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העיר אלעד מתקשה להתאושש מהפיגוע שהחריד את העיר בליל שישי

אלפים ליוו למנוחות את 
ראש ישיבת אור לציון 
הגאון רבי אליהו אבא 
שאול זצ"ל, תלמידם 

חביבם של רבותיו מרן 
רבי עזרא עטיה זצ"ל, מרן 
הגראמ"מ שך זצ"ל, מרן 
הגר"ש רוזובסקי זצ"ל, 
מרן הגרש"ז אויערבך 

זצ"ל ושל אביו הגדול מרן 
הגרב"צ אבא שאול זצ"ל    

עמ' 16

ויעל אליהו בסערה

ביום שני נפתח מושב הקיץ של 
הכנסת שרבים במערכת הפוליטית 
מעריכים שזהו המושב האחרון של 

הכנסת הנוכחית 

קואליציה 
שברירית

רגעי האימה: עדי הראיה משחזרים את רגעי החרדה המצמיתים ועל המוות שראו בעיניים | עמ' 8

קדושי אלעד: אלפים הגיעו להיפרד מהקדושים יונתן חבקוק, בועז גול ואהרן בן יפתח הי"ד | עמ' 10

המצוד: 60 שעות של חיפושים אינטנסיביים הסתיימו בלכידת המחבלים ביער סמוך לאלעד | עמ' 12

אבי גרינצייג

אווירת סוף עונה
)הטור המלא בעמ' 18-19(

ינון פלח

בזאר פוליטי
)הטור המלא בעמ' 20-21(

פירצה הקוראת למחבל
בדיקת "קו עיתונות": כיצד מתכוונים בערים 
החרדיות לפעול למיגור השב"חים ולהגברת 

ביטחון התושבים?   | עמ' 23 - 22
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עיני עיני יורדה מים

צילום: יעקב כהן



רכב
ביזרי 

חשמל וא
ייקה

ש

077-4044395
רח' חיד"א 27,
 ב"ב 
)מול עזרה למרפא(

›
‹ריפודים ‹כיסויי הגה ‹ מולטימדיה  ‹ חיישני רוורס ‹ שלטי נוחות  ‹ בוסטר להנעת הרכב ‹ ועוד...

שטיפה
 VIP 

ללקוחותינו 
בלבד

 מר"ח ניסן
תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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

מצלמת 
דרך

149₪

החל מ-

רדיו + 
 USB חיבור
וכבל אוקס

199₪

החל מ-

מצברים

399₪

החל מ-

ליטוש 
פנסים

החל מ-

49₪

קומפרסור 
מקצועי 

מתכת
החל מ-

119₪

כבלים להנעה 
עבים במיוחד 

100 אמפר
החל מ-

99₪

גז 
למזגן 

99₪

ב-

שמן מנוע 49 ₪ בלבד! 
ספריי ניקוי דשבורד 9 ₪ בלבד!

שייקה. שירות | אמינות | אחריות

*דרושים עובדים לשטיפה לפרטים חייגו:

שוברים ת'שוק



 מהם השינויים המרכזיים השנה?
בעקבות האסון הנורא שהתרחש בשנה שעברה במירון, הוקמה ועדת חקירה ממלכתית 
לחקר האסון. לאור מסקנות הביניים של הוועדה, נקבעו מספר שינויים כאשר החשוב 
שבהם הוא שכלל הבאים למירון יחוייבו ברכישת כרטיס נסיעה מראש שמהווה היתר 
שהיה בהר מירון. כמו"כ יתקיים מעמד הדלקה מרכזי אחד והשהות בהר תוגבל לזמן 

קצוב - 4 שעות. מעבר לכך, השנה לא יחולק מזון במתחם ותחולק שתיה בלבד. 

 אבל רק הנסיעה לוקחת לנו 3 שעות...
4 השעות שבכרטיס הן לשהייה במתחם ההילולה בלבד. זמן הנסיעה נלקח בחשבון 

והוא מעבר לזמן השהייה בהר וישנה תוספת על זמן הנסיעה למקרה של פקקים וכד'.

 אם אני רוצה להישאר בהר יותר מהזמן הנקוב?
מלבד האיסור החוקי, המשמעות היא שחברך שרכש כרטיס ימתין בחניון הויסות ולא 

ימשיך להילולה, כי אם ההר לא יתפנה לא יוכלו להכניס את הבאים בתור.

 מהו חניון ויסות?
מאפשר  ההילולה  מתחם  אם  ורק  למירון  הגעתם  לפני  האוטובוסים  יכנסו  אליו  חניון 

קליטת נוסעים חדשים האוטובוס ימשיך לשם.

 למי מיועדים הכרטיסים?
כל כניסה להר ובכל גיל מותנית ברכישת כרטיס מראש! הנסיעה חזור מותנית בהצגת 
כרטיס הנסיעה. מכיוון שמדובר בכרטיסים המהווים אישור שהייה, כל הבאים להילולה, 
צריכים לרכוש כרטיסים. עבור המגיעים בתחבורה ציבורית, כרטיסי הנסיעה מהווים 
את כרטיסי השהייה. ילדים פחות מגיל 5 חייבים בכרטיס אבל לא משלמים על הכרטיס 

כמו בתחבורה הציבורית. 
בעלי רכבים פרטיים יחוייבו אף הם ברכישת כרטיס למקטע הסופי בין חניון "אליפלט" 
להר מירון. בהזמנת כרטיס לרכב פרטי חשוב לוודא שמספר הנוסעים ברכב לא יעלה 
ממנו  הפרטיים  הרכבים  לחניון  להיכנס  יורשה  לא  הרכב  אחרת  בכרטיס,  הנקוב  על 
ממשיכים להילולה. על הבאים בהסעות פרטיות לוודא שחברת ההסעות רכשה כרטיס 
נסיעה לאוטובוס פרטי המיועד ל-50 נוסעים. התשלום על הנסיעה לאוטובוס הפרטי 
את  שמעביר  השאטל  עבור  שנועד  מראש  המוזמן  הכרטיס  על  מהתשלום  נפרד  הוא 

הנוסעים מחניון "כחל" להילולה ומהווה אישור שהייה בהר.

 האם תושבי מירון, או שוכרי דירות אירוח במתחם
צריכים לרכוש כרטיס?

כלל הבאים להילולה חייבים בכרטיס. הסדרת הכרטיסים עבור תושבי מירון מתבצעת 
דרך המועצה המקומית. דיירי הצימרים מחויבים ברכישת כרטיס כמו כל עם ישראל.

 כיצד תתבצע החזרה הביתה?
לתחבורה  מיועד   1 טרמינל  טרמינלים.  שלושה  באמצעות  תיעשה  הביתה  החזרה 
הציבורית, וימוקם בחניון פרוד. ההגעה אליו תתבצע באמצעות שאטלים ומשם ליעדים 
השונים ברחבי הארץ. טרמינל 1 א' מיועד לבאים ברכבים פרטיים. שאטלים יחזירו אותם 
בהסעות  לבאים  גם  מיועד  זה  טרמינל  אליפלט.  בחניון  הממתינים  הפרטיים  לרכבים 

פרטיות, שאליהם ישובו באמצעות שאטלים מהטרמינל לחניון 'כחל'.  
בנוסף לכך, החזרה לצפת תתבצע מטרמינל 2 והחזרה לטבריה ישירות מקצהו הצפוני 

של טרמינל 1. 

 האם יש נגישות לנכים עד למתחם?
ויעמוד  ספסופה  מחניון  מציון'  'עזר  על-ידי  יופעל  מיוחד  )היסעים(  שאטלים  מערך 
בהגעה  תיעשה  ההסעה  הזמנת  גלגלים.  כיסא  באמצעות  המתניידים  נכים  לרשות 

למקום בלבד, באמצעות טלפון שמספרו 073-24-777-24. 

 כמה כרטיסים ניתן לרכוש והאם הוא ניתן להעברה?
כדי למנוע ניסיונות של ספסרות בכרטיסים, ניתן לרכוש עד 6 כרטיסים בכל כרטיס 

אשראי. הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה.

 האם ניתן להזמין הלוך מעיר אחת וחזור לעיר אחרת?
לא. הכרטיסים הם הלוך ושוב לאותו היעד.

 האם יהיו אירועים בל"ג בעומר במירון?
כאמור יתקיים השנה בהר מירון אירוע הדלקה יחיד של כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א. 
עם זאת, חצרות חסידיות רבות ביקשו לקיים אירועי טישים ברחבי המושב סמוך להר 
מירון, ונעשים מאמצים כבירים לאתר מתחמים מתאימים ברחבי היישוב מירון, בהם 
יוכלו אדמו"רים ורבנים לקיים את אירועי ל"ג בעומר בבטחה, בכפוף להוצאת רישיון 

מהמועצה האיזורית לקיום האירוע.
יובהר כי חל איסור על אדם לארגן הדלקה או לבצע הדלקה בזמן ההילולה במתחם 
מירון, הכולל גם את שטח היישוב, וזאת שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי, ובכלל 

זה הדלקת אבוקות ולפידים.
עריכת אירועים נוספים במתחם היישוב מירון, אשר כוללים התכנסות של שלוש מאות 
אנשים לפחות בשטח פתוח, או אירוע שבו נעשה שימוש במערכת הגברה, במה וכל 
שהם  ובין  קבועים  שהם  בין  האירוע,  במסגרת  שימוש  בהם  שנעשה  מבנה  או  מתקן 
ארעיים, מצריכים את אישור המועצה האזורית מרום הגליל. ארגון אירוע שכזה, בניגוד 

לחוק, הינו עבירה פלילית.

 האם ניתן לחלק ח"י רוטל משקה, או להקים דוכני
חלוקת מזון במתחם הציון וההר?

של  הביניים  להמלצות  ובהתאם  במירון  הרשב"י  ציון  באתר  הבטיחות  הוראות  בשל 
ועדת החקירה, לא תתאפשר הצבת דוכנים בשטח ההר עצמו. חלוקת מזון תתבצע 
בכניסה למושב, סמוך לחניוני האוטובוסים בלבד. שתיה תחולק בכל מתחם ההילולה, 

באמצעות סדרנים ועמדות שיוחדו לשם כך.

 ילדי חלאק'ה יוכלו להסתפר בהר?
בוודאי. ישנו מתחם מיוחד המיועד לחלאק'ה.

 האם יש שביל גישה לכוהנים?
"גשר  ונבנה מחדש  הולך  )בדימוס( צביקי טסלר,  ניצב  בהתאם להנחיות הפרויקטור 
הכהנים" במירון תוך הקפדה מדוקדקת על תקנים ונהלי בטיחות ובליווי הלכתי הדוק. 
השימוש ב"גשר הכהנים" יתאפשר רק לאחר שיאושר לשימוש על ידי מהנדס הבטיחות.

 ומה בנוגע לדרך המהדרין?
מסלול העלייה להר עבר שיפור ושידרוג משמעותיים השנה. הדרך שתחילתה במתחם 
שזיפרון הסמוך לשער הכניסה ליישוב, תאפשר עלייה נוחה יותר להר, מרווחת ומסודרת 
ובהתאם לגדרי ההלכה. בנוסף, דרך מהדרין תתאפשר בדומה לשנים קודמות ושילוט 

מתאים יכוון את המעוניינים.

 בשנה שעברה ניסיתי להכנס לציון אך הוא היה עמוס
וחששתי להידחף, האם השנה אצליח?

כהפקת לקחים משנים עברו בהן היו מתפללים נכנסים לציון ובמשך זמן רב נותרים בו 
מבלי לאפשר לאחרים להכנס, הוחלט השנה על מתן אפשרות כניסה לכולם בתנועה 
מתמדת ובשיטת הסרט הנע. המשמעות היא כי לא ניתן להתעכב בציון פנימה, אלא תוך 

כדי תנועה כאמור.
עבור המבקשים להאריך בתפילתם יוקם לראשונה השנה מתחם תפילה מוצל ונעים 

סמוך לציון הקדוש, ובו יוכלו להתפלל במתינות, מבלי להצטופף ולהידחס.

 האם תהיה השנה תזמורת במירון? 
בוודאי!

מרכז מידע לתחבורה ציבורית בשמחה. בערבות. באחריות.

ן ו ר י מ

הפקה: עזריאלי הפקות

קו המידע להילולת רשב"י

באתר טיקצ'אק ובאתר גלאטיקט 
Meron.tickchak.co.il :או בכתובת

בעמדות
'נדרים פלוס'

רכישת
כרטיסים

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס נסיעה מראש.

כל מה שחשוב לדעת
על הילולת רשב"י במירון



בחולון בת ים י"א באייר תשפ"ב 412/5/11

בשורה לבעלי העסקים בראשון לציון: 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל חמו (ירחי), שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

הרצאות לתושבי חולון 
בנושאי התחדשות עירונית
קורס בן 10 הרצאות לתושבי העיר, כאשר כל הרצאה תתמקד בנושא 

אחר מעולם ההתחדשות העירוני

אוטולון: שירות כלי רכב שיתופי 
פועל בחולון

השירות מופעל בידי שתי חברות: שלמה סיקסט Share ו- TO GO ⋅ עיריית חולון 
העמידה לרשות כל אחד מהחברות שלושה מקומות חנייה מסומנים ברחבי העיר

מאת: אלי כהן

נוסעים בשותף: שירות לכלי רכב שיתופי 
 ,3.4.2022 ראשון,  ביום  לפעול  החל 
בחולון. שתי החברות שמפעילות את מיזם 
סיקסט  שלמה  הן  השיתופי  הרכב  השכרת 
SHARE שבבעלות קבוצת שלמה וחברת 

.TO GO
אחד  כל  לרשות  העמידה  חולון  עיריית 
מהחברות שלושה מקומות חנייה מסומנים 
צבי  ברחוב  חניות  שתי  העיר:  ברחבי 
נתנאל,  ומרכז  חולון  קניון  בקרבת  תדמור, 
מרכז  מול  שרת,  משה  ברחוב  חניות  שתי 
העירייה  בניין  ליד  חניות  ושתי  שטיינברג 

ברחוב גולומב.
באמצעות  פועל  השיתופי  הרכב  שירות 
ניתן  אותו  ייעודי,  )אפליקציה(  יישומון 
הסלולרי  לטלפון  החברות  מאתרי  להוריד 
ודרכו ניתן לתקשר עם השירות בצורה קלה 

ומהירה:
מתוך  השירות  את  יזמה  חולון  עיריית 
בכך  שמעוניינים  לתושבים  לאפשר  כוונה 

הצורך,  בעת  שיתופית  במכונית  להסתייע 
באופן קל ונוח בקרבת הבית.

זמין  פתרון  שמעניק  החדש,  השירות 
לתחבורה שיתופית נגישה, איכותית בעלות 
חודשים.   6 למשך  כפיילוט  יופעל  סבירה 

במידת הצורך - יורחב על פי הביקושים. 
רשויות  לעשרות  חולון  מצטרפת  בכך 
המיזם  עם  יחד  פועל.  המיזם  שבהן  רבות 
יספקו  חשמליים,  קורקינטים  להפעלת 
להתניידות  פתרונות תחבורתיים  לתושבים 
בכלי  התלות  את  יפחיתו  ומודרנית,  נוחה 
לאזורים  העיר  את  ויחברו  פרטיים  רכב 

שמחוצה לה באופן פשוט.

מאת: אלי כהן

נקודתיים  עיון  ערבי  מספר  לאחר 
למתחמי התחדשות עירונית בעיר, המינהלת 
להתחדשות עירונית יוצאת בסדרת הרצאות 
ראשונה לתושבים בנושאים שונים הקשורים 

להתחדשות עירונית.
הפעולה  משיתוף  חלק  הינה  זו  פעילות 
הדין של  עורכי  שהחל לאחרונה עם לשכת 
ובכל חודש תתקיימנה שתי  מחוז תל אביב 
מדובר  בפועל  שונים.  בנושאים  הרצאות 
לתושבי  הרצאות   10 בן  קורס  של  בסוג 
העיר כאשר כל הרצאה תתמקד בנושא אחר 
עם  בשיתוף  העירונית,  ההתחדשות  מעולם 

הגורם העירוני הרלוונטי לתוכן ההרצאה.
מבוא  בסדרה,  הראשונה  ההרצאה 
להתחדשות עירונית, התקיימה ב- 19.1.22. 
להתחדשות  בעקרונות  עסקה  ההרצאה 
להתחדשות  השונים  והמסלולים  עירונית 
התמורות,  את  וסרקה  בינוי(  )תמ"א/פינוי 
הצדדים  לכלל  השונות  והערבויות  הזכיות 

בעסקה.  
פנץ,  איתמר  עו"ד  העביר  ההרצאה  את 
עירונית  התחדשות  תחום  וראש  שותף 

במשרד סלומון ליפשיץ ושות'.
ההרצאה הבאה בנושא מיסוי בהתחדשות 
המס  במסלולי  תעסוק  ההרצאה  עירונית. 
והצלחתו,  הפרויקט  על  והשפעתם  השונים 
פטורים שונים שקיימים לבעלי דירות, ועוד. 
מרצה: עו"ד ד"ר בני קלדרון, עו"ד מתמחה 
התחום המיסוי, מרצה בפקולטת למשפטים 
ההרצאה  אונו.  האקדמית  בקריה  ולמנהל 
בשעה   15.5.2022 ראשון,  ביום  תתקיים 

19:30 בזום.
נושא  כל  יפרטו  בסדרה  ההרצאות  יתר 
לעומק  עירונית  התחדשות  של  בתחום 
עסקאות  ארגון  כגון:  פרטים,  ולפרטי 
תפקידים,   - הנציגות  מכרזים,  ועריכת 
האזרח  זכויות  והתנהלות,  בחירה  אופן 
ציבורי  דיור  עירונית,  בהתחדשות  הוותיק 
בהתחדשות  מיסוי  עירונית,  בהתחדשות 
עירונית,  בהתחדשות  רישום  עירונית, 
ערבות ולווי בנקאי, דייר סרבן ותפקיד עו"ד 

והיבטים אתיים של ב"א הדיירים. 
ומיקומן  השונות  ההרצאות  מועדי  לגבי 
משרד  להנחיות  בהתאם  )שיעודכנו 

הבריאות(, ניתן להתעדכן באתר המינהלת.

אדריכל אביעד מור התמנה 
למהנדס העיר חולון

מור מחליף את אדר' מימי פלג, שפרשה לאחר 16 שנה ⋅ עם מינויו אמר האדריכל 
הנכנס: "אני מתכוון ליישם את החזון העירוני ולהביא למימוש הפוטנציאל"

מאת: אלי כהן

מועצת העיר חולון אישרה בישיבתה האחרונה 
את המלצת ועדת המכרזים למינוי בכירים בעיריית 
חולון למנות את אדריכל אביעד מור למהנדס העיר 
פלג,  מימי  אדר'  את  בתפקיד  מחליף  מור  חולון. 

שפרשה מהעירייה לאחר 16 שנה.
אביעד מור, 46, שימש מאז 2017 כאדריכל העיר 
במינהל  עיר  ותכנון  אדריכלות  אגף  ומנהל  חולון 
במהלך  העיר.  מהנדסת  ומ"מ  כסגן  וכן  ההנדסה 
תקופה זו הוביל והטמיע תהליכים לשיפור ולייעול 
הליכי התכנון, העיצוב העירוני והמרחב הציבורי. 

לפני הגעתו לעיריית חולון כיהן במשך כשלוש 
שנים כסגן וכמ"מ מהנדס העיר וכמנהל אגף רישוי 
השנים  נתניה. בשבע  בעיריית  הבנייה  על  ופיקוח 
במינהל  בכיר  עיר  כמתכנן  שימש  לכך  שקדמו 

ההנדסה בעיריית תל אביב.
 B.Arch מור הוא בעל תואר ראשון באדריכלות
שניהם  ואזורים,  ערים  בתכנון   .M.A שני  ותואר 

מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
תכנונית  תשתית  חולון  "לעיר  מור:  אביעד 
ותחבורתית מעולה, מיקומה במטרופולין וחוסנה 
הביקוש.  אזור  בלב  אדיר  פוטנציאל  מייצרים 
את  ליישם  מתכוון  אני  העיר  כמהנדס  בתפקידי 

החזון העירוני ולהביא למימוש הפוטנציאל".

