבוהה( 1,550,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בנורוק דופלקס, ק"ב, 
שלד מוכן, כ- 190 מ"ר, 
2,150,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)26-26(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)26-26(_____________________________________________

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

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

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,500,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם, דירה מחולקת, 100 

מ"ר, 3+2, משופצת כחדשה, 
1,850,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בעליון דירת גן 5 חד', 145 
מ"ר + גינה 140 מ"ר, כניסה 

פרטית, מחסן, מעטפת מוכנה 
ל- 2 חד', אופ' ליחידת דיור, 

מידי בבלעדיות "שחף נכסים 
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 בעליון בבנין קטן דירת 4 
חד' + יחידת הורים, 3 כ"א, 
מושקעת, נוף, קומה א', רק 
1,650,000 ש"ח בבלעדיות 

_____________________________________________)26-26("שחף נכסים" 054-9422194

 מציאה דירת גן 4 חד' + 
גינה 70 מ"ר ומרפסת, בנין 6 
דירים, מחסן, רק 1,890,000 
ש"ח גמיש בבלעדיות "שחף 

_____________________________________________)26-26(נכסים 054-9422194

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

פנטהאוזים ודירות גן

 בהשלשה 140 מ"ר, ק"א, 
משופצת, 5.5 חד', סוכה 

ענקית, חניה, 2,700,000 גמיש 
_____________________________________________)26-26(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

_____________________________________________)26-26(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע-צפניה 5 חד', ק"א, 
עורף, לשיפוץ, 2,075,000 

גמיש + אופציה מיידי תיווך 
_____________________________________________)26-26(הנדל"ן 050-4177419

 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)26-26(_____________________________________________

 ברשב"ם 4 חדרים גדולים, 
קומה א', משופצת + מזגנים 
+ 2 סוכות, עורפית, שקטה, 

_____________________________________________)26-26(תיווך 03-6701920

 בלעדי!!! בדוד המלך 
4 חדרים, ק"ק, משופצת 

+ מרפסת, 1,690,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות! חדשה בשוק! 
בהרב קוק השקט, 4 חדרים, 
משופצת ויפיפיה, קומה ב', 
חזית, 3 כ"א, סוכה מהסלון, 
אופציה לבניה על הגג תיווך 

_____________________________________________)26-26(א.ש.ל 058-6665070

 באיזור הרצוג, 3 חד', 90 
מ', ק"1, משופצת מהיסוד, 

אופ' ל- 4 חד' בקלות, 
1,690,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)26-26(_____________________________________________

 בהרב שך, 3 חד', ק"ק, 
חזית, משופצת + יח"ד, 

מניבה 2,500 ש"ח, 1,640,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 דירות 3 ח', 60 מ', 
להיכנס לגור! באיזור הרצוג, 

סוקולוב, ר' עקיבא, יהודה הלוי 
והעירייה נדלניסט

050-6589497)26-26(_____________________________________________

 באזור ביאליק השניים 
בבניין חדש, 4 חד' 

משודרגת + 2 חניות 
מקורות + מחסן, ב- 

1,730,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)26-26(נכסים 050-4177750

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

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 4 חד', 
קומה א' + מרפסת 20 מטר 
_____________________________________________)26-26("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בעמק יזרעאל 
4 חד', קומה 2, משופצת, 

כ- 100 מטר + מרפסת סוכה, 
1,830,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)26-26(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, 2,200,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(הנדל"ן 050-4177419

 ברמבם-פתחיה 4 חד', 
83 מ"ר, ק"ב, 3 כיווני אויר, 
משופצת, 1,830,000 גמיש 
_____________________________________________)26-26(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באבן גבירול כ- 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית פתוחה, 
מעלית, חדישה, 1,890,000 
_____________________________________________)26-26(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי מציאה!!! 
בהראשונים קרוב לר"ע, 

בבנין חדש, 4 חדרים, 
חזית, משופצת ומטופחת 

+ סוכה בסלון, קומה 
ד' + מעלית, מוארת 

ומאוררת, מיידית, 
1,730,000 ש"ח גמיש 

סלומןו נכסים והשקעות 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)26-26(_____________________________________________

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

מהיסוד, מרפסת סוכה, 
1,680,000 נדל"ן הקריה

050-3000121)26-26(_____________________________________________

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

מרפסת 55 מ"ר, 
1,750,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)26-26(_____________________________________________

 בפ"כ 4 חד', כ- 100 
מ"ר, ק"ג, בנין חדש, 

1,750,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת, 
א. בגג, חזית, מיקום מעולה, 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)26-26(_____________________________________________

 4 חד' + מ.סוכה, כ- 85 
מ"ר, ק"ג, ללא עמודים, 

בגניחוסבקי פ.הצבי + אופ' 
להרחבה, 1,750,000 ג'

_____________________________________________)25-28ל(054-8499429

 למכירה בבירנבוים, 4 חד', 
חניה בטאבו, סוכה, כחדשה, 
שמורה לחלוטין, קומה שניה, 
_____________________________________________)25-28ש(מעלית, עורפית 052-7661037

 באברבנאל 3 חד' גדולה 
+ מרפסת סוכה, קומה 1 + 
חניה בטאבו "פנחס נכסים" 

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 מציאה!!! בעלי הכהן 
3 חד', 75 מטר, חזית, קומה 

א', 1,520,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות ברמבם 3 
חד' בבניה, קומה 5, ערבות 

בנקאית "פנחס נכסים"
055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, אופציה גדולה, שכנים 
בנו, 1,470,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)26-26(נכסים" 055-6789653

 באזור זכרון מאיר 3 
חדרים גדולה ויפה, כ- 85 

מטר, חזית, 1,980,000 גמיש 
B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי אופ' לחלוקה 
בהירדן הרב שך, 3 

חדרים, 70 מ"ר + אופ' 
מיידית, מעטפת קיימת 

להרחבה כ- 70 מ"ר, 
חזית, ק"א, 2,100,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)26-26(והשקעות 054-4290600

 בלוי יצחק 3 חד', 
ק"א, כ- 60 מ"ר, 3 כ"א, 

א.ממשית, 1,530,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)26-26(_____________________________________________

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

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

050-3000121)26-26(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 
3.5 חד', ק"א, חזית, 