רפורמה בשילוט לעסקים - פטור 
על שלט רגיל אחד עד 2.5 מ"ר

עד כה, כל בעל עסק היה משלם על שלט מסוג זה 545 ₪ בשנה, לכל הפחות ⋅ ראש העיר 
רז קינסטליך: "כבר לפני 4 שנים עוד בהיותי סגן, הבטחתי לבעלי העסקים בעיר לסייע להם 
בנושא פטור מתשלום על שילוט העסק שלהם והיום אני שמח שהצלחתי להוציא לפועל 

את הרפורמה לה הם חיכו כל כך"

מאת: אלי כהן

לבעלי  לעזור  ממשיכה  לציון  ראשון  עיריית 
העסקים בעיר. לאחר עבודה מאומצת, החל משנת 
שילוט  נושא  בכל  מקיפה  רפורמה  תחול   2022
העסקים בראשון לציון, כאשר הבשורה הגדולה 
לבעלי  מ"ר   2.5 עד  אחד  רגיל  לשלט  פטור  היא 
העסקים בעיר. עד כה, כל בעל עסק היה משלם 

על שלט מסוג זה 545 ₪ בשנה, לכל הפחות. 
שנים   4 לפני  "כבר  קינסטליך:  רז  העיר  ראש 
בעיר  העסקים  לבעלי  הבטחתי  סגן,  בהיותי  עוד 
שילוט  על  מתשלום  פטור  בנושא  להם  לסייע 
העסק שלהם והיום אני שמח שהצלחתי להוציא 
לפועל את הרפורמה לה הם חיכו כל כך. שילוט 
לעסק הוא חלון הראווה שלו ואם ניתן לסייע להם 
ולפטור אותם מתשלום, כך נעשה. הרפורמה הזו 
בעיר,  ובינוניים  קטנים  לעסקים  במיוחד  תסייע 
שגם ככה סבלו מהשלכות כספיות רבות בשל נגיף 
הקורונה ותחסוך עבורם מאות שקלים בכל שנה. 

נמשיך לסייע לבעלי העסקים בעיר גם בעתיד". 
כאמור,  נולדה,  השילוט  בתחום  הרפורמה 

מתוך רצון לסייע לבעלי העסקים בראשון לציון 
עסק  בעל  כל  למעשה,  הקורונה.  משבר  לאחר 
שמחזיק בשלט רגיל לדוגמא – מדבקה על חלון 
אחר  רגיל  שלט  או  לעסק  בכניסה  סוכך  ראווה, 
המפרסם את בית העסק, יהיה זכאי לפטור, עבור 
2.5 מ"ר -  שלט אחד. אם גודל השלט עולה על 
כן, במסגרת  כמו  ישלם בעל העסק את ההפרש. 
הרפורמה שונו תעריפים נוספים של סוגי שלטים. 
בעיריית ראשון לציון ממליצים לבעלי העסקים 
לשלם  יצטרכו  אותו  התשלום  בגובה  להתעדכן 
בשנת 2022 לאחר מתן הפטור ולהיערך בהתאם. 
כזכור, עיריית ראשון לציון נקטה מספר יוזמות 
יזמה  למשל,  כך,  בעיר.  העסקים  בעלי  לטובת 
את  העירייה  פרסמה  בו  עסקים  שבוע  העירייה 
ההטבות והמבצעים של בעלי העסקים. העירייה 
"לגלוש"  קפה  ובתי  מסעדות  לבעלי  אפשרה  גם 
מבלי  העסק,  בית  את  הסובב  הציבורי  לשטח 
יותר  להציב  שיוכלו  כך  הגישה,  בדרכי  לפגוע 
שולחנות ועובדי העירייה קיבלו שוברים לרכישה 

בעסקים מקומיים.



לקוחות כללית, לשירותכן זימון כל התורים 
לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת

בטוח זה כללית
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה?

המוקד זמין בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

חייגו 
*2700

הקישו 1
לרפואה יועצת

הקישו 3 
למוקד

קביעת תור2022
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הכבד  האסון  השפעת  תחת  נתונים  עודנו 
שפקד את עירנו השלווה ביום חמישי האחרון. 
לשומר  תפילה  ושפתותינו  קשות  הן  התחושות 
עמו  כל  ועל  הזו  העיר  יושבי  על  שיגן  ישראל 

ברחמים. 
לצד האבל הכבד, אתייחס ברשותכם להיבט 
מספר  האחרונה  בעת  חווינו  והמנטלי.  הנפשי 
רצף  זהו  השונות,  בערים  ופגע  טרור  אירועי 
אירועים שמכולם יוצאת אמירה שמנסה לערער 
את תחושת הביטחון. המאמר מחוץ תשכל חרב 
מציאותית.  משמעות  מקבל  אימה  ומחדרים 
בקרב  שמצויה  אדירה  להשפעה  עדים  אנחנו 
כאשר  המבוגרים,  אצל  ואף  נוער  ובני  ילדים 
הנפש מנסה להתמודד עם יציקת תוכן האירועים 
בטווח  נוצרת  היא  לרוב  והרגש.  המוח  לתאי 
המיידי מרגע פרוץ האירוע והיא מחייבת עירנות 

וזיהוי נכון. 
במספר  נתמקד  יקרים,  הורים  ברשותכם 
תועלת  שתהיה  שבטוחני  בסיסיות  נקודות 
למוקדי  שהגיעו  הפניות  במיפוי  בחידודן.  רבה 

לאחר  האחרונים  בימים  חם  בית 
המקרה באלעד. אני מעריך שקרוב 
עסקו  הפניות  סך  מתוך  ל80% 
ההתמודדות  השאלות:  בשאלות 

עם הילדים בצל ההתרחשויות.
לנהוג  איך  לדעת  ביקשו  רובם 
לאפשר  האם  שבבית.  הילדים  עם 
להם לראות או שמא למנוע. לספר 
את האמת או לטייח ולעדן. לשלוח 
לגנים ולבתי הספר או לאפשר את 

ילדים  המרחב הביתי, שיתופים מצד הורים על 
ואמבטיה  שירותים  בחדרי  להסתגר  שפוחדים 
לבדם. דרישה של ילדים לישון במיטות ההורים. 

ועוד מגוון שאלות דומות.
ישנה נטיה קדומה לנסות "להחליק" אירועים 
את  ישכיחו  שהחדשות  בתקווה  לילדים,  כאלה 

הישנות והם ישובו לעיסוקיהם כבתחילה. 

שקיפות ואמת
אי אפשר לזייף רגשות לילדים! נקודה. הנחת 
בסוגיית  לטפל  בבואנו  הראשונה  היא  זו  בסיס 
טוב  אתכם  קוראים  הם  הילדים.  מול  התיאום 
לילדים  תתנו  אל  חושבים.  שאתם  מכפי  יותר 
פער  שקיים  כשיבינו  עליכם  לסמוך  לא  סיבה 
שאתם  מה  לבין  להם  אומרים  שאתם  מה  בין 

מרגישים או חושבים. 
שאלה אותי אמא לילדים: אבל גם אני מפחדת 
ומה אומר לילדיי? אין כאן שאלה, עניתי. אמרי 
להם: ראו, גם אמא מפחדת אבל אם צריך לרדת 
אזי  וחלב,  לחם  להביא  בכדי  עכשיו  למכולת 
שאמא תרד ותתגבר על הפחד, כך נצליח לכבוש 
שהם  כזו  בצורה  רק  בחיים.  ולהמשיך  אותו 
יצליחו  אכן  הם  ממך  האמת  מלוא  את  יקבלו 

לסמוך עלייך ולהתעודד בנוכחותך.
ויש שיאמרו  נוספת חשובה לא פחות  נקודה 

הכי חשובה: מודל התנהגותי
ולא  מתנהגים  שאתם  איך  את  קוראים  ילדים 
מה שאתם אומרים להם. ולכן חובה עלינו לשדר 
להם ביטחון ולהקרין להם בדיוק את מה שאנחנו 
באדם,  הקב"ה  טבע  כלל  שיבינו.  מהם  מצפים 
יש  ויזהה אם  ואחר אמו  יתחקה אחר אביו  ילד 
לו סיבה דאגה או שלא. הדוגמא האישית שלנו 
ילמדו  ממנה  ורק  ומכריעה  קריטית  כהורים. 
הרגשות  את  אותם  מלמדים  אנחנו  הרי  ילדינו. 
ולהיזהר.  לפחד,  אותם  מלמדים  אנחנו  הללו. 
לשמור להתרחק. לקרב לנסות לטעום להקשיב 
שלנו  התגובה  את  מודדים  הם  להתעלם.  או 
בזמן שכוס מים נשפך על הרצפה ובוחנים איך 
מפגע שמסתובב  על  כשמדווחים  מתנהגים  אנו 
אם  לנהוג.  איך  למדים  אלה  כל  ומתוך  בחוץ. 
תרצו זהו המודל ההתנהגותי שיכריע את מידת 
ההשפעה של הסיטואציה עליהם.  רוב האנשים 
יגידו שזה ענין לגנטיקה זה נכון אבל הרבה יותר 
נהגו  ההתהגותי.  המודל  של  לכוחו  נתון  מזה 

בחכמה והקרינו ביטחון בבית.

למבוגרים,  גם  אמנם  שמתייחסת  נקודה  עוד 
מול  שבעתיים  נחוץ  הוא  אבל  ההורים.  קרי 

ילדינו:
סינון מידע 

להבדיל  הוא  הכלים  ארגז  מיסודות  אחד 
לבין  והגיוני  מוצק  מידע  בין  כאלו  בזמנים 
חדשות רחוביות מבוססות וואטצאפ.  ותפקידנו 
מקורות  הילדים,  עבור  זאת  לעשות  כהורים 
הצעיר  הדור  בשליטתנו,  אינם  שלהם  המידע 
אותם מה  כוונו  בפרטי הפרטים.  בנעשה  שולט 
מתוך המידע הוא רלוונטי ומה לא. הסבירו להם 
הרבה מהפחדים  לפחד.  המניעים שלנו  הם  מה 
רלוונטי  לא  מידע  על  מתבססים  שמתפתחים 
ונוצרו מדמיון שהשלים את הפער באותו וואקום 

שלא השכילו לשחרר. 

חזרה לשגרה
ההכרח מחייב אותנו להמשיך הלאה, הספרות 
המקצועית קובעת להשתמש בחשיפה הדרגתית 
לחתור  יש  מקום  מכל  אך 
לחזרה לשגרה. בימים אלו יש 
עלינו  גורל.  הרה  תפקיד  לנו 
לפקוח עין ולמקד תשומת לב 

יתירה לשני תרחישים
שאחד  חשש  יש  אם  א. 
"הימנעות"  מפתח  הילדים 
דבר  מלבצע  נמנע  כלומר 
זו  תופעה   . לבצע  רגיל  שהיה 
בנפש.  ומתקבעת  מתרחבת 

וההשלכות עלולות להיות קשות. 
בבית  מי  אי  אצל  מתפתח  אם  חלילה  או  ב. 
כמו  קיצוני  שינוי  כל  על   . "פוסט-טראומה" 
נידודי שינה, ירידה בתיאבון, חוסר חשק, פחד, 
עומס שאלות וכל מה שמתריע לנו שמצב הילד 
אינו כתמול שלשום, בשני המקרים אל תתעכבו 
בסדר  שהוא  תדעו  מקסימום  להתייעץ.  וגשו 

ב"ה. היו בצד הבטוח. 

דריכות יתר
במצב המתוח, ובפרט כשהעיר תחזור לשגרת 
בניה פעילה. תורגש דריכות מפני כל חשוד וצל 
ולהגיב  להגן  מסייע  ואף  הגיוני  זה  מוכר.  לא 
בזמן. אך ללחץ המתמשך שנגרם מכך יש מחיר 
כבד והוא סוחט כוחות נפש רבים כשהוא עקבי 
ולאורך זמן. אם הנכם מרגישים דרוכים מדי או 

מזהים ילד כזה אנא גשו לייעוץ וטיפול. 
יקיריי, בימים אלה, תפקחו עין, היו סובלניים, 
תמהרו  אל  שאלות  שואלים.  בטראומה  ילדים 
לשפוט לכעוס או לזלזל. כי אם לילד בחרדה אין 
את המקום הטבעי להתפרק שזה אצל אבא ואמא 
גרועה  אופציה  רח"ל,  אלטרנטיבה  יחפש  הרי 
יותר שהוא ישמור את הכל בראש והמצב עלול 

להתפרץ אח"כ בצורה כואבת וקשה יותר. 
לשמש  זוכים  חם'  ב'בית  אנחנו  בתפקידנו, 
כתובת מרכזית החל מהשלב הראשוני, תוך שאנו 
לאנשים  והכוונה  כלים  במתן  מענה  מספקים 
הימנעות  לפתח  שלא  באירוע  לשלוט  איך 
בהתקפי  כמו  קיצוניים.  במקרים  לטיפול  ועד 
פוסט-טראומה, תופעה בה המוח  ומצבי  חרדה 
ואף את  ושוב את המראות, הקולות  מריץ שוב 
הוא  תפקידנו  מהאירוע.  חלק  שהיו  הרגשות 
לכוון את הפונים שלא מנוסים בחוויות שכאלו 
עליהם  שמשתלט  מהבלבול  אותם  ולהוציא 
למצב בו הם שולטים בסיטואציה ומתנהלים בה 

בצורה הנכונה.   
הכותב הינו הרב אריה מונק מנכ"ל 'בית חם', 
הגדול  הנפש  לבריאות  הארגון  הינו  חם'  'בית 
בארץ המפעיל מרפאות לבריאות הנפש במהלך 
כל ימות השנה, ומעמיד לרווחת הציבור מוקדי 
ייעוץ זמינים. באירוע מהסוג הזה, מספר הפניות 
כמובן  וכך  דרמטית  בצורה  עולה  למוקדים 
גדל  המענה  במסגרת  המשובצים  הצוותים  גם 

משמעותית כדי לספק מענה מהיר ומקצועי.

יש כתובת לבעיות שלכם. ואנחנו כאן 
כדי לעזור בכל שאלה. חייגו חינם *9518

"כך נחזור לשיגרת 
חיים בטוחה"

הרב אריה מונק מנכ"ל 'בית חם':

מאת: יוסף טולידנו

ההצלה  ארגוני  ונציגי  אדום  דוד  מגן  הנהלת 
במירון  נרחב  סיור  קיימו  תחתיה  הפועלים 
כהיערכות לקראת הילולת הרשב"י בל"ג בעומר. 
מגן דוד אדום פועל בתיאום מלא עם משטרת 
החירום  כוחות  כלל  מירון,  פרויקטור  ישראל, 
המקומות  לפיתוח  הארצי  והמרכז  והביטחון 
הרפואית  האבטחה  לקראת  וערוך  הקדושים, 
עשרות  יוצבו  היתר  בין  גדולים.  כוחות  עם 
טרקטורונים,  נמרץ,  טיפול  ניידות  אמבולנסים, 
ייחודי  נמרץ  טיפול  אוטובוס  מד"א,  אופנועי 
ורכבי הצלה ייעודיים, אשר יהיו מוכנים להעניק 
טיפול רפואי מהיר ומקצועי לכל תרחיש בשטח. 
כמו כן, המסוק הצפוני של מד"א יעמוד בכוננות 
ויוזנק במידת הצורך. ניהול הכוחות הרבים של 
ממוקד  מירון  בשטח  יבוצע  באבטחה  מד"א 
ממשאית  מד"א  של  מיוחד  ובקרה  שליטה 
החפ"ק הלאומית של הארגון המאפשרת שימוש 
בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. כוחות מד"א 
כבר  ההילולא  משתתפי  את   רפואית  יאבטחו 
שעות רבות לפני פתיחת אירועי ל"ג בעומר, ועד 

לסיום האירועים. 
בל"ג  רבים  שינויים  בוצעו  השנה  כידוע, 
שנה  שאירע  הכבד  האסון  בשל  זאת  בעומר, 
שעברה, ובמד"א נערכים לעבוד על פי מתכונת 
לתוכניות  בהתאם  הכוחות  עיבוי  תוך  מיוחדת 

החדשות.
הרשויות,  החליטו  עליהם  השינויים  בין 
תתקיים הדלקה מרכזית אחת, זו המסורתית של 
חסידויות  כמה  אירועי  לצד  מבאיאן,  האדמו"ר 
תותר  השנה  כן  כמו  המושב.  בשטח  שיתקיימו 
מראש,  שנרכשו  כרטיסים  לבעלי  רק  הכניסה 

ובהתאם לשעות המצוינות על גבי הכרטיסים. 
בשטח מירון הוקמו מספר מרפאות שיאוישו 
פרמדיקים,   - מד"א  באנשי  ההילולא  במהלך 
עתודה  כוח  לכך,  בנוסף  ורופאים.  חובשים 
יעניק  וחובשים  פראמדיקים  עשרות  של  רגלי 
מענה רפואי מיידי בשטח בסמוך לקבר הרשב"י 

ובצירים המובילים, כמו גם עיבוי כוחות בתוככי 
הכפר. 

הילולת  של  הרפואית  האבטחה  משימת  את 
ארגון  אדום  דוד  מגן  יבצע  במירון  הרשב"י 
אלפי  בשיתוף  ישראל,  של  הלאומי  ההצלה 
תחת  הפועלים  ההצלה  ארגוני  עשרות  מתנדבי 
השנה,  כל  לאורך  מלא  פעולה  ובשיתוף  מד"א 
ארגון  יבניאל,  הצלה  בגליל,  הצלה  בהם: 
בית  הצלה  רחובות,  הצלה  הצלה,  צוות  הצלה, 
הצלה  טבריה,  הצלה  הר-נוף,  החובש  שמש, 
הצלה  דרום,  הצלה  אלעד,  הצלה  תקווה,  פתח 
והמושבים,  חב"ד  כפר  הצלה  עילית,  מודיעין 

הצלה חיפה והצלה גלבוע. 
היערכות  ישיבת  התקיימה  כאמור  השבוע 
ההילולא  על  האחראים  הגורמים  כל  בשילוב 
אגף  מנהל  בהשתתפות  במירון,  הגדולה 
מרחב  מנהל  בשארי,  רונן  במד"א  המבצעים 
ירדן במד"א אורן אביטן האחראי על האבטחה 
הרפואית של ההילולא בל"ג בעומר, יוסי חלבי, 
אלי בן שמחון, אדיר ביתן, פנחס אוחיון, איציק 
ישראל,  במשטרת  צפון  מחוז  מפקד  שושן, 
אש,  כיבוי  הקדושים,  למקומות  הרשות  מנכ"ל 

ונציגי ארגוני ההצלה הפועלים בחסות מד"א. 
פעילויות  בהרחבה  נדונו  הפגישה  במהלך 
האבטחה במירון, ובהם האבטחה הרפואית על 

ידי מגן דוד אדום. 
אורן אביטן מנהל מד"א מרחב ירדן והאחראי 
נערכים  "אנחנו  במירון:  ההילולא  אבטחת  על 
הגדול  האבטחה  למבצע  מוגבר  באופן  השנה 
עברו  מבשנים  שונה  היערכות  מצריך  שהשנה 
קיום  במתווה  הרבים  השינויים  נוכח  וזאת 

ההילולא". 
לכלל  קוראים  "אנו  בין:  אלי  מד"א,  מנכ"ל 
המבקרים לנהוג באחריות וזהירות, להקפיד על 
הביטחון  כוחות  להנחיות  ולהישמע  ההנחיות 
והסדרנים בשטח. צוותי מד"א ערוכים בכוחות 
לאבטח  מנת  על  נרחבת  ובכוננות  מתוגברים 
רפואית את ההילולא ולאפשר את קיומה באופן 

הבטוח ביותר".