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

_____________________________________________)26-26(הקריה 050-3000121

 במשולם ראט 3 חד', 
ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 

היתרים ביד, א.ענקית, 
1,790,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)26-26(_____________________________________________

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

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)26-26(הקריה 050-3000121

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

חניה, מעלית, 1,650,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)26-26(_____________________________________________

 ביונתן, ק.מוגבהת, 3 
חד', כ- 74 מ"ר, מיועדת 
לפינוי בינוי, 1,460,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,600,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,650,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בדונולו 3.5 חדרים 
גדולים, ק"א, חזית עם סוכה, 
_____________________________________________)26-26(משופצת, תיווך 03-6701920

 3 חדרים, 82 מ"ר, ברח' 
טבריה, משופצת, קומה ג', 

אפשרות לבנות על הגג
_____________________________________________)26-29ל(050-9228222

 בהזדמנות באוסישקין 
3.5 חד', משופצת 
ומושקעת + יחידת 

הורים + חזית + סוכה, 
1,430,000 ש"ח 

בבלעדיות "אלמוג נכסים" 
_____________________________________________)26-26(ר"ע 39 052-6402078

 דירות 3 ח', 60 מ', 
להיכנס לגור! באיזור הרצוג, 

סוקולוב, ר' עקיבא, יהודה הלוי 
והעירייה נדלניסט

050-6589497)26-26(_____________________________________________

 שווה!! באיזור העירייה 
3 חד', 55 מ"ר, ק"ק, טאבו 

מסחרי, 1,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(נלדניסט 050-6589497

 באזור ביאליק השניים 
בבניין חדש, 3 חד' 

משודרגת, עם נוף פתוח! 
מיידי! ב- 1,530,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)26-26(_____________________________________________

 דירות 3 ח', 60 מ', 
להיכנס לגור! באיזור הרצוג, 

סוקולוב, ר' עקיבא, יהודה הלוי 
והעירייה נדלניסט

050-6589497)26-26(_____________________________________________

 בלעדי, כ- 3.5 ח', 
בזבוטינסקי עורפית צד בני 
ברק הרב שך, 1,320,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)26-26(_____________________________________________

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

1,500,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 ברמז בגמר בניה 3 חד', 
קומה נוחה, מושקעת, קבלן 

אמין, 1,735,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)26-26(_____________________________________________

י"ג תמוז - י"ד תמוז תשפ"א
23/06-24/06/2021



י”ג תמוז -י”ד תמוז תשפ”א   223/06-24/06/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

עסקים

 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

יחידות דיור

 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

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
 במצלר 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! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

חנויות

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 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(_____________________________________________

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

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

+ 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

 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

 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(_____________________________________________

■ 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

בני ברק

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,680,000 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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

ירושלים

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 דירה להשכרה, עם 
חצר, קומת קרקע, מתאימה 

לזו"צ, ליד הדואר, מרוהטת 
_____________________________________________)23-26ל(050-4168985

 בעוזיאל, 3 חד', 55 מ"ר, 
קומה 1-, ממוזגת, משופצת, 

חדשה + מעלית, סוכה 3,300 
_____________________________________________)23-26ש(ש"ח 052-7671305

 בישעיהו 1 חדר לבודד, 
כחדשה, גדולה, בכניסה 
משותפת + ריהוט מים 

וארנונה, 1,800 ש"ח
_____________________________________________)23-26ש(054-4400074

מחסנים

 בבני ברק, בבסר 4, 
קומה גבוהה, להשכרה 

חדר )או שניים(, במשרד 
עורכי דין פעיל. סביבת 

עבודה נעימה ואפשרות 
_____________________________________________)23-26(לשת"פ 050-6568075

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה במחיר סביר

_____________________________________________)24-25ח(052-7632652

 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(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

+5 חדרים

 בבלעדיות באבני נזר, 
דירת 4 חדרים מרווחים, 

חזית, קומה 3 עם מעלית 
וחניה, מיידי, 5,500 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 להשכרה 3 חדרים 
גדולים, משופצים, ברחוב 

אהרון דב, ק"ג ללא 
מעלית, מאווררת, אפשרי 
לתווך ארוך, 3,800 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 הרב קוק/אליעזר, 3 
חדרים גדולים, קומה א', 
מיידי, 4,100 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, מרוהטת, סוכה, 
_____________________________________________)24-27ש(2,950 ש"ח 052-7671305

 ברח' ירושלים, כ- 2 
חדרים, ממוזגת, משופצת, 

חזית, דוד"ש, לזו"צ
_____________________________________________)24-27ל(050-4103647

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 למכירה בהזדמנות 
מכבסה + רובוט גיהוץ )ייחודי 

בארץ( + רשימת לקוחות 
קבועים, באיזור חרדי הומה 
אדם. בנוסף למכירה מזנון 

ומיצים טבעיים, פעיל המקום. 
רווחים נאים. פוטנציאל גבוה. 
במחיר אטרקטיבי. לפרטים: 

053-4166490)24-25(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 16 מטר, 
בחזון איש, עם גישה לרכב 

_____________________________________________)24-27ל(053-4159884

 בדנגור, 3 חד', 60 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )אופציה ל- 44 

מ"ר על הגג( + מרפסת 10 
מ"ר, 1,570,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)24-27ש(052-5640243

קוטגים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

קריות

 בטרומפלדור 3 חדרים, 75 
מטר + מרפסת סוכה, 3,700, 

_____________________________________________)25-26ל(בניין חרדי 052-3359882

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
לקניה בב"ב קומה ו' + מעלית 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245442

 האם שוכר חנות 
חייב לווי של מתווך? חד 
משמעי כן! ואפילו עם 
הדמי תיווך אתה הולך 

להרוויח תיווך דורון
054-4980159)25-25(_____________________________________________

השקעות

 מעוניינים להשקיע דירה 
עד 600,000 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)25-26(מפוצלת 052-7113508

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

סוויטה גדולה, פרגולות, 
בריכה, גקוזי', חצר גדולה 
_____________________________________________)25-36ש(ומתקני גן 050-6901390

 צימרים מפנקים ומרווחים 
בחספין, קרובים למסלולים, 

לזוגות ומשפחות, מלכה 
050-2204081)25-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-25ש(050-6319966

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)23-24ש(058-5994740

 דירות נופש ממוזגות 
ונקיות, מרחק הליכה 
קצר מהכנרת וממרכז 

_____________________________________________)26-29ל(העיר 058-3637269

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,500,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסשקין 2 
וחצי חד', קומה 2, משופצת, 

כ- 100 מטר + מרפסת סוכה, 
1,830,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברבי 
עקיבא קרוב לרש"י 2 

חדרים גדולים + מרפסות 
+ סוכה, ק"ג ואחרונה, כ- 
65 מ"ר, חזית, ז.לשיפוץ, 

1,330,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )70 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 

)15 מ"ר( + בנייה מיידית 
)26 מ"ר(, ק"ב, 3 כיוונים, 

1,950,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)26-26(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! 