במירון  הגדולה  ההילולא  על  האחראים  הגורמים  כל  בשילוב  היערכות  ישיבת 
רונן בשארי, מנהל מרחב  התקיימה בהשתתפות מנהל אגף המבצעים במד"א 
בל"ג  ההילולא  של  הרפואית  האבטחה  על  האחראי  אביטן  אורן  במד"א  ירדן 
יוסי חלבי, אלי בן שמחון, אדיר ביתן, פנחס אוחיון, איציק שושן, מפקד  בעומר, 
מחוז צפון במשטרת ישראל, מנכ"ל הרשות למקומות הקדושים, כיבוי אש, ונציגי 

ארגוני ההצלה הפועלים בחסות מד"א 

מד"א וראשי ארגוני ההצלה קיימו סיור הערכות במירון

אשרי עין ראתהו

בסיור ההערכות של מד"א בהר מירון )צילום: דוברות מד"א( 
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רכישת
כרטיסים

מרכז מידע לתחבורה ציבוריתבשמחה. בערבות. באחריות.

קו המידע להילולת רשב"י

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס נסיעה מראש.

קווים: 361, 364, 367
יוסטו מציר היישוב מירון לצירים חלופיים.
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977
מעונות גאולה

רופין/קניאל נתיב

חיפה

333
גבעת התחמושת

אגד

ירושלים 111
רח' חזון איש 64

מגדל המים אגד

בני ברק

570
רח' המגיד ממעזריטש 

פינת דרך האר"י קווים

ביתר עילית

333
עתירות מדע

אגד

888ירושלים
רח' הרב לוין 35

אגד

אשדוד

580
המסוף העירוני רח' מסילת 

ישרים/דרך בית הלל קווים

מודיעין עילית

קרית גת 756
מול רח' הרב עובדיה

יוסף 8, מאחורי ישיבת גור דן דרום

956
שד' הרצל תחנה 15926

דן דרום

אופקים

590
חניון קווים אלעד

קווים

אלעד

856
דרכי רפאל - קהילת 

יעקב דן דרום

975נתיבות
תחנת רכבת
קרית אריה אפיקים

פתח תקוה

987
תחנת אליהו הנביא

נתיב

989בית שמש
רח' דברי חיים/פינת רח' 

ר' עקיבא קרית צאנז נתיב

נתניה

עפולה 991
עפולה עילית

ההגנה/הרצל נתיב

990
רח' הנרקיסים פינת

רח' האירוסים נתיב

רכסים

666
הקריה החסידית 

טעם הצבי/שלב א' נתיב

חצור

יישובי
מרום גליל 25

נתיב

מגיעים בתחבורה ציבורית ישיר למירון. 
חוזרים בשאטל מטרמינל 1 לחניון 'פרוד'

ומשם ליעדים השונים ברחבי הארץ.

תחבורה ציבורית - הלוך ישיר למירון, חזור דרך חניון 'פרוד'

פרוד
טרמינל

1 תחבורה
ציבורית

רכב פרטי / אוטובוס פרטי

ההגעה למתחם ההילולה 
וחזרה לחניוני 'אליפלט'/'כחל' 
תתאפשר רק באמצעות שאטל 

בהזמנת כרטיס נסיעה מראש.

444 חניון 'אליפלט'
רכב פרטי

חניון 'כחל'
אוטובוס פרטי

מגיעים באוטובוס 
ישיר למירון. 

חוזרים מטרמינל 1 
לטבריה ומטרמינל 2 

לצפת.

קווי טבריה/צפת - הלוך וחזור ישיר למירון

תחנה מרכזית

סופרבוס

טבריה 452
חזרה ישירה

בהזמנת כרטיס
נתיבנסיעה מראש.

חניון השוק

נתיב

צפת 115
חזרה ישירה

בהזמנת כרטיס
נסיעה מראש.
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מאת: יחיאל חן

סמוך לשעה תשע בערב החלו להגיע הדיווחים הראשונים על 
פיגוע באלעד. ככל שנקפו הדקות והשעות התבררו ממדי הזוועה. 
החלו  הקורבנות,  אחד  של  ברכבו  לעיר  שהגיעו  מחבלים,  שני 
במסע טבח בעיר, רצחו שלושה בני אדם באמצעות גרזנים ופצעו 

ארבעה נוספים. 
הייתה  וחרדה שלמרבה הצער  לאימה  נזרקה העיר  ברגע אחד 
לנחלת ערים רבות בישראל. העובדה שהמחבלים הצליחו להימלט 
ישראל  העיר  ראש  בעיר.  החרדה  את  הגבירו  רק  שנתפסו,  מבלי 
פרוש הורה לכל תושבי העיר שלא להסתובב בעיר, להיכנס לבתים 
ולנעול את הדלתות. החשש היה ששני המחבלים מסתתרים בעיר 

וינסו לבצע פיגוע נוסף בתוך שטח העיר.
המשטרה  האזור,  את  שעזב  חשוד  רכב  על  דיווחים  בעקבות 
לפי  ובו  מהמקום  שנמלט  לבן  בצבע  רכב  אחר  בסריקות  פתחה 
החשד אחד המחבלים. המשטרה הקימה מחסומים בכבישי האזור, 
מחשש שהשניים יצליחו להימלט לשטחים. ההערכה הראשונית 
ארוכות  שעות  בחלוף  רק  רגלית.  נמלט  המחבלים  שאחד  הייתה 
יבינו במערכת הביטחון ששני המחבלים נמלטו רגלית ככל הנראה 

לכיוון היער שמפריד בין העיר אלעד לנחשונים.
לזירה  להגיע  מהראשונים  שהיה  זק"א  מתנדב  זילברמן  אהרן 
גבירול באלעד.  אבן  לכיכר  זק"א  מוקד  ידי  על  "הוזעקתי  סיפר: 
הבנו שמדובר  אורח  עוברי  של  מעדות  למקום,  במהירות  הגעתי 
בשני מחבלים שיצאו במסע רצח לאורך הרחוב ובאכזריות תקפו 
אבן  מכיכר  רצח  מסע  תמימים.  אורח  עוברי  וסכינים  בגרזנים 
גבירול עד לאמפי פארק הסמוך שהיה באותו זמן עמוס באנשים. 
מדובר במראות קשים מאוד, אנשים היו שרועים על הכביש ועל 
פינה,  מכל  נשמעו  לעזרה  זעקות  לפארק,  עד  מהכיכר  המדרכה 

נקרע הלב".
דוד עמאר, שבעצמו נפצע קל על ידי אחד המחבלים תיאר את 
רגעי האימה: "הייתי ברחוב יחד עם חבר נוסף, הגיעו אלינו שני 
מחבלים עם גרזנים ושברו את השמשות. הצלחתי לתפוס לו את 
נהדף  הוא  היד  איתי כמה שניות, שחררתי את  נאבק  הוא  הגרזן, 

אחורה ורץ ליער".
"אנחנו היינו האחרונים בסבב שלהם", סיפר עמאר, "משם הם 
ברחו. בהתחלה לא הבנתי מה הם רוצים. הם היו שניים גלויי פנים, 
צרחתי ובנס הדפתי אותו. רק בגלל שהוא נפל הוא החליט לברוח 
והצליח  עליו משהו חם  את חבר שלי שזרק  גם  הוא תקף  ליער. 

להדוף אותו, ברוך ה' ניצלתי. ראיתי את המוות בעיניים".
הרגעים  על  סיפר  הפיגוע,  בזירת  שהיה  חכמון,  מרדכי  גם 
אכבר'  הוא  'א־ללה  צועקים  מחבלים  שני  "ראיתי  המצמיתים: 

צועק  הגבאי  את  ושמענו  המדרש  בבית  היינו  גרזן.  עם  והיכו 
'מחבל, מחבל'. יצאנו החוצה וראינו אותו רץ בשביל, לקח ימינה 
מהשער ונתן מכה עם גרזן בראש לכל מי שעמד מולו. המאבטח 
הוציא את הנשק וירה אבל לא הצליח לפגוע. לא היו פה כוחות 

בטחון ומשטרה".
צעירים  ערבים  "שני  סיפר:  לפיגוע  נוסף  עד  חייבי,  ישראל 
גדולים  גרזנים  שני  עם  הגיעו  המקום  את  טוב  מכירים  שכנראה 
ועשו פיגוע. התחילו לרצוח סתם יהודים חפים מפשע. הם רצחו 
אחד ליד האוטו שלו באבן גבירול והמשיכו לפארק. הם התחילו 
להתנפל על עוברי אורח. הם היכו בגרזנים חבר שלי ליד הבן שלו. 
אחרי זה חמישה בחורים צעירים התחילו לרדוף אחרי המחבלים, 

אבל הם המשיכו ליער וברחו".
ראיתי  למקום  "כשהגעתי  הוסיף.  העיר  תושב  בניטה,  גולן 
מישהו עם סכין, אבל זה היה בחור יהודי שניסה לגונן על אנשים, 
אחרים רדפו אחרי המחבלים ליער. בזירה ראיתי אשה מוכת הלם, 
היא ברחה עם הבת שלה ולקחתי אותה ברכב, שנברח מפה. חבר 
שלי, חובש, גר פה והגיע גם כן. הוא ניסה לעצור לפצוע את הדם, 
פחות  מהר,  כך  כל  קרה  הזה  האירוע  כל  הצליח.  לא  הוא  אבל 
מחמש דקות להערכתי. בדרך כלל יש לנו שני שוטרים בשיעורי 
התורה, אבל הם לא באו הפעם. זה נס שהמחבלים לא נכנסו לבית 

הכנסת שלנו, הם עברו דרך המבנה שלנו והלכו לכיוון הפארק".
נתנאל בירנבוים, שהגיע למקום הפיגוע, סיפר את מה שהבחין 
'חובש,  צעקות  ושמעתי  מקניות,  "חזרתי  הגורליות:  בדקות  בו 
והתחיל  מהמקום  רץ  באוטו  איתי  שהיה  וחובש  עצרתי  חובש'. 
לבצע החייאה באנשים. היו להם פציעות גרזן. ראינו שתי דמויות 
רצות, יש מדרגות לכיוון הפארק. אחד רץ אלינו אמר 'היו פה שני 
ערבים, כולם להתמגן' אז כולם רצו לרכבים. אני חושב שהיה שם 

גם נשק, אני לא בדיוק ראיתי".

עדי ראיה שהיו בזירת הפיגוע מספרם על רגעי החרדה כשהבינו ששני מחבלים מבצעים טבח 
ברחובות העיר ⋅ דוד עמאר שנאבק במחבל סיפר: " הם היו גלויי פנים, צרחתי ובנס הדפתי אותו. רק 
בגלל שהוא נפל הוא החליט לברוח ליער. הוא תקף גם את חבר שלי שזרק עליו משהו חם והצליח 
להדוף אותו, ברוך ה' ניצלתי. ראיתי את המוות בעיניים" ⋅ מרדכי חכמון, עד ראייה נוסף: "היינו בבית 
המדרש ושמענו את הגבאי צועק 'מחבל, מחבל'. יצאנו החוצה וראינו אותו רץ בשביל, לקח ימינה 

מהשער ונתן מכה עם גרזן בראש לכל מי שעמד מולו"
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עד ראיה: "בד"כ יש שני שוטרים בשיעור, אבל הם לא באו הפעם. נס שהמחבלים לא נכנסו לביהכנ"ס"

רגעי האימה
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מאת: חיים רייך

כולו,  היהודי  העולם  עם  יחד  אלעד  העיר 
התעטפו ביום שישי באבל כבד עם פרסום שמות 
שלושת הנרצחים בפיגוע הקשה: ר' יונתן חבקוק 
הי"ד, ר' בועז גול הי"ד, ור' אורן בן יפתח הי"ד 

תושב לוד.
אלפים הגיעו למסע ההלוויה המוני שהתקיים 
את  מרה  וביכו  אלעד,  בעיר  שישי  ביום 
תושב  ושל  העיר  מטובי  שניים  של  הסתלקותם 

העיר לוד שנרצח אף הוא על קידוש ה' בפיגוע.
מרדכי  רבי  הגאון  אלעד,  של  דאתרא  המרא 
והנורא  הגדול  השבר  על  בהספדו  זעק  מלכא 
שפקד את העיר, דווקא בימים של ספירת העומר.
כי  חטאם  "כל  דאתרא:  המרא  אמר  בדבריו 
על  לקבל  עלינו  מלכות,  הרוגי  הם  יהודים,  הם 
פירוד  את  ולהפסיק  באחדות  להתחזק  עצמינו 
עול מלכות שמים  ערך קבלת  בסיום  הלבבות". 

עם קהל האלפים שהשתתפו בלוויה.
הרב  באלעד,  לאומית  הדתית  הקהילה  רב 
לא  "הם  הספדו:  בדברי  אמר  נחשון  אברהם 
הרגו אותם כי הם חרדים, ולא בגלל שהם גרים 

באלעד, הרגו אותם כי הם יהודים".
הרב הלל חיימוב אמר בהספדו: "בועז הי"ד 
אחר  לכל  לעזור  ביקש  ורק  גדולה,  נשמה  היה 
רבות  השקיע  הפנים.  על  חיוך  עם  ותמיד  ואחד 

בלימוד תורה וחינוך הילדים".
כמו כן הספיד הרב תורג'מן רב של בית הכנסת 

ברסלב באלעד.
זעק  פרוש  ישראל  הרב  אלעד  עיריית  ראש 
חושים  להיחלץ  שליט"א  העיר  רבני  בהוראת 
ללא  לפתע  שנותרו  והיתומים  האלמנות  למען 
משענת כשברור לכל כי הם קורבנות ציבור ועל 
כל אחד מתושבי העיר לעשות למעלה מיכולתו 

בכדי להחזיקם ולהחיותם.
תקוה,  בפתח  נטמן  חבקוק  יונתן  ר'  הקדוש 
הקדוש ר' יונתן גול בירושלים, והקדוש ר' אורן 

בן יפתח נטמן בלוד.

ר' יונתן חבקוק הי"ד
בעיר,  ברסלב  הי"ד, מחסידי  חבקוק  יונתן  ר' 
רבי  ברחוב  והתגורר  התושבים  לכל  מוכר  היה 
עבד  לחייו,  ה־40  בשנות  היה  הנשיא.  יהודה 
כמוסכניק לפרנסתו וסייע רבות גם בחינם למעטי 
'יונתן  מכריו  כל  בפי  בחיבה  נקרא  הוא  יכולת, 
מה  "אחינו,  לכולם  אומר  היה  תמיד  כי  אחינו', 
הותיר  מיוחדת.  בנעימות  והכל  לעזור?"  אפשר 
אחריו את רעייתו שתחי' וחמישה ילדים יתומים.

במחבלים  נלחם  בעלה  כי  סיפרה  רעייתו 
במשך דקות ארוכות ובכך הציל את בנו בן ה־6 
אביו  כי  וסיפר  הביתה  ברח  הבן  עמו.  שהיה 
עם  לבד  שנשארתי  להאמין  מסרב  "לבי  נרצח. 
חמישה יתומים. לבי נשרף שילדי הרך ראה את 

אביו ברגעיו האחרונים", אמרה האלמנה.
"הוא  סיפר:  אילוז,  מאיר  ר'  המנוח  של  גיסו 
היה אדם מדהים. לא ראיתי אדם כזה. הוא תמיד 
אושר  של  אדם  היה  כעס.  לא  פעם  אף  חייך. 
את  רק  לחייך.  רק  היה המוטו שלו  זה  ושמחה. 
האנשים הטובים לוקחים, רק את המלאכים. זה 
מצער מאוד. הוא חיפש לעשות רק טוב. אנחנו 

מנסים לעכל את האבדה. זו אבדה לכל העיר.

 ר' בועז גול הי"ד
ר' בועז גול הי"ד, בן 48, היה ממתפללי בית 
הכנסת 'תורת חסד' והשקיע רבות בחינוך ילדיו, 
לצד קביעת עיתים לתורה כמדי יום ביומו כך גם 
בעת הפיגוע. הותיר אחריו את רעייתו וחמישה 

יתומים.
בנו ספד וסיפר על האסון הקשה: "אבא הלך 
מאמינים  אנחנו  גרזן.  עם  ונרצח  תורה  לשיעור 
שזה משמים אבל זה מאוד קשה, עוד לא עיכלתי 
הרגע  על  גם  שיתף  הוא  סיפר.  בעצמי",  זה  את 
בישיבה  "הייתי  המרה:  הבשורה  את  שמע  בו 
כששמעתי על הפיגוע, התקשרתי הביתה ואמרו 
אמרתי  עונה,  לא  והוא  מהבית  יצא  שהוא  לי 
הוא  כאלו  דברים  כשיש  כלל  שבדרך  לעצמי 
אז  קרה,  לא  וזה  בסדר  שהוא  ומודיע  מתקשר 
התקשרו אליי ואמרו לי לבוא הביתה וסיפרו לי 

שהוא נרצח".
הבשורה  את  קיבלנו  בלילה   02:00 "באזור 
המרה", סיפר יעקב לוי, אחיינו של בועז. "בועז 

היה אדם טוב, עם לב טוב. הקדיש המון לילדים. 
הוא דוד מצוין ואני מאמין שהוא נמצא במקום 
לילד  ילדים.  חמישה  השאיר  הוא  למעלה.  טוב 
מצווה.  בר  להיות  אמורה  חודש  עוד  האמצעי, 
הוא היה בדרכו לשיעור תורה ונרצח. המשפחה 

תהיה חזקה בעזרת השם".

ר' אורן בן יפתח הי"ד

לשישה  אב   ,34 בן  הי"ד,  יפתח  בן  אורן  ר' 
ילדים, תושב לוד. היה דמות מיוחדת בעיר לוד, 
הליכות  נעים  איש  אדם,  לכל  פנים  מאיר  אדם 
ב'בית  מתפלל  היה  בוקר  בכל  זהב.  לב  בעל 

אריה', בית הכנסת המרכזי של השכונה. 
ראש העיר לוד, יאיר רביבו, ספד לאורן ואמר: 
בן  אורן  לוד.  העיר  את  הלילה  פקד  כבד  "אסון 
יפתח תושב העיר בן 34, אבא ל-6 ילדים נרצח 
לרסיסים  נשבר  הלב  באלעד.  הנפשע  בפיגוע 
בשנים  רבים  אסונות  אותה  שפקדו  במשפחה 
המשפחה  את  כעת  מלווים  אנחנו  האחרונות. 

בשעה הקשה מנשוא. השם יקום דמו במהרה".

"כל חטאם כי הם יהודים, הם הרוגי מלכות, עלינו לקבל על עצמינו להתחזק באחדות 
ולהפסיק את פירוד הלבבות", קרא המרא דאתרא של העיר אלעד הגר"מ מלכה בהספדו

מסע הלוויית הנרצחים )צילומים: דוד קשת, זק"א ת"א( 

מסע הלוויית הנרצחים )צילומים: דוד קשת, זק"א ת"א(

אלפים הגיעו להיפרד משלושת הקדושים שנרצחו בפיגוע הקשה באלעד

קדושי אלעד

שלושת הקדושים ר' יונתן חבקוק, ר' בועז גול ור' אורן בן יפתח הי"ד הגר"מ מלכה בהספד
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המצוד והתפיסה

מאת: יוסף טולידנו

נרחב של  60 שעות של מסע חיפושים  בתום 
כוחות הביטחון לו היו שותפים שוטרי משטרת 
מגלן,  לוחמי  השב"כ,  אנשי  חיילים,  ישראל, 
לאיתור  המילואים  יחידת  ִמרעוֹל,  יחידת  אנשי 
בני אדם על בסיס ניתוח השטח ואנשי שמורות 
הטבע והגנים המכירים את התוואי - נלכדו שני 
בעיר  המחריד  הפיגוע  את  שביצוע  המחבלים 

אלעד, ביער קולה, כקילומטר ממקום הפיגוע.
תחקור  במקום  השניים  נחקרו  תפיסתם  עם 
במתקן  חקירה  להמשך  שהועברו  לפני  ראשוני 

השב"כ.
אחרי  גם  שראיתי,  ביותר  הקשה  הזירה  "זו 
מקציני  אחד  סיפר  בצבא",  שנה  ל-30  קרוב 
צה"ל שהשתתף במסע החיפושים לחדשות 12. 
"מרגע הדיווח על הפיגוע פתחנו חמ"ל משותף 
והצבא.  השב"כ  המשטרה,  של  נחשונים,  ביער 
לאורך הימים האחרונים נוהל המרדף בתוך עורף 

ישראל".
"כוחות רבים שלנו השתתפו בסריקות, כ-800 
היתר  בין   – שונות  מיחידות  בשטח  לוחמים 
מחטיבת הקומנדו, איסוף קרבי, חטיבת הנח"ל 
חטיפת  אחרי  שהתגלתה   – מרעול  מיחידת  וגם 
שלושת הנערים ב-2014. מרעול יצרו התמחויות 
השב"כ,  לצד  המרדף  את  והובילו  גזרה,  לכל 

המשטרה והגששים".
הקצין הוסיף וסיפר כי כוחות רבים עברו על 
ממצאים שונים שגילו בשטח, אולם רק במהלך 
התקבלה  לראשון  שבת  מוצאי  שבין  הלילה 
המחבלים,  של  איי  אן  די   – חזקה  אינדיקציה 

שנמצא על שטרות כסף מוכתמים בדם. "סרקנו 
חזרנו  אבל  פעמים,  שלוש  כבר  הזה  האזור  את 
לשם יחד עם אנשי רשות הטבע והגנים והשב"כ 
ירדניות  קשר  תעלות  באזור  יש  גבר.  החשד  כי 
התפר  בקו  מאמץ  היה  מים.  ובורות  ישנות 

שהמחבלים לא יחזרו חזרה ליהודה ושומרון". 
י' מיחידת מגלן, שנטל חלק בלכידת  סגן  גם 
"זיהינו  התפיסה:  רגע  על  סיפר  המחבלים,  שני 
גוש עשבים בתוך הסבך, שזז בקצב נשימה. הבנו 
אותם  שלפנו  אותם,  הפתענו  שם.  שהמחבלים 
רע  לא  בעשבייה  התכסו  הם  התנגדו.  לא  והם 
בכלל, אבל זה בכל זאת בלט לנו. הם היו בהלם 

טוטלי שעלינו עליהם, ולא התנגדו למעצר".
ללא  במקום  שהו  המחבלים  י',  סגן  לדברי 
היו  הם  אליהם  הגיעו  כאשר  ולכן  ושתייה  מזון 
תשושים ולא התנגדו למעצר. במערכת הביטחון 
להימלט  יוכלו  שלא  הבינו  שהשניים  מעריכים 
חזרה לשומרון ולכן תכננו להוציא לפועל פיגועי 

התאבדות.
ששני  הייתה  הביטחון  כוחות  של  הערכה 
נעזרו  ולכן  את השטח  היטב  מכירים  המחבלים 
במיומנות של אנשי רשות הטבע והגנים המכירים 
היטב את תוואי השטח הסבוך ואת בורות המים 
הנסתרים הנמצאים ביער, מתוך ההערכה ששני 
המים  מבארות  אחד  אל  להגיע  ינסו  המחבלים 

בכדי לשתות.
אורן  כי  עולה  הפיגוע  של  ראשונית  מחקירה 
שנרצח  הראשון  הקורבן  הוא  הי"ד  יפתח  בן 
שאורן  עולה  מהחקירה  ברכבו.  המחבלים  ע"י 
את  לפצוע  הצליח  ואף  במחבלים  נאבק  ז"ל 
טוענים  במשטרה  המאבק.  במהלך  מהם  אחד 

סייעה  נפצע,  המחבלים  שאחד  העובדה  כי 
יותר מידי.  ללכידתם לאחר שלא יכלו להתרחק 
של  הסלולרי  הטלפון  היה  בשטח  נוסף  ממצא 
אחד המחבלים שנפל סמוך לרכב ונשאר במקום. 
של  הסלולארי  לטלפון  פרצו  המשטרה  בלשי 
המחבל ובכך הצליחה לעלות על זהותם של שני 

המחבלים.
של  משותף  חפ"ק  הוקם  הפיגוע  לאחר  מידי 
מידע  פיסת  כל  והצבא.  המשטרה  השב"כ, 
גורמי  כלל  של  מומחים  ע"י  נותחה  שהובאה, 
על  פרסום  איסור  צו  הוטל  כן  ועל  הביטחון, 
החקירה, על מנת שלא לחשוף מהם הממצאים 

המצויים בידי מערכת הביטחון.
סיהו  השטח,  של  סריקה  בתום  לכך,  בנוסף 
דם  כתמי  ומרעול,  מגלן  יחידת  של  המומחים 
האינדיקציה  הייתה  וזו  נחשונים  ליער  שהובילו 
הראשונית לכך שהמחבלים נמלטו לכיוון היער. 
סריקות  במבצע  פתחו  רבים  שכוחות  הסיבה  זו 
באמצעות  הלילה  בשעות  כולל  באזור  נרחב 

פצצות תאורה שהאירו את כל האזור.
היער  בתוך  האזורים  בכל  סיירו  הלוחמים 
הגיעו  היתר  בין  להסתתר.  המחבלים  יכלו  שבו 
במעבה  הנמצא  נטוש  ירדני  לבונקר  הלוחמים 
ינסו  המחבלים  ששני  מחשבה  מתוך  היער, 
הנסתרים  המים  בורות  גם  במקום.  להסתתר 

נסרקו היטב, אולם לא נמצא דבר.
בתוך  מסתתרים  שהמחבלים  לכך  נוסף  סימן 
העצים  אחד  שעל  לאחר  הכוחות  גילו  היער, 
הרצח  כלי  גרזן,  מכת  של  סימנים  נמצאו 
הפיגוע  את  המחבלים  ביצעו  שבאמצעותו 
המחריד. בשלב הזה הבינו הכוחות שהמחבלים 

נמצאים עדיין בתוך היער, והוחלט לסרוק בפעם 
השלישית את כל תוואי היער.

בשעות הבוקר של יום ראשון, 60 שעות לאחר 
הפיגוע, הבחין אחד מרכזי השב"כ שהיה שותף 
חשודה  בתנועה  הנרחב,  החיפושים  למבצע 
בשיחים שמתחת לאחד מעצי היער. הוא התקרב 
למקום יחד עם כוחות נוספים והופתע לגלות את 
כשהגזרן  השיחים  בתוך  ישנים  המחבלים  שני 

שבאמצעותו בוצע הפיגוע מונח לידם.
הכוחות  מנוכחות  הופתעו  המחבלים  שני 
במקום והבינו שאין טעם להתנגד למעצר. לאחר 
להתרחק  יכלו  לא  השניים  כי  התברר  חקירתם 
יכול היה  מהמקום מכיוון שאחד המחבלים לא 
ברגלו  שנפצע  לאחר  ארוכים  מרחקים  לצעוד 

במהלך המאבק עם אחד הקורבנות.
באלעד,  הפיגוע  את  שביצע  המחבלים  אחד 
את  שביצע  הודה  אלרפאעי,  אסעד  יוסף  אסעד 
כי  אסעד  הודה  המתועדת  בחקירה  המעשה. 
הוא זה שביצע את הפיגוע באלעד יחד עם חברו 

צבחי עמאד צבחי אבו שקיר.

60 שעות רצופות של חיפושים נרחבים ביער הסמוך לאלעד בהשתתפות שוטרי 
משטרת ישראל, חיילי צה"ל, לוחמי מגלן, אנשי יחידת מרעול ואנשי שמורות הטבע 

והגנים הביאו סוף סוף ללכידתם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע המחריד בליל 
שישי באלעד ⋅ סגן י' מיחידת מגלן, שנטל חלק בלכידת שני המחבלים, סיפר: "זיהינו 
גוש עשבים בתוך הסבך, שזז בקצב נשימה. הבנו שהמחבלים שם. הפתענו אותם, 

שלפנו אותם והם לא התנגדו"

האינדיקציות שהובילו את החוקרים: כתמי הדם, הטלפון של המחבל שנפל בזירה, הדי-אן-איי של המחבלים וגוש העשבים שזז במפתיע
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המצוד והתפיסה

אחד המחבלים לאחר המעצר )צילום: דוברות המשטרה( 



1700-556-700
הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5

הפיתוח המוביל בארץ ובעולם
לירידה במשקל באופן מהיר וקל!

אקסטרה סמול

לרדת 
במשקל
/////////

זה
קללל



י"א באייר תשפ"ב 12/5/11בחולון בת ים14

מצלמות יתעדו את פעולות 
מכת"זיות המשטרה

מאת: חיים רייך

את  השבוע  אישרה  חקיקה  לענייני  השרים  ועדת 
את  מחייבת  מקלב  אורי  הכנסת  חברי  של  החוק  הצעת 
משטרת ישראל לתעד את פעילות המכוניות להתזת מים 
אורח  עוברי  בהם  רבים  מקרים  לאחר  זאת  )מכתזיות(, 
תמימים נפגעו כתוצאה מהפעלת המכתזיות שלא על פי 

הנהלים.
הצעת החוק אותה יזם ח"כ אורי מקלב מבקשת לקבוע 
כי בכל פעולת מכתזית משטרתית יתועד פעילותה בכדי 
שנהלי  למרות  כי  יצויין  השוטרים.  התנהלות  את  לבחון 
המשטרה מסדירים את הפעלת המכת"זית, באופן מידתי 
כדי לא לפגוע בחפים מפשע, מתלונות רבות שהגיעו אל 
רבים השוטרים  עולה שבמקרים  אורי מקלב  לשכת ח"כ 
ובלתי  ופוגעים פגיעה קשה  לא פועלים בהתאם לנהלים 
מידתית במפגינים ובעוברי אורח בלתי מעורבים שעברו 
 – וילדים  בקשישים  אף  רבים  ובמקרים  ברחוב,  לתומם 

בניגוד לנוהל המשטרתי.
עם  בנוזל  משתמשת  המשטרה  רבים  במקרים  בנוסף, 
ריח רע, 'בואש', שמותז בניגוד להנחיות גם לעבר בתים 
רבים  ימים  במשך  באוויר  נותר  הריח  כאשר  וחצרות, 
ופוגע באלפי תושבים חפים מפשע. הצעת חוק זו מבקשת 
באופן  תופעל  מכת"זית,  הפעלת  שבכל  בחוק  לקבוע 
אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את פעולת ההתזה. זאת 
המכת"זית,  מהפעלת  ניזוק  שהוא  שטוען  שאדם  בכדי 
יוכל לדרוש מהמשטרה את צילום הוידאו, כך שבמקרה 

תלונה  להגיש  ניתן  יהיה  כדין,  פעלה  לא  המשטרה  בו 
למח"ש וכן תביעת נזיקין לבית המשפט. מדובר בהצעת 
חוק חשובה מאין כמותה לאור התנהלות המשטרה ואליה 
הצטרפו חברי כנסת רבים וכאמור אושרה הבוקר להמשיך 

הליכי החקיקה בכנסת.

הסוף לפגיעה בעוברי אורח: הצעת החוק אותה יוזם ח"כ אורי מקלב מבקשת לתעד את עבודת 
המשטרה באזורי מגורים, שמירת התיעוד למשך תקופה והנגשתו לציבור

תיעוד ומעקב. מכת"זית בפעולה 

סרבני גט לא יוכלו ועדת השרים לחקיקה אישרה להמשיך הליך החקיקה:
להשתמש בכרטיסי 

אשראי

מאת: חיים רייך

חקיקה  לענייני  השרים  ועדת 
הליכי  להמשך  השבוע  אישרה 
חבר  של  החוק  הצעת  את  חקיקה 
הכנסת אורי מקלב, המבקשת לאסור 
סרבני  על  אשראי  בכרטיסי  שימוש 
גט כחלק מהסנקציות המוטלות עליו 
ח"כ  יזם  אותה  זו  חוק  הצעת  כדין. 
בתי  של  כוחו  את  מעצימה  מקלב 
כלים  להם  ומאפשרת  הרבניים  הדין 

עדכניים במאבקם מול סרבני הגט.
מעניק  רבניים  דין  בתי  חוק  כיום, 
לדייני בתי הדין הרבניים כלים שונים 
את  המעגנים  גט  סרבני  לשכנע  כדי 
הדין.  בתי  לפסיקת  בניגוד  נשותיהם 
אחת הסנקציות הקבועות בחוק היא 
קביעה שסרבן הגט הוא לקוח מוגבל 
מונעת  זו  סנקציה  הטלת  בבנק. 
מחשבון  שיקים  למשוך  מהסרבן 
מתבצעות  הרכישות  רוב  כיום  בנק. 
כך  עקב  אשראי.  כרטיסי  באמצעות 

וכמעט  זו מיעילותה  איבדה סנקציה 
סרבני  על  איום  עוד  מהווה  שאינה 

הגט.
"כרטיס אשראי מהווה מצרך יסוד 
שכמעט ולא ניתן לנהל חיים סבירים 
ח"כ  החוק  יוזם  כתב  בלעדיו", 
לרשימת  להוסיף  והציע  מקלב  אורי 
הסנקציות העומדות לרשות הדיינים 
סרבן  את  להגביל  אפשרות  גם 
שימוש  לעשות  או  מלהנפיק  הגט 
בנק,  בכרטיס  אשראי,  בכרטיס 
בכרטיס תשלום ובכרטיס חיוב מיידי 
גט  לתת  לשכנעו  במטרה  )"דביט"(, 

ולהתיר את אשתו מעגינותה.

הצעת החוק שיזם ח"כ אורי מקלב מעצימה את כוחם 
של בתי הדין הרבניים ומאפשרת להם כלים עדכניים 

במאבקם מול סרבני הגט

ח"כ אורי מקלב )צילום: דוברות הכנסת( 

משרה 101

משרה 103

משרה 102

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרושים/ות

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?

InDesign, illustrator, Photoshop ,שליטה בתוכנות
יתרון: ניסיון בעיתונים ועיצוב מודעות מסחריות 

 הכרה עם עולם הדפוס 
 יחסי אנוש מעולים, אנרגיה ויצירתיות 
 חריצות, אחראיות ומוסר עבודה גבוה

 יכולת עבודה בתנאי לחץ  עבודה במשרה מלאה 
 זמינות מיידית

office@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?

דרישות התפקידים:

ֹלמשֱקיעים בהזִדמנות
20/80 תשֹלום בתנאי

פרויֱקט�חִדש�במגִדֹל�העמֱק
+חניה +מחסן +מרפסת חִדרים 4 ִדירות

ש"ח החֹל�מ-1,283,000
ֱקומות 5 בניינים�ֱקטנים�עִד

בנֱק�הפועֹלים - ֹליווי�וערבות�בנֱקאית , חוִדש 26 אכֹלוס

נִדֹל"ןֹלפרטים�ותיאום�פגישה: רם 02-9999018

PRESALE

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:



1700-556-700
הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

הפורמולה, פרי פיתוחה
של חברת TTM הישראלית,
מבוססת על תמציות צמחים
ומכילה ויטמינים ומינרלים
החשובים לבריאות העור

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת



י"א באייר תשפ"ב 12/5/11בחולון בת ים16

מאת: יוסף טולידנו

אבל כבד בעולם התורה עם הסתלקותו בחטף 
לציון"  "אור  ישיבת  ראש  של  מרומים,  לגנזי 
חביבו  בנו  זצ"ל,  שאול  אבא  אליהו  רבי  הגאון 

של מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל.
הגאון רבי אליהו זצ"ל נולד לפני שבעים שנה 
לאביו ראש ישיבת 'פורת יוסף', מרן הגאון חכם 

בן ציון אבא שאול זצוק"ל.
לתורה  הגדול  אביו  קידשו  נעוריו  משחר 
העליה  בני  על  נמנה  הוא  לגדולות.  והועידו 
שבתלמוד תורה 'דורש ציון' בירושלים, והוכתר 
בכתר תורה. קנה שם טוב לעצמו וגילה כישרונות 
ביגיעה  עזה ללימוד התורה  והשתוקקות  נדירים 
עצומה. השקדנות המופלאה בתורה ניכרה עליו 
והייתה יוצאת דופן בקרב בני גילו. כל רגע ניצל 

ללימוד עוד דף גמרא ושינון עוד פרק משנה.
הגאון המנוח זצ"ל גדל על ברכי דרבנן, מאורי 
על  מים  לצקת  זכה  חורפו  ובימי  יהדות המזרח, 
המעטירה  יוסף'  'פורת  ישיבת  חכמי  של  ידיהם 
עטיה  עזרא  חכם  הישיבה  ראש  מרן  ובראשם 
את  לקנות  מלך  של  להיכלו  הגיע  עת  זצוק"ל, 
בשולחנם  ולשמש  אביו,  במחיצת  התורה  קנייני 

של מלכים - מאן מלכי רבנן.
תורה'  'קול  בישיבת  ללמוד  נכנס  מכן  לאחר 
והתחבב עד מאד על ראש הישיבה מרן הגרש"ז 
לעת  מעת  שולחו  היה  שאף  זצ"ל,  אויערבך 
לשמוע את דעת אביו מרן הגרב"צ זצ"ל סוגיות 

הלכתיות.
פוניבז'  בישיבת  ללמוד  נפשו  חשקה  לימים 
וינק מלוא  לימודיו  בבני ברק, שם קנה את חוק 
כל  על  הסוגיות  בעומק  התורה  מאור  חופניו 
עם  ונפש  בלב  קשור  היה  ובמיוחד  מרחביה, 
שאהבו  זצ"ל  שך  הגראמ"מ  הישיבה  ראש  מרן 
כמו  בלימוד.  רבות  עימו  והיה משוחח  מאד  עד 
והתחבב  הישיבה  ראש  של  ידו  על  מים  יצק  כן 
רבי שמואל  ביותר על ראש הישיבה מרן הגאון 

רוזובסקי זצ"ל ששתה בצמא את דבריו.
במקביל התמיד לפקוד את היכל ישיבת 'פורת 
אבא  הגרב"צ  מרן  הגדול  אביו  כיהן  בה  יוסף' 
ממעיין  לרוות  כדי  ישיבה,  כראש  זצ"ל  שאול 
התורה והחכמה בדרך הלימוד בעיון עליה שקדו 
ידידות  בקשרי  עמד  זמנים,  באותם  בישיבה. 
צדקה  יהודה  חכם  הגאון  מרן  עם  מובהקים 
זצוק"ל, עימו קבע עת ללמוד בחברותא, וכן עם 
דודו הגאון הגדול חכם שבתאי אטון זצ"ל, ראש 

ישיבת 'ראשית חכמה'.
ועם  הצורבים  כפאר  בשערים  נודע  אז  כבר 
של  כחתנו  נבחר  מקדש',  'האיש  לפרק  הגיעו 
ראש  זצ"ל,  מועלם  יהודה  חכם  הגדול  הגאון 

ישיבת 'פורת יוסף'.
להרביץ  נפשו  את  מסר  זצ"ל  המנוח  הגאון 
בישיבות,  בשנים  עשרות  מזה  בתלמידים  תורה 
אברכים  ובקהילות  בכוללים  המדרש,  בבתי 
חכמי  ידי  על  התמנה  הוא  הארץ.  רחבי  בכל 
יוסף'  'פורת  ישראל לכהן כר"מ בישיבת  וגדולי 
'יקירי  בישיבת  מכן  ולאחר  נישואיו  לאחר  מיד 
הגאון  לחיים  ייבדל  של  בראשותו  ירושלים' 
ניאותו  ורבים  שליט"א,  כהן  יהודה  רבי  הצדיק 

לאורו בשיעוריו הבהירים לעומקה של תורה, שם 
זכה להעמיד תלמידים הרבה.