2,000,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 מחולקת ל-2, משופצת 
מהיסוד, מושכרת ב- 4,000 

ש"ח, רק 650,000 ש"ח כולל 
r.b 052-6224648 26-26(הריהוט(_____________________________________________

חיפה

פתח תקווה
4-4.5 חדרים

 בכפר גנים בהיבנר, 4.5 
+ מעלית, קומה 2, מרווחת 
072-3927601 בלעדי דירות 

_____________________________________________)26-26(גואטה

 דירות להשקעה 
בקריות החל מ- 499,000 

אלף, תשואה גבוהה 
_____________________________________________)26-26(שמעון 053-3242966

 דירה במתחם פינוי 
בינוי, רק ב- 650,000 
_____________________________________________)26-26(שמעון 053-3242966

 120 מטר לפיצול 
ל- 3, ב- 820,000 תמהרו 

_____________________________________________)26-26(שמעון 053-3242966

 דירת 70 מטר + 
מעלית, משופצת, רק 

ב- 590,000 שמעון
053-3242966)26-26(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 שמעון
053-3242966)26-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)26-26(דורון 054-4980159

 בהאדמו"ר מקוצק, 
כ- 100 מטר, מסודרת ויפה, 
מסורגת וממוזגת + מרפסת 

_____________________________________________)26-26(שמש, מידי 050-4136829

 באברבנאל דירות 
4 חד' בנין חדש, החל 

מ- 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)26-26(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', משופצת, חדשה, ק"א, 
_____________________________________________)26-26(חזית, א. פנחסי 03-5799308

 בנרדאו 3 חד', מהממת, 
מעלית, ק"ג, משופצת 

קומפלט, ממוזגת, אופציה 
_____________________________________________)26-29ש(למכירה בט"מ 053-3104856

 בק. הרצוג, להשכרה, 2 
חד', 40 מ"ר, 2 מזגנים, ק"ג, 

ללא, 3,000 ש"ח
_____________________________________________)26-29ש(052-2899085

 מציאה, בטבריה/קוק, 
יפיפיה, מוארת ומאווררת, 
חזית, מי' אב, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)26-29ל(גמיש 052-7671683

 בקלישר, 2 חדרים ענקיים, 
כחדשה, יפיפייה, כ- 45 מ"ר, 

מרוהטת, ממוזגת, סוכה 
052-7625997)26-29(_____________________________________________

 ברח' הרב פוברסקי, 2 
חדרים, קומת קרקע, מתאימה 
_____________________________________________)26-29ל(לזוג/בודד 052-8378001 יצחק

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 
חדרים, 70 מ"ר, שמורה 

ומטופחת, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית, מוארת 

ומאווררת + חניה מקורה 
בבנין, 3,650 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)26-26(תיווך( 054-4290600

 באזור יונה הנביא אדמור 
מגור, ק"ד, ללא, 2 חד' + 

מטבח, מרוהטת, מושקעת + 
_____________________________________________)26-29ש(סוכה 052-7181112/3

 ברח' יהושוע למעלה, 40 
מ"ר, חדשה ומרוהטת, קומת 
קרקע, כניסה פרטית, 3,100 

_____________________________________________)26-27ל(ש"ח 054-4944799

2-2.5 חדרים
 רמות א': 2 חד' )35 

מ"ר(, חדש מקבלן! ריהוט 
מלא! ק"א, מוארת, שמש, 
3,000 ש"ח לחודש! אפשר 

סוכה + מחסן תיווך הכוכבים: 
02-5713375)26-26(_____________________________________________

ירושלים

 בז'בוטינסקי/צה"ל, 
3 חדרים, קומה 3 נמוכה, 

מרוהטת חלקי, 3,100 ש"ח 
050-3528252)26-26(_____________________________________________

 דרושה דירת 3.5-4 חדרים 
בגבעת שאול ירושלים

_____________________________________________)26-27ח(054-8483054

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

_____________________________________________)26-27ח(מתיווך 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)26-27ח(תיווך 054-7432035

 חייב להימכר!! למכירה 
דירה באופקים, במחיר מציאה, 

ברחוב אלי כהן )מעורב(, 
להשקעה/מגורים, משופצת, 

ק"ב על עמודים, אפשרות 
הרחבה של עוד 40 )השכן 

בנה(, מציאה, 450,000 תיווך 
_____________________________________________)25-26(עוצמה 052-7113508

 משרדים להשכרה בתחנת 
הקמח, החל מ- 800 ש"ח 

)כולל הכל( + שירותים, 
_____________________________________________)26-29ל(מטבחון 052-7158998

 להשכרה במשרד עורכי 
דין ברמת גן, חדר מפואר, 

1,490 ש"ח )אפשרות תיקים(  
_____________________________________________)26-29ל(054-3132330

 בכל עניני התיווך 
אנחנו כאן בשבילך תיווך 

_____________________________________________)26-26(דורון 054-4980159

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

054-4980159)26-26(_____________________________________________

 34 מ"ר בגן וורשא תיווך 
_____________________________________________)26-26(דורון 054-4980159

 חנות להשכרה 18 מ"ר 
ברבי עקיבא 66, מרכזי, במחיר 

קורונה תיווך דורון
054-4980159)26-26(_____________________________________________

 22 מ"ר בפסג' פינת הרב 
קוק, רק 3,800 תיווך דורון 

054-4980159)26-26(_____________________________________________

 משרד 15 מ"ר בבניין חדש 
_____________________________________________)26-26(תיווך דורון 054-4980159

 40 מטר בבנין חדש, רק 
3,000 ש"ח תיווך דורון

054-4980159)26-26(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, להשכרה 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)26-26(_____________________________________________

 קליניקה להשכרה, 100 
מ"ר, במרכז, ק"ב עם מעלית, 

מוכנה לכניסה תיווך דורון 
054-4980159)26-26(_____________________________________________