ניכר ללמוד באופן אישי  בכל עת הקדיש זמן 
מפולפלים  שיעורים  מסר  ואף  אברך  כל  עם 
שיטת  יסודות  את  מתווה  שהוא  תוך  בקביעות, 
שזכה  עד  ורבותיו  אבותיו  בדרך  בעיון  הלימוד 
לראות מפירותיו - תלמידי חכמים ומורי הוראה 
וקהילות  התורה  היכלי  את  המעטרים  בישראל 

הקודש.
אהבת תורה, עומק העיון ודמותו התמירה היוו 
שהלכו  חדשים  מושגים  אותם  לכל  חיה  דוגמא 
בתודעת  צרב  הוא  ההמונים.  בלב  שביתה  וקנו 
תלמידיו מהי חובתו של בן תורה, החובה לעדן 

את הליכותיו ולהתרומם מעל שגרת החולין.
הקים  זצוק"ל  הגדול  אביו  הסתלקותו  עם 
הגדולה  הישיבה  היא  הלא  קברו,  על  ישיבה 
'אור לציון' אשר הצמיחה מתוכה ברבות השנים 
תלמידי חכמים ומרביצי תורה, וזכה להוציא את 
כל ספרי אביו כדי להנחיל את תורת אביו שהיא 
נתיבותינו  את  ומאירה  לעיניים  כקילורין  לנו 
כדי  ומוסר'  'חכמה  ספרי  וכן  והוראה,  בהלכה 

ללמד דעת את העם.
הגאון המנוח זצ"ל זכה לשמש בנשיאות רשת 
החינוך התורנית 'בני יוסף', אשר נחצבה והוקמה 
על ידי מרן רבנו עובדיה יוסף זי"ע יחד עם אביו 
ומרן  זצ"ל  שאול  אבא  ציון  בן  חכם  הגאון  מרן 

הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל.
תלמודי  בין  רגליו  את  כיתת  השנים  לאורך 
הדריכם  רבן,  בית  של  תינוקות  ובתי  התורה 
ליבם  את  הנחה  טובה  ובעצה  יושר  בנתיבות 
תוך שהוא מתווה בפניהם ציוני דרך כפי שקיבל 

מאביו ורבותיו.
שירת  אותו  הגדול,  אביו  מיד  זזה  לא  ידו 
את  בקודש  והמשיך  מופלאה,  נפש  במסירות 
ואתר  אתר  בכל  תורה  להרביץ  הברורה  הוראתו 
ולהעמיד דורות של תלמידי חכמים ומורי הוראה 
בכל  התורה  היכלי  את  מפארים  אשר  בישראל 

קצוות תבל.
בבוקרו של יום שני, בעודו שוקד על התורה, 
בניו  של  ליבם  למגינת  פתאום  לפתע  ליבו  נדם 
ההחייאה  ניסיונות  זמן  בכל  שעמדו  ותלמידיו 
וקרעו שערי שמים בתפילה ובתחינה, עד שנצחו 

האמת  איש  לו  ופרח  המצוקים  את  אראלים 
בהיותו בן ע' שנים.

בני הבית ומקצת מתלמידיו המובהקים ששהו 
שראש  הבינו  כאשר  בבכי  התייפחו  מיטתו,  ליד 
הישיבה זצ"ל נתבקש לישיבה של מעלה ונסתלק 

מעימם.
ש"ס  ותנועת  התורה  חכמי  מועצת  מזכירות 
נאמר:  בה  משותפת,  אבל  מודעת  פרסמו 
"תנועת ש"ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי 
הישיבה  ראש  מרן  הדור  גדול  בראשות  התורה 
הרב  התנועה  יו"ר  שליט״א,  כהן  שלום  חכם 
את  מרה  מבכים  ופעיליה,  נציגיה  דרעי,  אריה 
מגדולי  רבא,  גברא  האי  של  בחטף  הסתלקותו 
הרבה,  תלמידים  העמיד  אשר  הישיבות,  ראשי 
היהדות  של  מפארה  שבירושלים,  הדעת  מנקיי 
הספרדית התורנית, חבר ההנהלה הרוחנית ברשת 
יחידו  בנו  היווסדה,  מיום  יוסף'  'בני  החינוך 
וחביבו של מרן פוסק הדור הגאון חכם בן ציון 
אבא שאול זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' ובעל 
ה'אור לציון', וכל בית ישראל יבכו את השריפה 

אשר שרף ה'".

ויהי בנסוע הארון

'אור  ישיבת  מהיכל משכן  יצא  ההלוויה  מסע 
לציון', שם הספידוהו חכמי וגדולי התורה שביכו 
הודה,  פנה  תמורה,  לה  שאין  האבידה  את  מרה 

פנה זיווה, פנה הדרה.
מסע ההלוויה החל באמירת פרקי תהילים על 
ידי רעו משכבר הימים הגאון רבי צבי פרצוביץ 
ההספדים  משא  את  הישיבה.  מראשי  שליט"א 
מראשי  שליט"א,  אזרחי  יצחק  רבי  הגאון  פתח 
וזעק  הגדולה  האבידה  את  שביכה  מיר,  ישיבת 
ציון  בן  שחכם  אמרנו  כולנו  כי  ואמר  מר  בקול 
נפטר שהשאיר אחריו ממלא מקום את בנו יחידו 
מחמדו, ועתה בפתע איבדנו אותו. בדבריו הזכיר 
ה''  עבד  משה  'וימת  הפסוק  על  חז"ל  דברי  את 
שמיד נאמר 'ויהושע משרת', ללמדך שעד שלא 
יהושע,  של  אורו  זרח  משה  של  שמשו  שקעה 
רבי  הרה"ג  הגדול  בנו  את  להעמיד  זכה  והוא 
בן ציון אבא שאול שלט"א, שנקרא על שם סבו 

עם  הישיבה  בראשות  מקומו  את  שימלא  הגדול 
יתר אחיו הרבנים הגאונים שליט"א.

לאחר מכן נשמעו דברי ההספד של מרן ראש 
ממעונו  שהספידו  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
באומרו "שהרב זצ"ל השפיע על כל בני הישיבה 
תורה  של  השפעה  זו  והייתה  הסביבה  כל  ועל 
הדברים  ושלושת  טובות  ומידות  שמים  ויראת 
הללו שהיו עמודים העולם אצלו, הם עתה חסרים 

לציבור ועל הציבור להתחזק בזה.
צדקה  משה  רבי  הגאון  הספידו  לאחמ"כ 
יוסף' שתיאר כמה  'פורת  שליט"א, ראש ישיבת 
ראש  את  שאיבד  ישראל,  לעם  הזה  היום  קשה 
ברבים  תורה  להרביץ  ביקש  ימיו  שכל  הישיבה 
ולגדל דורות של תלמידי חכמים, כפי שינק בבית 

אביו הגדול.
כמו כן הספידו חברו משכבר הימים בבכי מר 
הגאון  חברון  ישיבת  ראש  גדולה,  ובהתרגשות 
רבי דוד כהן שליט"א, שתיאר עד כמה היה רבי 
תורה,  של  בעולמה  ושקוע  מסור  זצ"ל  אליהו 
ולמרות זאת היה מכתת רגליו למען הרבצת תורה 

והעמדת הישיבה על תלה.
בדבריו  נמשכה  הארוכה  ההספדים  שרשרת 
הספד של רבה של ירושלים הראשל"צ הגרש"מ 
עמאר שליט"א, ראש ישיבת השלום המקובל רבי 
ירושלים  יקירי  ישיבת  ראש  שליט"א,  בצרי  דוד 
'יד  קהילת  רב  שליט"א,  כהן  יהודה  רבי  הגאון 
עוזרי  דוד  הרה"ג  בארה"ב  החלאבים  של  יוסף' 
שליט"א, ראש ישיבת 'ראשית חכמה' רבי בן ציון 
אטון שליט"א, המקובל רבי יעקב עדס שליט"א, 
ובנו   שליט"א  ציון  בן  הרה"ג  דרכו  ממשיך  בנו 

הרה"ג יוסף חיים שליט"א.
הגאון המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, 
את רעייתו הרבנית נצחיה תליט"א, בניו הרבנים 
ונכדות  נכדים  וכלות,  חתנים  שליט"א,  הגאונים 
התורה,  בהרבצת  המופלאה  בדרכו  הממשיכים 
לציון",  "אור  ישיבת  ראש  בכורו,  בנו  ובראשם 

הגאון רבי בן ציון אבא שאול שליט"א.
לאחר משא הספדים ואמירת הקדיש ע"י בניו 
רגלית  ההלוויה  מסע  המשיך  שליט"א,  הרבנים 
אל בית העלמין סנהדריה, שם נטמן לקול בכיות 
בני המשפחה ותלמידיו הרבים שמיאנו להיפרד 

מרבם הגדול.

העמיד תלמידים הרבה
הוא היה לתלמידם וחביבים של רבותיו - מרן ר"י פורת יוסף הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, 
מרן ר"י פוניבז' הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, מרן ר"י פוניבז' הגראמ"מ שך זצ"ל ומרן 
ר"י קול תורה מרן הגרש"ז אויערבך ⋅ עמד בקשרי ידידות מובהקים עם מרן הגאון חכם 
יהודה צדקה זצ"ל, עימו קבע עת ללמוד בחברותא, וכן עם דודו הגאון הגדול חכם שבתאי 
אטון זצ"ל, ר"י 'ראשית חכמה' ⋅ בשל התמדתו האדירה ושמו שהלך לפניו נבחר כחתנו של 
ר"י פורת יוסף הגאון הגדול חכם יהודה מועלם זצ"ל ⋅ אחר מיטתו של ר"י אור לציון הגאון 

רבי אליהו אבא שאול שנסתלק בחטף בצהרי יום שני לאחר שנדם ליבו

אלפים ליוו למנוחות את ראש ישיבת אור לציון הגאון רבי אליהו אבא שאול זצ"ל

צילום : יעקב כהן מסע ההלוויה )צילום: חדשות הסקופים(



דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il
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על סדר היום
אבי גרינצייג

מלמד  ישראל  כנסת  של  הקיץ  כנס  פתיחת  יום 
חלף  הקרובים.  בחודשים  לנו  הצפוי  על  מעט  לא 
כנסי  השקת  את  המאפיינות  והדריכות  המתיחות 
תחושת  במליאה  הייתה   – כתיקונם  בימים  הכנסת 
קצרת  קייטנה  של  פתיחה  מעמד  מעין  עונה,  סוף 
או  פרלמנטרי  עוזר  שר,  ח"כ,  כל  כמעט  מועד. 
העריך  המשכן  במסדרונות  שהסתובב  עיתונאי 
שימיה של הממשלה הנוכחית ספורים, וכל שנותר 
הוא להמתין לסיום פרפורי הגסיסה, שמלווים אותה 

מאז הקמתה.
אין  אם  גם  כך,  כל  פשוט  לא  התהליך  למעשה, 
האופוזיציה  דבר.  של  בסופו  יתחולל  שהוא  ספק 
את  להשיג  כדי  ובחוכמה  בזהירות  לתמרן  תצטרך 
ממשלה  הקמת  האפשריות:  מטרותיה  משתי  אחת 
חלופית כבר בכנסת הנוכחית או הליכה לבחירות. 
כולל  השני  אפשרי,  בלתי  כמעט  הראשון  המסלול 
בתוכו סיכון מסוים, בפרט אם נזכור 
האחרונים  הסיבובים  ארבעת  את 
בהם לא הצליח מחנה הימין להשיג 

את הרוב המיוחל.
לאופוזיציה יש שני כלים מרכזיים 
להשיג את היעד: חוק לפיזור הכנסת 
קונסטרוקטיבית.  אי אמון  או הצעת 
של  רוב  נדרש  הראשון  במקרה 
שלישית,  בקריאה  רק  ואחד  שישים 
ניתן  לא   – נדחה  החוק  אם  אך 
הקרובים.  בחודשים  שוב  להעלותו 
הצעות  להעלות  ניתן  השני,  במקרה 
אך  קבוע,  בסיס  על  כמעט  אמון  אי 
נדרש רוב של שישים ואחת אצבעות 

כדי להרכיב ממשלה חלופית.
האופוזיציוני  המאבק  מובילי 
לפי  מחוכמת.  אסטרטגיה  בונים 
התוכנית, תחילה, יועבר חוק לפיזור 
)ובתנאי  טרומית  בקריאה  הכנס 
במחאתם  ימשיכו  רע"מ  שחברי 
וחברי המשותפת לא יצילו את לפיד 
בשלב  לקמן(.  שיפורט  כפי  וחבריו, 
'ימינה'  חברי  מרבית  ירגישו  הזה, 
הכיסאות  את  חדשה'  ו'תקווה 
רועדים תחתיהם, ומתוך הבנה שהם 
לא צפויים לשוב בכנסת הבאה, הם 
לממשלת  לחבור  להסכים  עשויים 

ימין-חרדים כבר בכנסת הנוכחית.
האופוזיציה  צריכה  כזה,  במקרה 
להשיג את תמיכתם של שבעה מאחד 
עשר הח"כים הנותרים )סער, אלקין, 
הנדל,  בגין,  ביטון,  שאשא  השכל, 
וקארה,  אורבך  כהנא,  שקד,  בנט, 
בהתעלם מהנורבגים שאינם ריאליים למהלך כזה(. 
כהנא(  גם  )וממילא  ובנט  שסער  היא  היסוד  הנחת 
לא יצטרפו למהלך כזה בשום מצב, ולפיכך יידרשו 
שבעה משמונת הנותרים, עניין קשה להשגה ובלתי 
עוד  לצמצם  כדי  כאילו  לחלוטין.  כמעט  סביר 
יותר ציפיות, נשא השר אלקין נאום חריף במיוחד 
בפתיחת המושב מעל במת הכנסת ותקף את נתניהו 
באופן אישי, כאומר, אל תצפו לראות אותי שותף 

להכתרתו מחדש.
הכנסת,  לפיזור  החקיקה  תימשך  השני,  במקרה 
כשעד הקריאה השלישית יצטרף לפחות ח"כ אחד 

של  להצבעתם  גם  משמעות  ישנה  וכאן  להצבעה. 
אחד  יתמוך  בה  אחת  בהצבעה  די  שכן  הנורבגים, 
הקואליציה  הסיפור.  את  לסיים  כדי  בפיזור,  מהם 
בהפרשה  ח"כ  אותו  את  להעניש  תוכל  לא  אפילו 

בסגנון שיקלי.

שלוש חזיתות
חזיתות,  בשתי  הקואליציה  משחקת  בתגובה, 
הראשונה  החזית  פנימית:  חזית  גם  נוספת  ועליהן 
מתנהלת מול סיעת רע"מ, שחבריה 'מוקפאים' לעת 
בפני  וקשיים  דרישות  מערים  עבאס  והיו"ר  עתה, 
השבוע.  השורא  מועצת  ישיבת  לקראת  הממשלה 
ח"כ מאזן גנאים, אולי הסממן היותר קיצוני ברע"מ 
רצונו  בשל  המשותפת  לתומכי  שפוזל  כזה  וגם 
כי  הודיע  כבר  סחנין,  העיר  בראשות  ולכהן  לשוב 
יהיה זה "לכבוד" לרע"מ להפיל את הממשלה על 

סוגיית הר הבית.
שמונה  לעומת  )אפס  בסקרים  הנפילה  גם 
קמיל  פרופ'  של  התהיות  מעורר  בסקר  למשותפת, 
פוקס שפורסם בחדשות 13 השבוע( עשויה לפעול 
צעדים  לבצע  רע"מ  את  ולדחוף  כבומרנג  דווקא 
הממשלה,  של  הפלה  כולל  ואגרסיביים,  לאומניים 

כדי לבצר מחדש את מעמדה ברחוב הערבי.
אחד  נרשם  הזו,  המפוקפקת  החזית  במסגרת 
כשראש  הכנסת,  בתולדות  המשעשעים  הרגעים 
הגיע  לפיד  יאיר  החוץ  ושר  החליפי  הממשלה 
דגל  יו"ר  של  השבעים  הולדתו  ביום  להשתתף 
התורה ח"כ משה גפני, והעתיר עליו שבחים בקצב 
שאינה  האהבה  לפשר  תהה  מישהו  אם  מסחרר. 
על  כביכול  ורמז  התורן  הספין  הגיע  בדבר,  תלויה 
לקואליציה,  להצטרף  התורה  יהדות  של  כוונתה 
לציין  מיותר  לרע"מ.  אפשרי  כתחליף  לכאורה 
וכל,  מכל  הדברים  את  הכחישו  התורה  שביהדות 

באופן שאי אפשר לערער אחריו.
ושוב,  שוב  כתבנו  שכבר  כפי  כאן,  ונציין  נוסיף 
הצטרפות  ששקל  מי  היה  החרדיות  בסיעות  שאם 
לממשלה, היה זה בשלב הקמתה – בו יכלו החרדים 
מיליארדי  עם  ולצאת  עבאס'  'תעריף  את  לקבל 
לא  דתית,  אנטי  חקיקה  שתמנע  והשפעה  שקלים 
בשלב בו הממשלה גוססת ותלויה על כרעי תרנגולת. 
עוד חשוב לציין, כי יהדות התורה לא תוכל לשבת 

איווט- בראשות  ביתנו  ישראל  עם 
וגם  מריצות-ליברמן 
לא עם העבודה ונציגה 
הרבאיי הרפורמי גלעד 
הכבוד  כל  עם  קריב. 
יהדות  חברי  לשבעת 
יוכלו  לא  הם  התורה, 
לקואליציה  לספק 
אצבעות  עשר  שמונה 

כתחליף.
השנייה  החזית 
מתנהלת מול הרשימה 
שם  המשותפת, 
הקואליציה  ניצבת 
הסוחרים  מול 
טיבי  הממולחים 
להם  שסימנו  ועודה, 
האחת,  מטרות:  שתי 

עבאס,  המר  היריב  של  וריסוקו  הממשלה  הפלת 
דיבידנדים,  שיותר  כמה  בדרך  לקטוף  והשנייה, 
הצפויה  מההתנהלות  טעימה  ובמזומן.  בזמן  רצוי 
לנו קיבלנו כבר בפתיחת המושב, כאשר המשותפת 
)כרגיל(  הליכוד  של  האמון  אי  להצעת  התנגדה 
החרדיות  הסיעות  של  האמון  אי  בהצעת  ונמנעה 
הייתה  המשמעות  ההצעות  בשתי  כרגיל(.  )שלא 
מוראלית בלבד, שכן האופוזיציה לא השיגה עדיין 
את השישים ואחד הדרושים, אבל טיבי וחבריו לא 
עליהם  תסמכו  בחינם.  קואליציוני  מורל  מספקים 

שהם תוגמלו באופן נקודתי עבור כל הצבעה.
על  להישען  אפשר  שאי  מבינים  בקואליציה 
ראשית,  טעמים:  מכמה  זמן,  לאורך  המשותפת 
חמישה  לספק  היותר  לכל  תוכל  עצמה  המשותפת 
שחאדה,  אבו  סמי  ח"כ  )השישי,  חבריה  מששת 
קונסטלציה  בשום  תצטרף  שלא  בל"ד,  את  מייצג 
תבוא  כזו  הישענות  כל  שנית,  שכזו(.  לקואליציה 
על חשבון רע"מ וארבעת חבריה וגם תדרוש אתנן 
על בסיס קבוע. ולבסוף, גם החברים בעלי הקיבה 
לא  הקואליציה,  של  הימני  באגף  סבילה  היותר 
הנדל  אורבך,  על  בדגש  כזה,  במצב  מעמד  יחזיקו 
בעיקר  מדובר  כאמור,  לכן,  וקארה.  אלקין  ואפילו 

בקניית זמן ומצב רוח.
ראש  בין  היא  המתפתחת  הבאה  החזית  לבסוף, 
על  לפיד.  יאיר  החליפי  ובין  בנט  נפתלי  הממשלה 
נופלת  והממשלה  במידה  הקואליציוני,  ההסכם  פי 
את  )המונה  בנט  בגוש  חבר  של  מפרישה  כתוצאה 
ממשלת  כראש  יכהן  לפיד  וימינה(,  חדשה  תקווה 
הבחירות,  עד  חודשים  שלושה  )למשך  מעבר 
ואילו  אחרת(.  ממשלה  להרכבת  עד  ולאחריהן, 
מגוש  חברים  פרישת  בשל  קורסת  והיא  במידה 
יש להוסיף  כך  על  בנט ראש ממשלה.  יהיה  לפיד, 
שרע"מ אינה משויכת לאחד הגושים, ובמידה והיא 
זו שתפיל את הקואליציה, המצב ייוותר על כנו עם 

מועד החילופין המקורי.
זה  הוא  האחרון  שהתסריט  כמובן  מעדיף  בנט 
מה  העסק,  את  ימוטטו  וחבריו  ועבאס  שיתגשם 
שאולי מסביר את ההקצנה הביטחונית שהוא משדר 
בשבוע האחרון, כולל פרסומים על חילוקי דעות עם 
ביטחונית  ליוזמה  בנוגע  השב"כ  וראש  הרמטכ"ל 
גם בגזרה העזתית, כשראש הממשלה דוחף כמעט 

בכוח לפעולה.