חספין

טבריה

 ברבי עקיבא/הרב קוק, 
חנות 27 מ"ר + שטח 

של 8 מ"ר לפני הכניסה 
לחנות, המפתח בתיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)26-27(חזקי  052-3882621

 לע"נ רשב"י להורי 
הקדושים ז"ל - עד ט' 

באב, יחידה + מרפסת, 
נוף לכנרת, 2 לילות, 300 
_____________________________________________)26-29ש(ש"ח לזוג 054-6511250

 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

 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

יבניאל

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

ירושלים והסביבה
 "בנצימר" - חופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

 לבין הזמנים - במרכז 
ירושלים! קמפוס ענק, 
יפה, ממוזג, למשפחות 
וקבוצות 052-7622704 

_____________________________________________)24-31ש(053-3146891

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

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

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

נקי ומאובזר, נוף מדהים 
055-6654434
_____________________________________________)25-32ל(055-6641465

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

רפואה טבעית

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 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

 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

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

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

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

 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

 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

 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

 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

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

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

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

 "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

 "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, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

עכו

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

צפת

קצרין

 מבחר דירות נופש 
ווילות בעכו התיירותית, 
להשכרה לבין הזמנים, 

ליד החוף הנפרד, פארק 
_____________________________________________)25-28ש(האתגרים 050-7228813

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג, 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)23-26ש(052-7153475

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

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

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

 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

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

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

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מתחתנת? גמח נעלי 
כלה לבנות, חדשות וגבוהות 

052-7186795)23-26(_____________________________________________

 גמ"ח חסדי רבקה, גמ"ח 
בי-קיור לייזר ללא תשלום 

)בב"ב(, תמורת צ'ק פיקדון 
לע"נ הצדקת רבקה בת מסודי 

054-8542339)26-26(_____________________________________________

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-31ש(050-6333765

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

_____________________________________________)25-24/22ש(077-5590283

 וילה יפיפיה בהר כנען, 
צופה לנוף מרהיב, 11 מיטות 

_____________________________________________)25-26ש(054-5238601

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

 על צלע הר - בית פרטי, 
צופה לנוף מדהים + חצר 
גדולה, מתאים ל- 20 איש 

_____________________________________________)25-36ל(053-3147542 052-7155422

 גמ"ח להקמת שיעורי 
תורה וקווים תורניים חינם 

בפיקוח ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת חייגו כעת

03-3060770)25-26(_____________________________________________

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור גן וורשא ביום שלישי 

_____________________________________________)25-26ח(כ"ח סיון 052-7677371

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)25-26ח(בתחום 052-7396092

 מעוניין במכונת חישוב 
עם סרט נייר במצב תקין 

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או מחיר סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(054-8412976

 מעוניין בספרים "עיטורי 
תורה" וספרים עם חידושי 

_____________________________________________)25-26ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 למכירה מחשב נייד + 
רמקולים 220 שקל

_____________________________________________)25-26ח(052-6279527

 לחיסכון מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)25-26ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-3558949

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 052-3463482

 EF-183 סדין חשמלי זוגי 
_____________________________________________)25-26ח(ב- 80 ש"ח 052-3463482

 יחידות דיור לנופש, 
לזוגות ולמשפחות, מרוהטות 

וממוזגות, במרכז העיר, שכונה 
_____________________________________________)25-28ל(דתית 050-7958795

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

 דרוש מכשיר שמיעה וכן 
מקרר לאדם נכה, אם מישהו 

_____________________________________________)26-26(יכול לעזור 050-5952474

כלנית
 צימרים חלומים + 

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

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

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 וילת הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה, נוף 

לחרמון יהודה
_____________________________________________)26-29ל(054-8971034

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

מבצע! בין הזמנים- לשבוע 
עד 7 אנשים 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 גמ"ח של מוצרי קישוטים 
לשבע ברכות בר מצוות 

ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)26-26(054-8449588 מירי

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אבד צמיד תינוקות זהב 
ועליו חרוט רחל תמר

_____________________________________________)26-27ח(055-6770468 058-3238587

 ביום ג' בסביבות 21:15 
בקו 2 לכיוון רימונים נמצא 
טוען לטלפון אפשר לקבלו 

_____________________________________________)26-27ח(ב- 052-6884797

 אבדה שרשרת זהב בחודש 
האחרון איזור שיכון ג' בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(052-7623808

 אבדה מצלמה בבין 
הזמנים שעבר באיזור צפת 

המוצא יתקשר למס'
054-8489535 או

_____________________________________________)25-26ח(03-5780068

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

 2 מיטות יפות לחדר 
שינה ו- 8 כיסאות של מטבח 

054-8449423)26-26(_____________________________________________

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר לנסיון 

לפני קנייה ב- 120 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(לשבוע 052-8814378

 מעוניין לקנות אורגן קורג 
03-9160392 700

_____________________________________________)26-27ח(053-4132976

 מעוניין בסט המדרשים 
)מהדורת צילום( שנדפס ע"י 

_____________________________________________)26-27ח("אור עולם" 052-7116525

 מחפש אופניים למבוגרים 
גודל 26 תקינים או תקולים 

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 למסירה כ- 20 אוגרים 
ניתן לקחת רק חלק בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(052-7165213

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)26-27ח(054-4458379

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

_____________________________________________)26-27ח(אלקטרה 054-4458379

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)26-27ח(או ישנה 052-3595314

 יהודי דתי מבקש ציצית 
ותפילין במחיר סביר או בשם 

_____________________________________________)26-27(מצוה טל': 052-5520439

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)26-27ח(סימלי 052-3595314

 למסירה שמלות לערב 
לבת מצוה וכן מטפחות ראש 

_____________________________________________)26-27ח(טל': 052-4668429

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7116399

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 052-7116399

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

 XL500 מקרר אמקור 
_____________________________________________)26-27ח(תקין 400 ש"ח 054-4273857

 מקפיא גדול 250 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מגהץ אקאי 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גק לרכב מקצועי 25 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)26-27ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קוונד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)26-27ח(ש""ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיריים הלוגן וחשמליות 
_____________________________________________)26-27ח(50-70 ש"ח 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נותרו יחידות אחרונות 
אוזניות בלוטוס חזקות 

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

_____________________________________________)26-27ח(054-8532248

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)26-27ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)26-27ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי בלוסטאר 70 ש"ח 
שקט במיוחד כחדש טל': 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3233170

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 350 )בשווי 700( 

_____________________________________________)26-27ח(052-7104053

 מקרר קטן )משרדי( 
במצב טוב )ב"ב( 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8491154

 IXUS160 מצלמת קנון 
גירסה עברית ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7154435

 הדיסק החדש של יעקב 
שוואקי באריזה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7154435

 רמקול בלוטוס חדש קטן 
חברת JBL ב- 200 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(050-8776286

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)26-27ח(תקוה(

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)26-27ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)26-27ח(שקלים 052-3595314

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)26-27ח()גמיש( 050-6651365

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6651237

 מכשיר סודה סטרים 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בבני ברק 050-4174525

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מחשב נייד dell אינץ 
15.4 מעבד core2duo ב- 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח טל': 052-7154435

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-3558949

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

_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 מכשיר לסודה סודה קלאב 
בלון גז 60 ש"ח כחדש טל': 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 80 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 052-3463482

 מצלמה ורודה חדשה 
2 סוללות 200 ש"ח מחו"ל 

_____________________________________________)26-27ח(052-7679123 ב"ב

 למכירה מכונת תפירה 
)ישנה( ברדר בתוך ארון 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-2252171

 למכירה מקרר סמסונג 
500 ליטר 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-2252171

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטלוקס פתח עליון 6 ק"ג 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-2252171

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש טל': 050-2897977

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל': 050-2897977

 פלטה לשבת גודל בינוני 
לזוג צעיר 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 מחמם למים חמים 
חשמלי 40 כוסות 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 מחמם למים על פלטה 
לזוג צעיר 60 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

עץ מלא, חדישים, אפשרות 
_____________________________________________)25-26ל(בנפרד 052-4227714

תינוקות

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

כללי

 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

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

03-6781770)24-24(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל, בחנות ספרים 

פרידמן איצקוביץ ברחוב הרב 
_____________________________________________)24-24(שך 2 

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429
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 מנורה יפה לסלון/פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 ספה בודדת בד מוקה 200 
ש"ח אפשרות להובלה ב- 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4135002

 שולחן כתר לילדים 25 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 כוורת לחדר ילדים צבע 
ירוק תפוח בהיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 מזנון 3 מטרים, 
בשילוב וטרינות מעץ בוק 

מלא, צבע אגוז, במצב 
מצוין, כמו חדש, מתאים 

לספרי קודש ודברי נוי. 
מחיר 2,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-28(טל': 050-6734292

 בהזדמנות, מרצפות 
גרניט פורצלן, לפאטו, 60*60, 

יפיפיות, ייבוא מספרד, 50 
_____________________________________________)25-28(ש"ח למ"ר 054-2067894

 למכירה מיטה וחצי, 
כחדשה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)25-26ל(במחיר מציאה 052-9553526

 למכירה ספפה קומותיים, 
נפתחת, ב- 1,200 ש"ח, 

פחות משנה בשימוש )במקום 
054-4739433 )2,500

_____________________________________________)25-26ל(052-8672008

 שולחן מעץ מלא יוקרתי 
אורך 106 רוחב 2 מטר רק 

_____________________________________________)25-26ח(ב- 300 054-8452231

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 ש"ח כדאי לראות
_____________________________________________)25-26ח(03-6199806

 למכירה שולחן סלון נפתח 
_____________________________________________)25-26ח(ל- 2 400 ש"ח 050-7757420

 כסאות פלסטיק 2 ב- 40 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן סלוני נמוך 
160/50 מפורמייקה כחדש 

250 ש"ח 054-8401717 
_____________________________________________)25-26ח(054-8401818 בני ברק

 למכירה ארונות מטבח 
גבוה 2 מטר 3 דלתות צבע 
חום בהיר 410 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה פינת אוכל 
מתכת זכוכית מחוסמת גבוה 
נפתח ל- 2.40 מטר 330 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(מלא 052-5737813

 למכירה מיטה וחצי, כחד 
למכירה כסאות ישיבה 80 
ש"ח לכסא עם ריפוד + עץ 

_____________________________________________)25-26ח(מלא 052-5737813

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)25-26ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 

משו עגלת תינוק מימה 
קסרי אמבטיה פלוס טיולון 

משומשת 199 ש"ח באחיסמך 
_____________________________________________)25-26ח(058-3263264

 למכירה נוקיה 3100 
מקורי )לא כשר( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7084860

 נוקיה 208 מצב מעולה + 
בטריה 150 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 למכירה נוקיה 6600 
סליידר )לא כשר( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7084860

 ,A50 טלפון סמסונג 
במצב חדש, כולל אחריות, 

בצבע שחור, 850 ש"ח, כולל 
מגן זכוכית ומגן לטלפון, חדש, 

_____________________________________________)25-28ל(הקודם זוכה! 054-5508500

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-3463482

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מציאה עובד 
_____________________________________________)25-26ח(מהר 499 ש"ח 054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)25-26ח(תקוה(

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-7432035

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)25-26ח()גמיש( 050-6651365

 מגהץ אדים חדש באריזה 
 FRIMA 130 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)25-26ח(052-2786557

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 טוסטר אובן 5 ליטר 
לאפיה לבישול צלי מתאים גם 

לזוג צעיר 400 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-31555415

 למכירה מקרר סמסונג 
500 ליטר 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(054-2252171

 למכירה מכונת תפירה 
)ישנה( ברדר בתוך ארון 150 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-2252171

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)25-26ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)25-26ח(שקלים 052-3595314

 דיסקים של זמרים 
חסידיים חדשים ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154435

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת מתכת 

500 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)25-26ח(054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כו"ס + 5.5 מ' צנרת 500 

ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 
_____________________________________________)25-26ח(054-8412976

 אופנים חשמליות למכירה 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-8407883

 מחשב נייד לנובו תקין 
_____________________________________________)25-26ח(390 ש"ח בב"ב 052-3018899

 למכירה מקפיא 4 מדפים 
מצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-5656194

 ספה מעור ומזנון שולחן 
סלון ומיטת נוער עמינח ב- 

_____________________________________________)26-27ל(500 ש"ח 054-3456413

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)26-27ח(בבני ברק 052-7641400

 סלון עור בצבע חום במצב 
מצוין ב- 500 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)26-27ח(052-3763582