אווירת סוף עונה

אם בסיעות החרדיות היה מי 
ששקל הצטרפות לממשלה, 
היה זה בשלב הקמתה – בו 
יכלו החרדים לקבל את 'תעריף 
עבאס' ולצאת עם מיליארדי 
שקלים והשפעה שתמנע 
חקיקה אנטי דתית, לא בשלב 
בו הממשלה גוססת ותלויה 
על כרעי תרנגולת. עוד חשוב 
לציין, כי יהדות התורה לא 
תוכל לשבת עם ישראל ביתנו 
בראשות איווט-מריצות-ליברמן 
וגם לא עם העבודה ונציגה 
הרבאיי הרפורמי גלעד קריב. 
עם כל הכבוד לשבעת חברי 
יהדות התורה, הם לא יוכלו 
לספק לקואליציה שמונה עשר 
אצבעות כתחליף

פיצוץ 
מטאפורי. 
ח"כ יצחק 
פינדרוס
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לפיד, מנגד, מבכר כמובן את האפשרות הראשונה 
לראות  יעדיפו  הימין  בגוש  שגם  הנמנע  מן  )ולא 
הבחירות,  שטרם  בחודשים  לבלפור  נכנס  לפיד  את 
בסיבובים  בבית  שנותרו  הימין  בבוחרי  להאיץ  כדי 
הקודמים(. מה שעשוי להסביר את איומיה התמוהים 
זו  והאפשרות שהיא  פינטו  שירלי  הכנסת  חברת  של 

שתפיל את הממשלה.
כאמור,  אבל  נורבגי,  תקן  על  יושבת  אמנם  פינטו 
בהצבעה על פיזור הכנסת אצבעה עשויה להכריע. מה 
להתפטר  ושקד  כהנא  נדרשים  החלפתה  גם שלצורך 
מהממשלה, כשהם מנועים מלחזור אליה בשל העדר 
הזה  הקונספירטיבי  הסלט  לתוך  בכנסת.  תומך  רוב 
דרכה  את  החלה  שפינטו  העובדה  את  להוסיף  צריך 
הפוליטית ביש עתיד, ולאור מצבה של ימינה בסקרים 
לא מן הנמנע שהיא מחפשת את הדרך לחזור לבסיס 
עשוי  הממשלה,  בראשות  כהונה  בדמות  שי  האם. 
בהחלט לרצות את הבוס הגדול של יש עתיד ולרפד 

את דרכה בחזרה.

פיצוץ מיותר
הכנסת  של  לשובה  במקביל  שני,  יום  בבוקר 
לפעילות, חשף יקי אדמקר בוואלה! סרטון מעימות 
חברי  בהשתתפות  העצמאות  יום  במהלך  שהתקיים 
תוקפים  בו  פינדרוס,  ויצחק  רוטמן  שמחה  הכנסת 
בגישות  ומצדדים  העליון  המשפט  בית  את  השניים 
המוסד  על  בהשתלטות  דוגל  שרוטמן  בזמן  שונות. 
ובשינויו מקצה לקצה, פינדרוס מעדיף להיפטר ממנו 
כליל. בלהט הדברים, ובקריצה לרעיון שהעלה בעבר 
ח"כ מוטי יוגב, הציע פינדרוס 'לפוצץ' את בניין בית 

.)D9 המשפט באמצעות די-ניין )דחפור
כאילו אין יוקר מחיה מאמיר וקריסה של הבורסה 
הישראלית, כאילו לא פקד את ישראל גל טרור שגבה 
את חייהם של תשעה עשר בני אדם בתוך חודש וחצי, 
כאילו כל הבעיות הדיפלומטיות מול שר החוץ הרוסי 
ומול הממשל האמריקני כבר נפתרו, עסקה התקשורת 
יממה  במשך  באובססיביות  הפוליטית  והמערכת 

שלמה ב"דברי ההסתה החמורים".
על  החרדי  הציבור  את  לשלוח  שהציעו  אנשים 
נגד  ובגסות  בחריפות  התבטאו  או  למזבלה,  מריצות 
מהמחנה  פוליטיות  דמויות  ונגד  שלמים  מגזרים 
כמותם  שחושב  למי  הביטוי  חופש  אבירי  הימני, 
בלבד, מיהרו להזדעזע ולגנות את דבריו של פינדרוס. 
אותו,  ולחקור  לעצור  ודרשו  לעשות  הגדילו  חלקם 
עם  והעימותים  הערק  חובבת  העליון  נשיאת  ואפילו 

נציגי הימין, מיהרה לנפק מחאה כדבעי.

של  דבריו  את  להסביר  צורך  אין  החרדי  לציבור 
בתקציר  )ולא  המלאים  בדברים  שעמד  פינדרוס, 
ששודר שוב ושוב בתקשורת( על העדיפות שיש לנו 
ל"והשיבה שופטייך כבראשונה" על פני 'הכל שפיט' 
האינטרס  את  להסביר  גם  מיותר  ברק.  אהרן  בנוסח 
הצבוע בהבלטת האמירה הספציפית הזו ובהתעלמות 
כאן  שנאמרו  ומשניאים  מסיתים  טקסטים  מאינספור 

כמעט כלאחר יד.
אבל מה כן אפשרי? אם וכאשר ישוב הימין לשלטון, 
מה הוא מתכוון לעשות? בהקשר הזה, מומלץ לבדוק 
דווקא אצל השותף לאותו פאנל, שמחה רוטמן, במצע 
שגיבש במסגרת מפלגת 'הציונות הדתית' לרפורמות 
מקיפות במערכת המשפט. בין השאר, מוצע שם לתקן 
בתוך מאה ימים את שיטת בחירת השופטים, להעביר 
היועץ  של  תפקידיו  את  לפצל  התגברות,  פסקת 
הטבעי,  לגודלו  אותו  ולהחזיר  לממשלה  המשפטי 
להטיל מגבלות על 'זכות העמידה' המפורסמת, לייצב 
את חסינות חברי הכנסת ולבצר את מעמדם של גופי 

הביקורת על הפרקליטות. הלוואי.
פינדרוס  ח"כ  של  תגובתו  את  לצטט  רצוי  לסיום, 
למתקפה הבוטה של דוברות הרשות השופטת: "אני 
תוהה לפשר החיפזון שאחז בדוברות הרשות השופטת 
להגיב לדבריי, בניגוד להרגלם להגיב לנבחרי ציבור 
פינדרוס  פותח  ותיקים",  חקירות  פתיחת  באמצעות 
בעקיצה המזכירה את גורלם של פוליטיקאים שהעזו 

להתעמת עם המערכת בעבר.
צד  במעמד  הוא  הביטוי  חופש  בהם  הימים  "תמו 
אחד", ממשיך פינדרוס, "כל צופה שפוי מבין שדבריי 
של  השיפוטית  לדיקטטורה  ביחס  כמטפורה  נאמרו 
בג"ץ וכביטוי לחשיבות לימוד התורה וערכיה. מוטב 
הציבורי  האמון  בשיקום  תתעסק  השופטת  שהרשות 

בה ולא בביקורת לגיטימית על התנהלותה".

הסוד של ביבי
חשוב:  בלתי  לא  נתון  הנה  הטרור,  גל  אפרופו 
נתניהו  של  הרציפות  כהונתו  שנות  עשר  בשנים 
כראש ממשלה, בין השנים 2009-2021, היה ממוצע 
ההרוגים על רקע לאומני 1.3 לחודש, במגמה יורדת 
 2019 )בסוף  חודש  עשר  שנים  שלמשך  כך  והולכת, 
הרוג  אף  ללא  רגיעה  תקופת  נרשמה   )2020 ותחילת 

ישראלי )!(
הממשלה  שלטון  של  החודשים  עשרת  במשך 
לחודש,  הרוגים   2.2 של  ממוצע  נרשם  הנוכחית, 
שלילית  השורות  כתיבת  לשעת  נכון  כשהמגמה 
למדי, ורק בחסדי שמים נמנעו מספר פיגועים קשים 

במיוחד, כמו ניסיון החדירה ליישוב תקוע או 
פיגוע הדקירה בשער שכם בירושלים.

השב"כ  הרי  בעצם?  כאן  קרה  מה 
והמשטרה הם אותם שב"כ ומשטרה, הרשות 
הוא  והחמאס  רשות  אותה  היא  הפלסטינית 
להניח  רוצים  שאם  לי  נדמה  חמאס...  אותו 
לשים  גם  צריך  הנקודה,  על  האצבע  את 

כשלושה  לפני  שהתרחש  למה  לב 
מצב  לסיום  הוביל  ואשר  חודשים, 
הרצחני  הפיגועים  ולרצף  הרגיעה 

שחווינו כאן.
כזכור, באותה תקופה התחרו שרי 
פוטו  בצילומי  ביניהם  הממשלה 
הם  זה  אחר  בזה  מאזן.  אבו  אצל 
וגם  ברמאללה  אותו  לבקר  התייצבו 
במקביל,  גומלין.  לביקורי  להזמינו 
אחרי  מחדש,  המדיני  הנושא  עלה 
שנים ארוכות של קיפאון, ולא מעט 
האמריקני  הממשל  של  בדחיפתו 
הנשלט בידי גורמי שמאל קיצוניים, 
ובהסכמתו הפאסיבית של שר החוץ 

יאיר לפיד.
טרור מדיני )בניגוד לגרסת הטרור 
רב  עידוד  שואב  חמאס(  של  הדתי 
ככניעה  המתפרשים  ממהלכים 
שישראל  לו  ונדמה  ככל  ישראלית. 
חוששת לעמוד על שלה והיא קרובה 
של  הקמתה  את  ולאפשר  להיכנע 
הסיכויים  גדלים  פלסטינית,  מדינה 
לגידול במספר אירועי הטרור. מנגד, 

הביטחוני  בתחום  נתניהו  של  הגדול  ההישג 
המדינית.  בזירה  מהתנהלותו  כתוצאה  צמח 
וחיסול  הרש"פ  נציגי  של  המאסיבי  הייבוש 
באמצעות  פקטו  דה  המדיני  ומתן  המשא 
הרוח  את  רוקנה  אברהם,  הסכמי  חתימת 
אם  לשפל.  אותו  ודיכאה  הטרור  ממפרשי 
ברצונם של חברי הממשלה הנוכחית לנסות 
את מזלם לגבור על גל הטרור הנוכחי, רצוי 
להם להפחית ציפיות בסוגיה המדינית. ניסיון 
העבר מלמד שהפלסטינים מבינים היטב את 
המסר, והשקט היחסי יחזור וישרור ברחובות 

ישראל.

ספין על גב יום ההולדת. לפיד משבח את גפני. צילום: אבי רבינא

אנשים שהציעו לשלוח את 
הציבור החרדי על מריצות 

למזבלה, או התבטאו 
בחריפות ובגסות נגד מגזרים 
שלמים ונגד דמויות פוליטיות 
מהמחנה הימני, אבירי חופש 

הביטוי למי שחושב כמותם 
בלבד, מיהרו להזדעזע ולגנות 

את דבריו של פינדרוס. 
חלקם הגדילו לעשות ודרשו 
לעצור ולחקור אותו, ואפילו 

נשיאת העליון חובבת הערק 
והעימותים עם נציגי הימין, 
מיהרה לנפק מחאה כדבעי
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פתיחת מושב הקיץ של הכנסת בצהרי יום שני, לא הביאה 
הקואליציה  זה.  מסוג  לימים  השמורה  חגיגיות  שום  איתה 
הנוכחית עומדת למבחן הקשה ביותר מיום כינונה. אין לה אף 

לא יום אחד של חסד.
לא מעט כאב ראש יש לראשי הקואליציה. אחרי שבמהלך 
הקואליציה,  כיו"ר  שכיהנה  מי  סילמן,  עידית  ח"כ  הפגרה, 
הודיעה על פרישתה, מאזן הכוחות בכנסת השתנה. לממשלה 
וסיכוייה  הנוכחית,  בכנסת  תומכים   61 רוב של  אין  הנוכחית 

להעביר חוקים פחתו באופן משמעותי.
ביום ראשון, שעות אחדות לפני פתיחת מושב הקיץ, כינס 
הקואליציה  מפלגות  ראשי  את  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש 
הנוכחית.  בניסיון למצוא את הדרכים לשמר את הקואליציה 
בנט הבהיר שבחירות יובילו לכאוס ולא זו העת ללכת לפיזור 
הכנסת. ראשי המפלגות החברות בקואליציה, שמונה במספר, 
היו תמימי דעים והסכימו עם דברי ראש הממשלה. ספק רב, 

אם לא איחרו את הרכבת.
כמה שעות קודם לכן, כינס יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו 
הדרכים  את  למצוא  בניסיון  האופוזיציה  מפלגות  ראשי  את 
הפרק  על  העומדות  האפשרויות  אחת  הממשלה.  את  להפיל 
היא העלאת הצעת חוק לפיזור הכנסת ביום רביעי. אם רע"ם 
לעבור  החוק  של  סיכויו  הקואליציה,  של  בהחרמתה  תתמיד 
צורך  ואין  רגיל  ברוב  די  זו  להצע"ח  גבוה.  טרומית  בקריאה 
עומד  השבוע  שלישי  ליום  נכון  הכוחות  מאזן   .61 של  ברוב 
על 60 חברי כנסת )כולל חברי הרשימה המשותפת( שיתמכו 

בהצעת החוק, אל מול 56 מתנגדים וארבעה מחרימים.
על מנת לשמר את הקואליציה הנוכחית ולעבור בשלום את 
מושב הקיץ של הכנסת, ייאלצו נפתלי בנט ויאיר לפיד לצלוח 
מהמורות פוליטיות כבדות משקל. האווירה בקואליציה היא 
מחברי  אחד  כל  כן,  ועל  הנוכחית  הממשלה  של  זמנה  שתם 
הכנסת, בעיקר אלו בימינה ותקווה חדשה, מחפשים לעצמם 

סידור פוליטי חדש.
כדי להבין עד כמה הקואליציה שברירית, מומלץ לעבור על 
רשימת כאבי הראש של בנט ולפיד. אם לא יימצא פתרון לכל 
לכל  או  הקיץ  בסוף  לבחירות  תצעד  ישראל  מהבעיות,  אחת 

המאוחר בעיצומו של חודש אלול.

פריחת השקד
ניר  שקד,  איילת  של  היא  ביותר  המסקרנת  השלישייה 
אורבך ואביר קארה. הם יצרו לעצמם מעין סיעה בתוך סיעת 
בינתיים,  תכופות.  ופגישותיהם  מתואמים  מהלכיהם  ימינה. 
הם קוצרים הישגים כדי להביא זאת כנדוניה לבוחר. השלושה 
עוד  חדשה  סיעה  לעצמם  ולהקים  מימינה  להתפצל  יכולים 
בכנסת הנוכחית. הם יוכלו לחבור לרשימה קיימת, כשהליכוד 
ברשימה  להתמודד  יוכלו  לחילופין  המועדף.  היעד  הוא 

עצמאית.
שקד, מי שיצרה את השלישייה, הצליחה לבלום שלישייה 
אחרת, שבה היו אמורים להיות חברים שיקלי סילמן וקארה. 
היא מובילה את הטון ומספרת שהיא עומדת בראש. גם היא 

יודעת שאף אחד לא מבטיח לה שלא יפרוש לבדו. 
הכנסות  ביקשה שריון לשתי  איילת שקד  ע"פ הפרסומים, 
התלהבותה  את  ציננו  בליכוד  הבאה.  לכנסת  רק  ולא  הבאות 
ואף טרחו לתת פרסום פומבי למו"מ שהתנהל מולה. לא בטוח 
מהתנהלות  רצון  שביעות  חוסר  הביע  שכבר  אורבך,  שניר 
הממשלה ומאיבוד הדרך האידיאולוגית הימנית של המפלגה, 

ימתין עד אין קץ להחלטותיה של שקד. יש לו תכניות משלו.
בנט מביט על מי שהייתה שותפתו הפוליטית ומבין שהוא 
לא מצליח לחלץ ממנה התחייבות שתמשיך איתו גם בבחירות 
טובות למפלגתה  לא מנבאים  היא מבינה שהסקרים  הבאות. 
הנוכחית, ובכדי לא למצוא את עצמו מחוץ לגלגל הפוליטי, 
הממשלה.  נפילת  שאחרי  ליום  הקרקע  את  מכינה  היא 
השאלה היא האם היא זו שתפיל את הממשלה הנוכחית, או 
את  תיאלץ  היא  המיליטנטיות  ובהצהרותיה  שבהחלטותיה 
רוצה  שקד  המשחק.  שם  הוא  הנרטיב  לפרוש.  רע"מ  חברי 
על  הימין  לניצחון  להביא  שהצליחה  כמי  בתודעה  להיצרב 

השמאל בממשלה הנוכחית.

קולות הרע"מ
כאב ראש נוסף מגיע מכיוונה של רע"מ. המצב הביטחוני 
העלייה  שקד,  של  הלוחמניות  ההצהרות  בתוספת  הרעוע, 

להר הבית של ח"כ יו"ט כלפון ואמירות נוספות של בכירים 
כולל ראש הממשלה בנושא הר הבית, אילצו את  בממשלה, 
המפלגה הערבית להקפיא את חברותה בקואליציה. במועצת 
נוטים  להחלטותיו,  כפופים  המפלגה  שחברי  הגוף  השורא, 
ולא  מהקואליציה  לחלוטין  לפרוש  המפלגה  לחברי  לקרוא 
להסתפק בהקפאת החברות. מנסור עבאס, הוא היחיד ברשימה 
מחבריו  שניים  הממשלה.  כהונת  להמשך  שמייחל  הערבית 
לסיעה - ווליד טאהא ומאזן גנאים, פועלים עצמאית גם אם זו 

נוגדת את עמדת יו"ר מפלגתם. 
העיר  לראשות  להיבחר  היא  הפוליטית  ששאיפתו  גנאים, 
וחצי  רגל  עם  כבר  הוא  כי  סגורות  בשיחות  אומר  סכנין, 
יאיר לפיד שאחראי על תיחזוק  מחוץ לקואליציה. שר החוץ 
פרויקט רע"מ, משוחח כל העת עם מנסור עבאס. השבוע, גם 
על  רותחים  ענה לטלפונים. במפלגה  ולא  סינן שיחות  עבאס 
הסוגיא  הבית.  הר  בנושא  בממשלה  חברים  של  התבטאויות 
להצבעה  יגיעו  שלא  הבהירו  ברע"מ  מלהיפתר.  רחוקה  הזו 
ביום רביעי על הצע"ח לפיזור הכנסת של הליכוד. אם יעבור 
החוק בקריאה טרומית, באופוזיציה יכולים לראות את סופה 

של הממשלה באופק.

מחפשת תקווה חדשה
חברת הכנסת שירלי פינטו, שמביטה על התפרקות מפלגתה 
בעיניים כלות, החליטה אף היא להציב אולטימטום לממשלה 
ועדת  ראשות  את  הממשלה  מראש  דורשת  פינטו  הנוכחית. 

הבריאות והעברת חוקים נוספים לטובת בעלי מוגבלויות. 
חוששים  בימינה  הליכוד.  עם  מו"מ  מנהלת  היא  במקביל 
יצליחו  בליכוד  אם  סילמן.  אחרי  לערוק  בתור  הבאה  שהיא 
להעביר את פינטו מימינה לליכוד, זו תהיה החמצה פוליטית 
תיפול  הממשלה  אם  שקד-אורבך-קארה.  שלישיית  של 

בלעדיהם, בליכוד לא יידרשו לשריין אותם.
בליכוד פיזרו בשבוע החולף דיווחים על כך שהפורש הבא 
עוד  שזה  מקווים  בקואליציה  הקרובים.  בימים  כך  על  יכריז 
ספין מבית מדרשו של נתניהו, בניסיון להפעיל לחץ על כמה 
מחברי ימינה ותקווה חדשה לפרוש בתמורה לשריון בליכוד. 

נבואות, כך למדנו מן העבר, מגשימות לעיתים את עצמן.

ינון פלח

בזאר פוליטי
שקד, אורבך וקארה שהקימו סיעה בתוך סיעה וגורמים לא מעט כאב ראש לנפתלי בנט, שירלי פינטו שמציבה 
לרה"מ אולטימטום, זאב אלקין שנפגש עם יריב לוין, אלי אבידר שיודע שאין לו עתיד בישראל ביתנו, מיכל שיר 
שנפגשה עם מיקי זוהר, או חברי רע"מ שייכנעו לקולות הגוברים ברחוב הערבי לפרוש מהקואליציה ⋅ איך שלא 
מסתכלים על זה, ראשי הקואליציה מבינים שרכבת הבחירות יצאה מהתחנה ⋅ המהלכים הפוליטיים של בנט ולפיד 
מכוונים לשאלה המהותית המסתתרת בהסכם הקואליציוני בין השניים: מי יכהן כראש הממשלה בתקופת מערכת 

הבחירות?
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יש לו ביטחון
שר הביטחון בני גנץ, הוא יו"ר המפלגה היחידה שהיה חבר 
כשר  כיהן  בשתיהן  נתניהו.  בראשות  הקודמת  בממשלה  גם 
יותר – נתניהו או לפיד.  ביטחון. ספק רב את מי הוא מתעב 
גנץ סבור שנתניהו הוא נזק למדינה. הוא גם סבור שלפיד כלל 
השניים  בין  האישי  התיעוב  המדינה.  את  להנהיג  ראוי  אינו 
החל ביום שבו פירק גנץ את כחול לבן וכונן ממשלה פריטטית 
כשהוקמה  הזדמנות.  בכל  בגץ  והלם  עלב  לפיד  נתניהו.  עם 
שפעל  כפי  בדיוק  פעל  לפיד  הנוכחית,  הפריטטית  הממשלה 
גנץ. עד היום ממתין גנץ לבקשת הסליחה ממי שהיה שותפו 

לפרויקט כחול לבן.
נעלם  לא  הממשלה  ראש  להיות  גנץ  של  הגדול  חלומו 
כנסת,  חברי  שמונה  עם  כסיעה  ולפיד.  בנט  של  מעיניהם 
את  לקבל  היה  שעליו  סבור  גנץ  מפלגתם,  לראש  הנאמנים 
שהתכווצו  מנדטים,  שישה  עם  בנט  נפתלי  ולא  הבכורה 
עם  ונסתר  גלוי  ומתן  משא  מנהלים  חבריה  ושיתר  לחמישה 
הליכוד. גנץ גם מסוכסך עם לפיד ועם שרת התחבורה מירב 
מיכאלי. לא משהו שתורם לאידיליה בקואליציה הנשענת על 

כרעי תרנגולת.
מאידך, גנץ לא רוצה להיות חתום על הפלתה של הממשלה. 
שתי  מרע"מ,  או  בימינה  החברים  זאת  שיעשו  מעדיף  הוא 
לתרום  יכול  הוא  הנוכחית.  בקואליציה  החלשות  החוליות 
לכך באמצעות רטוריקה ימנית מובהקת שתידחק את רגליהם 
של חברי רע"מ החוצה, או לחילופין לאמץ רטוריקת שמאל, 
רק  לא  זו  ימינה.  מחברי  חלק  של  רגליהם  את  שתידחק 
בנושאים  החלטות  לקבל  גנץ  יכול  ביטחון  כשר  הרטוריקה. 
כדוגמת פינוי חומש, הקפאת בניה ביו"ש וצעדים ביטחוניים 

נוספים שיאלצו את קצוות הקואליציה לאיים בהתפטרות.
ח"כים  מניין  לו  שצופים  שהסקרים  ובטוח,  סמוך  גנץ 
בכנסת הבאה, יאפשרו לו להיות לשון המאזניים בכל ממשלה 
לא  חלומו  אם  גם  לו  מובטח  הביטחון  שר  תפקיד  עתידית. 

יתגשם בשנים הקרובות.

זאב, זאב
יריב  ח"כ  בין  האחרונים  בימים  התקיימה  מעניינת  פגישה 
לוין מהליכוד והשר זאב אלקין מתקווה חדשה. שני הצדדים 
לא טרחו להסתיר אותה. אלקין, מהממולחים שבח"כים, יודע 
שאין תקווה פוליטית בתקווה חדשה. הסקרים צופים למפלגה 
להישאר  מיוחדת  מיומנות  פיתח  אלקין  בבחירות.  התרסקות 
על הגלגל הפוליטי. באקרובטיקה ראויה לציון הוא נטש את 
וסביר  חדשה,  לתקווה  עבר  לליכוד,  חזר  לקדימה,  הליכוד 

להניח שזו לא התחנה הפוליטית האחרונה שלו. 
עושה  לא  לנתניהו,  הקרובים  הכנסת  מחברי  אחד  לוין, 
בדבר  מפלגתו  יו"ר  את  יידע  הוא  עצמו.  דעת  על  מהלכים 
להדגיש  טרחו  ולוין,  אלקין   – הצדדים  שני  אמנם  הפגישה. 
שהפגישה עסקה אך ורק בנושאים פרוצדורליים. בליכוד אמרו 
בחיוך שגם הצטרפות מחודשת לליכוד כוללת בתוכה עניינים 

פרוצדורליים.
ערב  מהליכוד  פרישה  על  ההודעה  להפתיע.  אוהב  אלקין 
הוא  בהיר.  ביום  כרעם  המפלגה  ראשי  על  נחתה  הבחירות, 
אם  הנוכחית.  מפלגתו  על  גם  דומה  מהלומה  להנחית  עשוי 
בתקופת  הממשלה  כראש  יכהן  לפיד  לפרוש,  יחליט  אלקין 
הקמפיין  הליכוד.  תכניות  עם  היטב  משתלב  זה  הבחירות. 
יותר  טוב  יעבוד  הקלפי,  אל  מהבית  הליכודניקים  להוצאת 

כשלפיד יושב על כס ראש הממשלה.
את  אלקין  השר  צינן  הקיץ,  מושב  פתיחת  עם  שני,  ביום 
אלקין  עלה  במליאה,  בנאומו  הליכודניקים.  של  חלומם 
למתקפה חריפה נגד נתניהו. זה לווה גם בעימות סוער וחריף 
עם ח"כ דודי אמסלם שהוצא מהמליאה. ייתכן ואלקין מחפש 
בראש  נמצא  לא  שהליכוד  להניח  סביר  חדש.  פוליטי  בית 

הרשימה.

שיר חדש
 

ח"כ  הייתה  השבוע  שני  ביום  עניין  שעוררה  נוספת  דמות 

מיכל שיר. מי שהייתה נאמנה לח"כ גדעון סער עוד בהיותה 
בליכוד והמשיכה איתו לתקווה חדשה, מגששת אף היא את 
מושב  פתיחת  לפני  אחדות  שעות  השבוע,  שני  ביום  דרכה. 
ח"כ  של  מחדרו  יוצאת  שיר  ח"כ  נראתה  הכנסת,  של  הקיץ 

מיקי זוהר. 
הפגישה הזו לא נעלמה מעיניו של יו"ר מפלגתו. אבל גם 
גדעון סער, עם ניסיון פוליטי רב שנים יודע, שאין שום דרך 
לבלום חברי כנסת שחוששים מאיבוד מקומם בפרלמנט. כך 
אחרי  לקדימה,  שרון  עם  יחד  שנטשו  בליכוד  בכירים  עשו 
וקדימה נמצא במגמת  שהבינו שהמפלגה מדשדשת בסקרים 
עליה. הליכוד אכן סיים את בחירות 2006 עם 12 מנדטים בעוד 
ל-29. כמה שנים לאחר מכן, כשמניית קדימה  זינקה  קדימה 
מחברי  כמה  עשו  הטבעי,  לגודלו  חזר  הליכוד  בעוד  צללה 
הכנסת )זאב אלקין, צחי הנגבי וכדו'( את הדרך חזרה למפלגת 

האם. 
במובן הזה, אם תחליט לפרוש מתקווה חדשה, מיכל שיר 
לא תהיה שונה מח"כים בדימוס שהצליחו למשוך את הקריירה 
הפוליטית שלהם, תוך מעבר ממפלגה למפלגה. האוזר והנדל, 

החברים יחד איתה באותה רשימה, הן דוגמא טריה. 
את  החלה  שבה  מפלגה  הליכוד,  ברשימת  משוריין  מקום 
מתישה  התמודדות  שיר  מח"כ  תחסוך  הפוליטית,  דרכה 

בפריימריז הפנימיים של המפלגה.

מי בראש?
וכאילו לא די בכאב הראש של ראשי הקואליציה, גם שני 
ראשי הממשלה – המכהן והחליפי, בנט ולפיד, מצאו עצמם 
בעימות מהותי. לא רק חברי סיעותיהם מחשבים את צעדיהם 
כבר  הבחירות  ומערכת  שייתכן  סבורים  הם  גם  הפוליטיים. 
יצאה לדרך. השאלה מי ישב על כס ראש הממשלה בתקופת 

הבחירות, עומדת ביסוד הוויכוח בין השניים.
וימינה  עתיד  יש  בין  הקואליציוני  בהסכם  הסעיפים  אחד 
הממשלה  של  הימני  מהצד  כנסת  וחברי  במידה  כי  קובע, 
הממשלה,  של  להפלתה  יגרמו  חדשה(,  תקווה  או  )ימינה 
בתקופה  הממשלה  כראש  יכהן  לפיד  אוטומטי  באופן  אזי 
הקמתה  עד  ולמעשה  הבחירות  ועד  הממשלה  נפילת  שבין 
של ממשלה חדשה. במידה וחברי כנסת מהצד השמאלי של 
המפה )יש עתיד, כחול לבן, העבודה, מרצ, רע"מ או ישראל 
ביתנו( הם שיגרמו לנפילת הממשלה, בנט ימשיך לכהן כראש 

הממשלה גם בתקופת הבחירות.
הקואליציה  את  למוטט  עשויה  החלטה  שכל  אלו  בימים 
ולהביא לקיצה של הממשלה, בנט ולפיד שוקלים את צעדיהם, 
של  ריבונותה  את  להדגיש  בוחר  כשבנט  פוליטית.  בפריזמה 
עבאס,  מנסור  של  לדבריו  נגד  כתגובת  הבית,  בהר  ישראל 
לקואליציה.  מחוץ  אל  הדרך  את  לרע"מ  מראה  למעשה  הוא 
גם  ממשלה  כראש  לכהן  נשאר  בנט  ברורה:  המשמעות 
בתקופת הבחירות. לפיד שמנסה עדיין לבצע פעולות החייאה 
בקואליציה הנוכחית, מקווה שהקואליציה תשרוד עד לתאריך 

כניסתו ללשכת ראש הממשלה. 
את  לצלוח  דרך  שאין  סבורים  הקואליציה  חברי  מרבית 
בעבודתה  המרכזי  הכלי  החקיקה,  יכולת  כאשר  הקיץ  מושב 
של הממשלה, ניטל ממנה כמעט לחלוטין. החוק היחיד שניתן 
להגיע עליו להסכמה עם חברי האופוזיציה הוא החוק לפיזור 
הכנסת והקדמת הבחירות. אף אחד לא רוצה להיות חתום על 
הבאה,  לכנסת  השריון  מאיבוד  החשש  רק  הממשלה.  הפלת 
בבחינת שמא יקדימנו אחר, עשוי לדחוק את רגליו של הפורש 

הבא היישר לעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד.

פינת המזל טוב
חגג השבוע  גפני  ח"כ משה  התורה  יהדות  יו"ר  טוב.  מזל 
עבורו  לארגן  טרחו  ועוזריו  למפלגה  חבריו   .70 יומולדת 
מסיבת יומולדת בחדר סיעת יהדות התורה. רגע לפני שנציגי 
והקואליציה עלו להתגושש מעל דוכן המליאה,  האופוזיציה 
הרשו לעצם חבריו של גפני באופוזיציה ויריביו מהקואליציה, 

להגיע לחדר הסיעה ולחייך כל הדרך לעוגה.
יו"ר  גם  בחמימות.  גפני  את  בירך  ואף  הגיע  לפיד  יאיר 
הכנסת מיקי לוי, השר מתן כהנא ובכירים נוספים בקואליציה, 
ישיבת  לחדר  עצמם  הטריחו  במגע,  איתם  לבוא  שאסור  זו 

הסיעה.
והאינטריגות  הצעקות,  היצריים,  הוויכוחים  מאחורי 
זה  השני.  עם  אחד  לדבר  הכנסת  חברי  יודעים  הפוליטיות, 
ובייחוד בפרסה שמאחורי  קורה כל העת במסדרונות הכנסת 
המליאה, המתחם שחסום לגישת עיתונאים. בהעדר מצלמות, 
הטון  בניחותא.  ולדבר  לשבת  יודעים  הפוליטיים  הניצים 
משתנה ברגע שמצלמה ומיקרופון מונחים בפני הפוליטיקאים.
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מאת: חיים רייך

נרחב של  60 שעות של מסע חיפושים  בתום 
אתר  עשרות  קיימים  החרדיות  הערים  כבכל 
בניה, וכמעט מאה אחוז מהעבדים בענף מגיעים 
מהשטחים. אכן, רובם הגדול עם אישורי מעבר 
ואישור עבודה כנדרש, אולם במקרים רבים, חלק 
מהפועלים הינם שוהים בלתי חוקיים שהצליחו 

להסתנן מעבר לגדר ומתקבלים לעבודה.
שוהים  מועסקים  הנדל"ן  בתחום  רק  לא 
בתי  מלון,  בתי  רבות,  במסעדות  חוקיים.  בלתי 
להעסיק  בוחרים  רבים,  עבודה  ומקומות  אבות 
פלסטינאים בשל העובדה שמדובר בכח עבודה 

זול משמעותית ביחס לעובדים יהודים. 
שני  ע"י  שהתרחש  באלעד  המחריד  הפיגוע 
מחבלים שוהים בלתי חוקיים שהכירו את העיר 
ביתר שאת  הנושא  את  חידד  מעבודתם במקום, 

בקרב מעסיקים וקבלנים.
מרבית השוהים הבלתי חוקיים במדינת ישראל 
)יו"ש(  ושומרון  יהודה  תושבי  פלסטינים  הם 
אשר נכנסו למדינת ישראל ללא היתר כניסה ו/או 
היתר עבודה אשר מונפק על ידי מנהלת התיאום 

והקישור.
בעיקר  לשטחה  זרים  כניסת  מגבילה  המדינה 
על מנת למזער פעולות טרור ואירועים פליליים 
רכוש  ועבירות  פריצות  רכב,  כלי  גניבת  כגון 

ואלימות נוספות.
סעיף  שמופיע  כפי  שב"ח,  הסעת  על  העונש 
12א)ג( עומד על שנתיים מאסר בפועל. כמו כן 
קיימת עבירת הסעת שבחים בנסיבות מחמירות 
והמסיע  במידה  מאסר,  שנות  שלוש  דינה  אשר 
חוקיים  בלתי  שוהים  שישה  מעל  ברכבו  הסיע 
השב"חים  את  להסתיר  ניסיון  נעשה  אם  וכן 

מהרשויות.
בנוסף למאסר, המדינה רשאית להטיל קנסות 
כבדים על מי שמסיע או מעסיק שב"ח שאין לו 
המדינה  כן,  כמו  הנדרשים.  העבודה  היתרי  את 
רשאית להחרים את הרכב, לדרוש חילוט הרכב, 
לאסור שימוש בו ואף לבטל את רישיון הנהיגה 

של הנאשם עד שלוש שנים.
העונש לשב"ח עצמו שנתפס בתחומי ישראל 
שמסיע  מי  בעוד  בלבד,  אחת  שנה  על  עומד 
שב"ח צפוי לקבל עונש של עד שלוש שנים ואף 
העונשים  לשאר  בנוסף  פלילי  רישום  לו  יירשם 

שנקבעו בחוק.
עד היום, מדיניות המשטרה, בהתאם להוראות 
לדין  להעמיד  שלא  הייתה  המדינה  פרקליט 
הפעם  וזו  פעמי  חד  באופן  שב"ח  שהסיע  אדם 

הראשונה שהוא נתפס מבצע עבירה זו.
לקנס  צפוי  חוקי,  בלתי  שוהה  המעסיק  אדם 
של  לתקופה  למאסר  או  ש"ח   75,000 עד  של 
עד שנתיים. בנוסף, רשאית המשטרה לסגור את 

העסק של מי שמעסיק שב"ח, בין אם זו מסעדה 
השניה  בפעם  שנתפס  מי  נדל"ן.  בפרויקט  או 
למאתיים  מעל  של  לקנס  צפוי  שב"ח,  מעסיק 

אלף ש"ח, או מאסר של עד ארבע שנים. 
בעבר, המדינה נהגה לפטור מעונש מעסיקים 
החוק  על  עוברים  הראשונה  בפעם  שנתפסו 
בנושא, אולם בשל רצף הפיגועים שאירעו על ידי 
שב"חים או פלסטינאים שהיה ברשותם אישורי 
עבודה ואישורי כניסה לישראל, הוחלט להחמיר 
את רף הענישה וגם מעסיק שנתפס מעסיק שב"ח 
בפעם הראשונה, צפוי אף הוא לקנסות ולענישה.