 למכירה עמודון ספרים 
קודש מהודר עם דלתות 

וזכוכית ומגירות חום כהה 
460 ש"ח בלבד כולל הובלה 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מיטה זוגית בלי 
מזרון חום בהיר חזקה עם 

משענת ראש 460 ש"ח כולל 
_____________________________________________)26-27ח(הובלה 052-5737813

 למכירה כסאות לפינת 
אוכל מרופדות בצבע בז' כל 
כסא 100 שקלים בהזדמנות 

_____________________________________________)25-26ח(050-7832389

 למכירה כורסאות 
למרפסת או לפינת אוכל 

נוחות כל כורסא 100 שקלים 
_____________________________________________)25-26ח(050-7832389

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 80*190 מטר 

מחיר זול מצב מצויין 260 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה מיטה זוגית עץ + 
מתכת מצב מצוין 320 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 6 מגרות 
לאורך צבע חום בהיר 260 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-5737813

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-6140800

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)26-27ח(לבנים 50 ש"ח 052-7116399

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)26-27ח(120 ש"ח 050-5656194

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד! 050-4135002 באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
"מדלה" מרעישה קומפקטית 
אפשרות לבטריות 140 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4135002 באלעד

 מגן לעריסה לתינוקת של 
_____________________________________________)26-27ח(שילב 25 ש"ח 053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי מאוס 30 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3155415

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(נייד: 050-6990740

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

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

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

_____________________________________________)26-27ח(נייד: 050-6990740

 משאבת חלב צד אחד 
מדלה חשמלית 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 משאבת חלב ידנית גוונט 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 058-3245685

 גגון בהיר חדש לבוגבו 
_____________________________________________)26-27ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק כחדש + מזכירה 120 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל': 050-2897977

 טלפון שיאומי כשר עדיין 
באחריות לבן כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7679123 ב"ב

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

34-36 400 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(058-3233170

 למכירה 11 אוגרים 
סיבירים חמודים בכלוב מפואר 

איכותי סגור כולל אביזרים 
מתקן אוכל ושתיה גלגלת 
ובית סולם וחבילת נסורת 

ואוכל סגורות ב- 200 שקל 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד בב"ב 052-7136146

 למכירה צמיד פנדורה 
כסף 925 חדש ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3150790

 שמלה מהממת לארוע 
מידה 40 ארוכה נלבשה פעם 

אחת צבע תכלת כהה ב- 180 
_____________________________________________)26-27ח(ש' פלא': 055-9178123

 למכירה אופניים זנב קשיח 
מידה M גלגל 26 במצב מצוין 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 050-4107904

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530

 למכירה אקוריום 50/50 
250 ש"ח אבנר:
_____________________________________________)26-27ח(050-3337530

 אקווריום במצב טוב 
במחיר 250 ש"ח כולל פילטר 

_____________________________________________)26-27ח(מובנה 055-6777117

 מציאה! אביזרים 
לאקווריום במחירי מציאה -10

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 055-6777117

 למכירה אוגרים סיביריים 
חמודים וקטנים 1 - 20 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(זוג 30 ש"ח 054-8515875

 למכירה מגזיני זמן ב- 10 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח )ב"ב( 03-3188631

 מנוף ידני מרים עד משקל 
טון ב- 500 גמיש פלא':
_____________________________________________)26-27ח(054-8475923 שמואל

 למכירה תוכי דררה מאולף 
האכלת יד 250 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)26-27ח(בטלפון 052-7618647

 מגזין זמן למכירה עשרות 
חוברות כ"א 8 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8465115

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 שעון יד ברמה חדש 
חברת "קסיו" ב- 120 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(050-8776286

 למכירה בובו טבעי של 
החנות רינתי לקל 130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-4103137

 שטיח בוכרי 4*3 במצב 
מצויין כחדש ירוק בקבוק קרם 

_____________________________________________)26-27ח(רק 500 ש"ח 052-3543919

 זוג תוכונים פרא ב- 80 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 050-5594690

 לאספנים 80 מעטפות 
מבוילות יום ההופעה 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4174525

 למכירה מגוון שעונים 
תקולים לגבר לחלקי חילוף 80 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח לפרטים: 052-7125823

 חליפה 3 חלקים כחדשה 
של פאביו של ילד מידה 14 

כחולה ב- 175 שקלים
_____________________________________________)26-27ח(052-7151692

 גיטרה כחדשה ב- 150 
_____________________________________________)26-27ח(שקלים 052-7151692

 בנד לפאה יפה וחדשני רק 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 120 שקלים 054-8592649

 סקין חדיש מדורג רק 
ב- 400 שקלים לפרטים: 

_____________________________________________)26-27ח(050-4143037

 מציאה! 2 זוגות תוכים 
אוסטרלים + כלוב מפוצל + 2 
תאי דגירה ומיכלי מים ב- 280 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4143035

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)26-27ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בירושלים 054-8415306

 ילקוט קל גב לבנים דגם 
עפרונות במצב מצוין 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח()ב"ב( טלפון 054-8485026

 נעליים לבנים מידה 
35 בצבע שחור חברת דקו 

חדשות בקרטון 50 ש"ח )ב"ב( 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון 054-8485026

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7116399

 תוכי מאולף מסוג דררה 
מתאים לילדים במחיר מציאה 

_____________________________________________)26-27ח(290 052-7688962

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)26-27ח(052-7688962

 למכירה 2 תוכונים + כלוב 
ואביזרים כחדש 180 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב טלפון 052-7668945

 בימבה גוק' חדש )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 30 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 כובע רוטש מידה 57 
כמעט ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3298340

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש 050-2897977

 שעון קוורץ XUDA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 אופני ילדים BMX וגם 
פסיפיק גוף 16 בצבע כחול 

לגילאים 8+6 שנים כחדשות 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 מתקן לתלית מסך חדש 
_____________________________________________)26-27ח(30 ש"ח גמיש 054-4273857

 למכירה שמלה ערב 
מפוארת חדשה בצבע זהב 
מידה 4 יפה וחדשה ארוכה 

מקסי 350 ש"ח כולל שרשרת 
צמיד לפרטים להתקשר

_____________________________________________)26-27ח(054-5482231

 לאספני טלכרטים 
למכירה טלכרטים מכל 
דוגמאות מכל הזמנים 

)1 שקל( טלכרטים יפים 
להתקשר למעונינים

_____________________________________________)26-27ח(054-5482231

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)26-27ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים, 
15 ב- 75, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)26-27ח(050-4135002 

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ 18 אינץ אחורי 10 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 צמיג 700 כביש 10 שקל 
_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 מנורה יפה לסלון/פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 ספה בודדת בד מוקה 200 
ש"ח אפשרות להובלה ב- 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4135002

 שולחן כתר לילדים 25 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 כוורת לחדר ילדים צבע 
ירוק תפוח בהיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 למכירה קומודה + מגירות 
+ מראה קריסטל איכותי + 

תאורה 400 ש"ח כולל הובלה 
_____________________________________________)26-27ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
מתכת 1.20*90 נפתח 2.40 

זכוכית כחול בהיר חזק במיוחד 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813 כולל הובלה

 למכירה סטנד נייד איכותי 
2 קומות לבגדים 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7679604

 ארון קיר 6 דלתות גובה 
_____________________________________________)26-27ח(2.70 350 ש"ח 052-7662251

 למכירה שולחן סלוני 
במצב טוב 160 ש"ח

052-5520439)26-27(_____________________________________________

 מיטת ספה נפתחת + 
ארגז מצעים במצב טוב 150 

_____________________________________________)26-27ח(שקל 050-8776286

 למכירה סלון מעור צבע 
לבן + שזלונג )מצב חדש( 
500 ש"ח 050-5888767 

_____________________________________________)26-27ח(054-2252171

 למכירה שולחן פינת אוכל 
חום 6 כסאות )לא נפתח( 
300 ש"ח 054-2252171 

_____________________________________________)26-27ח(050-5888767

 למכירה כורסת עור 
ריקליינר שחור 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-2252171

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר חום כהה עם דלתות 
עם זכוכית + 2 מגירות 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-5656194

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

_____________________________________________)26-27ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)26-27ח(210 ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה 3 מושבים בד מוקה 
500 ש"ח אפשרות להובלה ב- 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 050-4135002

 ספה בודדת בד מוקה 200 
ש"ח אפשרות להובלה ב- 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4135002

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)26-27ח(450 ש"ח 053-3155415

 שולחן מרובע )140*140( 
עץ מלא צבע וונגה מחיר: 500 
ש"ח + 8 כסאות מחיר: 100 

ש"ח כל כסא נייד:
_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

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

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 פלורוסנטים וגופי תאורה 
נברשות 50-20 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-4273857

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

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

_____________________________________________)25-26ח(טל': 050-4171008

 למכירה טיולון GB צבע 
שחור + גגון 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(בלבד! 050-4135002 באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
חברת "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
140 ש"ח 050-4135002 

_____________________________________________)25-26ח(באלעד

 מזרון למיטת מעבר/
למיטת תינוק 25 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 מגן לעריסה/למיטת תינוק 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח 053-3155415

 עגלת תינוק מימה 
קסרי אמבטיה פלוס טיולון 

משומשת 199 ש"ח באחיסמך 
_____________________________________________)25-26ח(058-3263264

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון במצב חדש תיק ונילון 
_____________________________________________)25-26ח(גשם 500 עוזרי 052-7626044

 למכירה לול עץ מתקפל 
120 ש"ח + מיטת תינוק 230 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5656194

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
חום כהה + שמנת 250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
גינס כתום 250 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 גגון לעגלת בוגבו קמיליון 
בצבע שמנת 80 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 עריסת פלסטיק + מזרן 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 050-4138086

 מיטת תינוק שמנת 
שמורה בשילוב חלונות 

דקורטיבי + מזרן 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 מאוורר תקרה 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 ספה מעור ומזנון שולחן 
סלון ומיטת נוער עמינח ב- 
_____________________________________________)26-27ל(500 שקלים 054-3456413

 למכירה לול עץ מתקפל 
120 ש"ח + מיטת תינוק 230 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5656194



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ג בתמוז-י”ד בתמוז תשפ”א   23/06-24/06/2021

דרושים

 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(_____________________________________________

 לחנות מזון מהיר 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור 

למשמרת בוקר/ערב 
052-6607070)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד למחסן 
בב"ב, משרה מלאה, 

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

 לקבוצת בוגרים במעון 
קטן דרושה מטפלת 

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

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

 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 
_____________________________________________)25-26ל(או בבתים 055-5527391

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בב"ב, משרה 

מלאה, 5 ימים בשבוע, 
תנאים טובים

_____________________________________________)21-24ש(052-6364614

 תופרת עם ניסיון רב 
לתיקונים, בין 20 ל- 30 שקל, 
כמות גדולה, אפשרות מבית 
_____________________________________________)23-26(הלקוח טלפון 052-7634263

 התפנה עורך ספרים תורני 
_____________________________________________)23-26(לכל התחומים 054-8590879

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק

052-7119894
054-4842065)23-26(_____________________________________________

 ליבואן מוצרי חשמל 
קטנים, דרוש עובד 

להכנת הזמנות, משרה 
מלאה טלפון -
_____________________________________________)23-26ש(03-9221475

 מעונות פיצקאלאך 
מתארגנת לשנה"ל, דרושה 
גננת לחצי משרה, סייעות 

ומחנכות /חלקיות / מלאה 
_____________________________________________)23-26ש(050-7884864

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 לאיחוד הצלה בב"ב 
דרושות עובדות לבוקר, 

35 ש"ח + בונוסים 
למתאימות, לפרטים 

03-6001411)24-27(_____________________________________________

 עובד חרוץ להתקנות 
מיזוג אויר מאזור המרכז, רקע 

טכני חובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)24-27ל(058-7348517

 אם בית לבית אבות 
לעצמאים בבני ברק, 

נסיון בניהול ומתן שרות 
לקוחות יתרון, קו"ח 

ganeymargoa@neto.net.il)22-26(_____________________________________________

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

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

 ליוסי מעליות במרכז 
חשמלאי/הנדסאי, רקע 

מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)21-24ש(03-6160186

 דרוש עובד לחנות פלאפל, 
בין השעות 18:30-22:00, 
_____________________________________________)24-27ל(בב"ב, חרוץ 054-8099198

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)25-28ש(054-8507450

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת חמה ומסורה, 

לתינוקיה, תנאים טובים! 
_____________________________________________)25-26ל(053-5459071

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)25-28(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מיכפל, וורד. 
ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב, עובד נקיון, 
למשרה מלאה, לפרטים, 

_____________________________________________)25-26ל(בבוקר בלבד 052-7621621

 עובדות/ים לנקיון 
משרדים, שעות גמישות, 

בב"ב, רשל"צ, ר"ג, 
_____________________________________________)25-26ל(נתניה 052-6000977

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת, ל- -16:30

18:30, 3-5 בשבוע, קו"ח 
לפקס: 03-912-8411 למייל: 
 ilanakatz22@gmail.com
לטל': 03-9128400 ולהשאיר 

_____________________________________________)25-29(פרטים

 למכבסה בב"ב עודב כללי 
_____________________________________________)25-26ש(למשרה מלאה 050-8460282

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 דרוש מנהל/ת צוות 
למוקד מכירות, עם נסיון, 

הנעה לעמידה ליעדים 
וחניכת נציגים, -8:30
17:30, א'-ה', במרכז 

jobs@kidumplus.co.il :24-25ש(קו"ח(_____________________________________________

 נציגים למכירה 
טלפונית לחברת הייטק 
מב"ב, נסיון חובה, שכר 
גבוה, משרת אם, מוקד 

jobs@ -נפרד קו"ח ל
kidumplus.co.il)24-25ש(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א 
דרושות מטפלות + 

טבחית לארוחת בוקר, 
לשנה"ל תשפ"ב

_____________________________________________)24-25ש(052-8750036

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

למבוגרת אם יש מישהו שיש 
לו אפשרות לעזור שיצור קשר 

050-5952474)26-26(_____________________________________________

 בובת דיגום במידות 
משתנות יציבה כחדשה 490 

_____________________________________________)26-27ח(שקל טל': 052-6784969

 טבעת דיאנה זהב טהור 
14K ב- 499 ש"ח אפשרות 

למשלוח עד הבית )בבני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(050-7316878

 חולצת tommy, מידה 
14-16, לנער, צבעונית, חדשה, 

רק 80 ש"ח. נייד
_____________________________________________)25-26ל(054-8422432

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)25-26ח(בירושלים 054-8415306

 התפנה עוזר מלמד נסיון 
_____________________________________________)26-27ח(רב 054-7192305

 רפרנטית ביטוח 
לסוכנות בפ"ת, 

דרישות- מענה מקצועי 
למבוטחים, הפקת 

פוליסות, עבודה בתוכנות 
ביטוח, ידע בתפעול 

מחשב, משרה חלקית, 
_____________________________________________)26-29ש(גמישה 054-7947490

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת, 5 ימים בשבוע, קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 למשרות שונות לחברת 
ביטוח בב"ב, תנאים סוציאליים 

טובים לפרטים:
bn091190@gmail.com)26-29ל(_____________________________________________

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר 054-3452017 או 
beithillel@gmail.com :26-26(במייל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית, להתקשר מ- -10:00

_____________________________________________15:00 טל': 050-5304424 )26-27(

 דרושה מטפלת ל- 2 
ילדים, שנה ושנתיים, בב"ב, 

09:00-15:00, מלאה/חלקית 
_____________________________________________)26-29ל(054-5490793 053-2460417

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות באזור ויזניץ 

בשעות אחה"צ, יידיש יתרון 
_____________________________________________)26-29ל(058-3215030

 מנהל חשבונות סוג 3 
+ נסיון, ידע ואחריות בלבד, 
עבודה במגדלי בסר בני ברק 
 rdm@rdm.co.il -קו"ח ל

_____________________________________________)26-27(פקס: 03-633-8889

 לחנות דלתות בב"ב, 
מ"מ לשעות הבוקר, אפשרות 

לקבועה קו"ח: 
1112moson@gmail.com)26-27ל(_____________________________________________

 דרוש מחלק לאזור 
באר יעקב, עבודת לילה 
00:30-5:30 רכב חובה 

_____________________________________________)26-29ש(050-5474330

 מעונין לעבוד במטבח עוזר 
לטבח + שפיטת כלים באיזור 

_____________________________________________)26-27ח(בית שמש 054-7933828

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 מחפש לנקות משרדים 
)עם ניסיון בתחום(

_____________________________________________)26-27ח(052-7154435

 עגלת ילקוט לבית הספר 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח 053-3155415

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 אופניים 26 במצב מצוין 
21 הילוכים 300 שקל

_____________________________________________)25-26ח(03-6184184

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה צריך תיקון 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

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

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 מטרנה עדה חרדית 40 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
עם שמיניות וצמיג יחד 20 

_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 ארנבת בצבע חום ב- 50 
ש"ח ביחד עם כלוב ב- 90 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6772789

 צב ב- 60 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(055-6772789

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 אופנים לנערים חדש 400 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 כיסוי לספה 1+2 חלקים 
לא חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 מגש גדול עגול נרוסטה 
קוטר 50 ס"מ 25 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

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

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 קסדה לילד לאופניים 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 עגלה לילקוט לבית ספר 
_____________________________________________)26-27ח(25 ש"ח 053-3155415

 ציפיות לפוך חדש לגמרי 3 
יחידות ב- 70 ש"ח בודד ב- 25 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 למכירה כרטיס "אורח 
חיים" מוטען עם 150 ש"ח 
במחיר של 130 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 שק שינה שחור של בוגבו 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 058-3245685

 מיכלי ריסוס קטן וגדול 
_____________________________________________)26-27ח(80-40 ש"ח 054-4273857

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)26-27ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי גינה 20 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תפילין פשוט מהודר 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)26-27ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)26-27ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)26-27ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סט תורה מפרשה תאג' 
_____________________________________________)26-27ח(120 ש"ח 054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מזמרה 20 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סירים מחבתות 20-50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רימונים זוג 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופניים לרכב 80 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 גאנט 24 קידמי או אחורי 
_____________________________________________)26-27ח(20 שקל 054-3177932

 תיק צד לאישה/נערה 4 
תאים כחדש ב- 60 שקלים 

_____________________________________________)26-27ח(052-7151692 

 BMX אופניים לילדים 
גודל 16 ב- 150 שקלים

_____________________________________________)26-27ח(052-7151692

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים 054-8415306

 מזוודות אופנים כיסאות 
לרכב יד שנייה כל פריט 80 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7625772



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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