שילוב של  היא  כניסת שב"חים  למנוע  הדרך 
הפרצות  חסימת  נרחבת,  משטרתית  פעילות 
בגדר ההפרדה, וענישה מחמירה של מי שמסיע, 

מעסיק או מלין שוהים בלתי חוקיים.
עיתונות"  ל"קו  אומרים  בכירים  קצינים 
מאפשרות  בגדר  הפרצות  דבר  של  בסופו  כי 
"זו  ישראל.  שטחי  תוך  אל  להיכנס  לשב"חים 
צריכה להיות החלטת מדינה, והאחריות היא על 
במחוז  קצין  אומר  הצבא",  ועל  הבטחון  משרד 
עם  פועלים  כמשטרה  "אנחנו  לדבריו,  המרכז. 
פועלים  וצה"ל  השב"כ  בעוד  מערבה,  הפנים 
עם הפנים מזרחה. מעבר לכך, מערכת המשפט 
צריכה להתייחס ביתר חומרה לכל שב"ח שנעצר 

או לכל מעסיק או מלין שב"חים". 
נרצחו  שבו  באלעד  הקטלני  הפיגוע  בעקבות 
שלושה בני אדם הי"ד, פתחה המשטרה במבצע 
רחבי  בכל  חוקיים  בלתי  שוהים  לאיתור  ארצי 
הורה  שבתאי,  קובי  המשטרה  מפכ"ל  הארץ. 
משמר  למפקד  וכן  במשטרה  המחוזות  לכלל 
בלתי  שוהים  לאתר  כהן,  אמיר  ניצב  הגבול, 
חוקיים בכל רחבי הארץ, בדגש על עבירת הסעת 
לנים  בהם  ומוקדים  חוקיים  הבלתי  השוהים 

ומעסיקים שב"ח. 
במהלך  יימשך  שבת  במוצאי  שהחל  המבצע 
ומתנדבים  לוחמים  אלפי  במסגרתו  השבוע,  כל 
המודיעין  אגף  בסיוע  ממוקדת,  אכיפה  יבצעו 
חוקיים  בלתי  שוהים  ללכוד  בניסיון  במשטרה, 

וכן מסיעים, מלינים ומעסיקים שב"חים.
פעלו  המצבע  במהלך  המשטרה,  נתוני  לפי 
עם  יחד  הגבול  משמר  ומתנדבי  לוחמי   1,528
 5,554 אנשים,   9,923 נבדקו  מחוזות המשטרה, 
וכן  חוקיים,  בלתי  שוהים   314 ונתפסו  רכבים, 
נעצרו 40 בני אדן בגין העסקה, הסעה והלנה של 

שב"חים.

מה עושים בערים החרדיות?

בגל  הקשים  מהפיגועים  ששניים  העובדה 
החרדיות,  הערים  בתוככי  אירעו  הנוכחי  הטרור 
העלתה לראש סדר היום את השאלה המתבקשת: 

תחושת  את  להגביר  הערים  ראשי  בכוונת  כיצד 
הביטחון בערים החרדיות ומהי המדיניות בנוגע 

לתפיסת שוהים בלתי חוקיים בתחומי הערים.
פעילות  המשטרה  מבצעת  ברק  בני  בעיר 
בעיר  בניה  באתרי  שב"חים  לאיתור  קבועה 
מתבצע  אף  חודשים  לכמה  אחת  ובאולמות. 

מבצע נרחב לאיתור שוהים בלתי חוקיים. 
עיתונות":  ל"קו  נמסר  ברק  בני  מעיריית 
משטרת  עם  העירייה  של  משותפות  "בישיבות 
ראש  של  דרישתו  האחראים,  והגורמים  ישראל 
העיר הרב אברהם רובינשטיין היא טיפול מחמיר 
התושבים,  של  האישי  הביטחון  בנושא  ומיידי 
בדגש מיוחד על מיגור תופעת השב"חים ונקיטת 
העירייה  כחוק.  שלא  מעסיקים  נגד  קשה  יד 
בני  עם משטרת  פעולה מתמיד  בשיתוף  פועלת 
ברק באמצעות השיטור העירוני בכל המשימות 
השיטור  צוותי  מטפלים  כן,  כמו  והאתגרים.  
ובכלל  מתושבים,  המתקבלות  מוקד  בפניות 
השיטור  בעיר,  שב"חים  שהות  בגין  מידע  זה, 
העירוני מגיב מיידית לפניות אלו ומבצע בדיקות 

כנדרש".
"המדיניות  בתגובה:  נמסר  אלעד  מעיריית 
פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש  מוביל  אותה 
בכל  סובלנות  אפס  היא  לתפקיד,  כניסתו  מיום 
יחידת  העיר.  תושבי  ובטיחות  לביטחון  הקשור 
עם  פעולה  בשיתוף  שעובדת  העירוני  השיטור 
נקודת המשטרה בעיר, עוברים בכל אתרי הבניה, 
במבצעים יזומים ובביקורי פתע, על מנת לוודא 
שאין במקום פועלים בלתי חוקיים. בימים אלו, 
לאור הפיגוע המחריד שפקד את העיר אלעד שבו 
בוחנת  העירייה  הי"ד,  נרצחו שלושת הקדושים 
הרחבת הפיקוח בנוסף לפעילות הנעשית עד כה 
תושבי  בקרב  הביטחון  את  להגביר  בכדי  וזאת 

אתרי  בכל  האכיפה  תוגבר  היתר,  בין  העיר. 
לבנות  אישור  המקבל  קבלן  כל  בעיר,  הבניה 
בעיר יידרש לחתום על התחייבות לרישום מראש 
עובד  כל  וכן  כל הפועלים העובדים באתר,  של 
חדש שיצטרף בהמשך. כמו כן, יורחבו הבדיקות 
את  שיאיישו  הצוותים  ויתוגברו  לעיר  בכניסה 

עמדת הבידוק הבטחוני בשערי העיר".
מעיריית מודיעין עילית נמסר: "כל העובדים 
בלבד,  אישורים  עם  נכנסים  עילית  במודיעין 
בידוק  עוברים  הם  חשמונאים  שבמעבר  לאחר 
כמו בטרמינל בשדה התעופה. בעניין השב"חים, 
הירוק  לקו  מעבר  ביישובים  הביטחון  אחריות 
הינה על הצבא, כאשר העירייה מסייעת באתרי 
סיירי  אישורים.  ללא  פועלים  לאיתור  העבודה 
ביטחון של העיר עורכים סיורים קבועים וביקורי 
פתע כל העת, במיוחד באתרי הבניה, ובאם נמצא 
עובד ללא אישור מדווחים על כך מיידית לצבא 

ולמשטרה".
העיר  קב"ט  ע"י  נמסר  עילית  ביתר  מעיריית 
שלמה בן חיים: "אגף חירום וביטחון נערך כל 
ומתוך כך  השנה לאירועי חירום מסוגים שונים 
פועל גם למלא את ייעודו למנוע ולסכל פיגועים 
תרגילים  מבוצעים  כך  במסגרת  פח"ע.  ואירועי 
רבים על מנת להכין את המאבטחים למענה הולם 
בשעת חירום ויותר מכך - למנוע ולסכל חדירות 
השנה  במהלך  כי  לציין  אפשר  לעיר.  מחבלים 
פרקטי  ציוד  והן  לאימונים  הן  רב  ציוד  נרכש 
של  עיבוי  בוצע  האחרונה  בשנה  חירום.  לשעת 
גדר התלתלית בעיר, כולל החלפת גדרות ישנים 

והצבת גדר חזקה יותר.
למנוע  אמורה  לא  הגדר  כי  להדגיש  "חשוב 
אינדיקציה  וליצור  לעכב  אמורה  אלא  מעבר 
בגדר  סיורים  מספר  מחזיקים  אנחנו  כך  ולשם 

בכל הערים החרדיות קיימים כיום מאות אתרי בניה בהם פעילים שבהם מועסקים מאות פלסטינאים, חלקם עם אישורי 
עבודה וחלקם ללא אישור כניסה לישראל שהסתננו לישראל באמצעות מערכת ענפה של מבריחי שב"חים ⋅ במשטרה 
טוענים: האחריות היא על הדרג המדיני והצבאי לסתום את הפרצות בגדר ועל מערכת המשפט שתחמיר את הענישה 
⋅ בערים החרדיות – בני ברק, אלעד, בית שמש, ביתר עילית, מודיעין עילית וקריית יערים מסבירים: כך נמנע העסקת 

שב"חים בתחומי העיר המסכנת את חייהם של תושבי הערים החרדיות

הערים החרדיות על הכוונת של ארגוני הטרור: כיצד מתכוונים בערים החרדיות לפעול למיגור השב"חים ולהגברת ביטחון התושבים?

פירצה הקוראת למחבל

מבצע לאיתור שבחים
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הערים החרדיות על הכוונת של ארגוני הטרור: כיצד מתכוונים בערים החרדיות לפעול למיגור השב"חים ולהגברת ביטחון התושבים?

ארכיון: תפיסת שבח בבני ברק. בעיגול: שב"ח מסתתר בתא המטען

פירצה הקוראת למחבל

)המספר חסוי מסיבות מובנות( ומערך מצלמות 
מאותן  עליהם  להרחיב  אפשר  שאי  מתקדם 

הסיבות.
"מערך האבטחה מבוקר על ידינו הן בסיורים 
והן בשערים. מאבטחים שלא ממלאים את הנחיות 
הקב"ט מוצאים את עצמם מחוץ למערכת, מתוך 
הבנה שמאבטח שלא ממלא הנחיות ולא מבצע 
את עבודתו הוא סכנה לביטחון העיר והתושבים.

האטה  פסי  להרכבת  כעת  פועלים  "אנחנו 
בש"ג על מנת לסייע למאבטח לבצע את תפקידו 
להוציא  פועלים  ואנחנו  ורכב  רכב  כל  ולבדוק 
שצריך.  כמו  שומרים  שלא  מאבטחים  מהש"ג 
בתחושת  הפגיעה  את  ומכירים  מבינים  אנחנו 
רצף  בעקבות  בציבור  שקיימת  הביטחון 
השמירה  את  לעבות  פועלים  ואנחנו  האירועים 
על מנת לחזק את הביטחון שהוא חשוב ויקר לנו 

מכל.
על  ולדווח  להמשיך  לציבור  קוראים  "אנחנו 
כל דבר חריג שהם רואים, בשביל זה אנחנו כאן 
למענכם ובשבילכם. עם כל זאת אנחנו יודעים כי 
ואנחנו  עיר שווא שקד שומר  ישמור  לא  ה'  אם 
בעיר  התורה  לימוד  את  לחזק  לציבור  קוראים 
שהוא היחיד, בעזרת ה', שנותן לנו כוח לעמוד 
ויהי  ה'.  עם  על  ולשמור  ולהגן  האויב  מול  אל 
ברכה  שפע  עלינו  ישפיע  ישראל  ששומר  רצון 

והצלחה לשמור ולהגן על עם קודש".
אומר  מאלי  יוחנן  שמש  בית  עיריית  מנכ"ל 
ל"קו עיתונות": "בעקבות רצף האירועים והמצב 
הבטחוני אנחנו מקיימים בעירייה הערכות מצב 
קיימה  בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש  שגרתיות. 
הערכת מצב עם מפקד תחנת משטרת בית שמש 
נוער  חינוך  מנהל  ראש  טובול,  שלומי  סנ"צ 
וביטחון  חירום  אגף  ומנהל  דרור  שרי  וקהילה 
צחי אלימלך. בהערכת המצב הוחלט שמשטרת 
העיר.  ברחבי  וסיורים  כוחות  תתגבר  בית שמש 
עוד נקבע כי יוגברו סיורי המאבטחים העירוניים 
החינוך  אגף  נציגי  בעיר.  החינוך  מוסדות  סביב 
הילדים   בגני  החינוך  צוותי  למול  נהלים  יחדדו 
כן,  כמו  הילדים.  גני  שער  וסגירת  פתיחת  לגבי 
הודגש כי המוקד העירוני עומד לרשות התושבים 

24 שעות ביממה בחיוג ל-106".
ראש מועצת קרית יערים הרב יצחק רביץ אומר 
מנהלים  אנחנו  ומתמד  "מאז  עיתונות":  ל"קו 

משטרת  עם  בשיתוף  ויזומים  שוטפים  מבצעים 
וסביבתו.  ביישוב  שב"חים  לאיתור  ישראל 
המוטו של המועצה הוא אפס סובלנות בנושא".

המשטרה: "מתמקדים באכיפה מוגברת"

למגזר  המשטרה  דובר  גרברצ'יק,  שבתאי 
ישראל  "משטרת  עיתונות":  ל"קו  אומר  החרדי 
פועלת מידי יום בכל רחבי הארץ על מנת לאתר 
למקום  אותם  ולהחזיר  חוקיים  בלתי  שוהים 
עוצרת  המשטרה  שנה,  בכל  הגיעו.  הם  שממנו 
כך אלפי  אלפי שב"חים. המשטרה מקצה לשם 
ההפרדה  גדר  שבין  בתווך  שפועלים  שוטרים 
בתעשייה,  בנייה,  באתרי  ישראל  למדינת 

בחקלאות ובכל מקום שבו מועסקים שב"חים.
על  מוגברת  באכיפה  מתמקדת  "המשטרה 
לזכור  צריך  והמעסיקים.  המלינים  המסיעים, 
לא  ישראל,  מדינת  לשטחי  שנכנס  שב"ח  שכל 
יש  אותו,  שמסיע  מי  יש  סיוע.  ללא  זאת  עושה 
מי שמעסיק אותו ויש מי שמעניק לו מקום לינה. 
לכן הפעילות לאיתורם של השב"חים ובמקביל 
והמלינים  המעסיקים  המסיעים,  של  תפיסתם 
פיגועים.  בתקופת  רק  לא  יום,  יום  נמשכת 
בכל  פרושים  מג"ב,  לוחמי  עם  יחד  השוטרים, 
על  בדגש  להיות  צריכה  המשטרה  שבו  מקום 

אזורי התפר". מעצר שב''חים )צילום: משטרת ישראל(   

בדיקת

"קו עיתונות"
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

                  

העשויים  הלבטים  את  מציגה  התורה 
"וכי  השמיטה:  שומרי  בקרב  להתעורר 
תאמרו מה נאכל השנה השביעית הן לא 
נזרע ולא נאסוף את תבואתנו"? ומשיבה 
השישית  בשנה  לכם  ברכתי  את  "וציוותי  התורה: 

ועשת התבואה לשלוש השנים".
חריג  נוסח  על  להקשות  הרבו  התורה  מפרשי 
זה. ראשית, הרי התורה מדברת בלשון קצרה, א"כ 
היה מספיק לומר את התשובה "וציוותי את ברכתי 
לכם בשנה השישית" בכדי שהאדם כלל לא ישאל 
דרכו  הרי  ועוד,  זאת  השביעית?  בשנה  נאכל  מה 
ומנהגו של עולם לאכול כל שנה מה שנזרע בשנה 
השנה  לגבי  לשאול  מה  כלל  שאין  כך  הקודמת, 
השביעית שבה יאכלו מה שזרעו בשנה השישית, 
מה  השמינית  השנה  לגבי  רק  זה  לשאול  יש  ואם 
לא  השמיטה  שנת  השביעית-  בשנה  שהרי  נאכל, 

נזרע ולא נאסוף את התבואה?
לפרש בשמו  מביא  אלימלך"  "נועם  הק'  בספר 
של אחיו הרבי ר' זושא זי"ע שהאמונה הוא הצינור 
המשפיע  מלמעלה ללמטה, כמו שנאמר בתהילים 
ידי  שעל  יסובבנו",  חסד  בה'  "והבוטח  )ל"ב( 
הביטחון בה' ממשיכים את החסדים של הקב"ה. 
כך שעל מנת להוריד את השפע לעולם, יש להאמין 
ולבטוח בה'. א"כ כשאדם שואל ומפקפק באמונה 
הוא מפסיק חלילה את השפע. על כן באה תורתנו 
ואומרת שהמקיים את שנת השמיטה, גם אם ישאל 
זו בשפע,  ובכך כביכול פוגם באמונה ובאמצעות 

הקב"ה יצווה את ברכתו וישפיע עליו את חסדיו.
עתה אנו מבינים מדוע התורה משמיעה הבטחה 
צורך  אין  השאלה,  בלא  כי  שאלה.  של  בדרך  זו 
המאמין  כי  ברכתי",  את  של:"וצוויתי  בהבטחה 

צינור  באמצעות  השפע  את  יקבל  שלם  בלב 
לשנה  כבר  מתייחסת  זו  שאלה  כן  ועל  האמונה. 
השביעית שאדם רואה שאינו זורע ואוסף התבואה 
משפיע  אינו  זה  שבפועל  אפילו  לדאוג,  ומתחיל 
השמינית,  השנה  על  רק  אלא  זו  בשנה  היבול  על 
מבטיח הקב"ה שזה לא יפגע בשפע ובחסד שלו, 

למרות שיש כאן פקפוק באמונה.
שאלות  שלמרות  זו,  הבטחה  של  סודה  מהי 
ופיקפוקים הקב"ה משפיע שפע לשומר השמיטה?
מסופר על האוהב ישראל מאפטא זי"ע, שסיפרו 
החליט  מתקיימות.  ברכותיו  שכל  יין  מוזג  על  לו 

הצדיק לתהות על קנקנו של אותו מוזג. 
הוא  האם  ושאל  המוזג  של  לביתו  הגיע  הרבי 
יכול לשהות בביתו מספר ימים? המוזג חשב שהוא 
איש פשוט וקיבל אותו בחפץ לב והקצה לו מקום. 
אך  המוזג  התנהגות  אחרי  עקב  ישראל"  ה״אוהב 
לא ראה בו הנהגה יתירה של צדיקות נסתרת, ומנגד 
יהודי  זה  היה  טומאה.  צד של  כל  בו  ראה  לא  גם 
היום  כל  שוהה  בבוקר,  המתפלל  ותמים  פשוט 
בבית המזיגה, ובלילה לומד מעט. הרב לא ראה כל 

התנהגות יוצאת דופן, דבר שהעלה את תמיהתו.
לאחר מספר ימי מעקב הוא גילה למוזג מי הוא. 
בחרדת  נרעד  עומד,  הוא  מי  לפני  למוזג  כשנודע 
קודש. אמר לו הרבי: אני גוזר עליך לגלות לי מדוע 
מתקיימות ברכותיך"? אמר לו המוזג: "רבי, אינני 
יודע למה ברכותיי מתקיימות, אך אני יודע מתי הן 

התחילו להתקיים ועל כך אני מוכן לספר.
המזיגה  מבית  ההכנסות  שבה  תקופה  הייתה 
הלכו ופחתו. עד שיום אחד סגרתי את בית המזיגה. 
בבית  הכלכלי  המצב  שבועיים,  בבית  ישבתי 
הסמוכה  לעיירה  שאסע  בקשה  ואשתי  התדרדר, 

לחפש לי שותף. אני סירבתי. 
יצאתי  פתרון,  ואין  מנוס  שאין  ראיתי  כאשר 
ירדתי  הטבע.  בחיק  וארץ,  שמיים  בין  מהעיירה. 
מהעגלה, הרמתי ידי כלפי מעלה ואמרתי: "ריבונו 
של עולם: אשתי לוחצת עלי לקחת שותף, אעשה 
אותך ריבונו של עולם לשותף שלי! בכל הרווחים 
לסוחר  ופניתי  הסמוכה  לעיירה  נסעתי  נתחלק." 
וביקשתי חבית יין בהקפה. הסוחר האמין בי ונתן 
לי חבית יין. חזרתי לביתי ואמרתי לאשתי: "ברוך 
השם, מצאתי שותף טוב". דבר ראשון לקחתי קופה 
והנחתי על השולחן. היא של הקב"ה ומעכשיו כל 
פרוטה של רווח – חצי בקופה וחצי במגירה. כאשר 
הקופה התמלאה, קניתי בכסף חלות ויין, וחילקתי 

לעניים. מאז התחילו ברכותי להתקיים.
חייך הרבי מאפטא ואמר לו: "עכשיו הכל מובן. 
צורך  אין  אמת:  שותפי  שני  מפורשת:  גמרא  זו 
ששניהם יחתמו על השיק. אם אחד חותם - השני 
צריך לפרוע. עשית שותפות אמת עם הקב״ה ולכן 

אתה מברך והקב״ה מקיים". 
שממנה  השמיטה  שנת  של  וסגולתה  כוחה 
הקב"ה.  עם  בשותפות  השנים,  כל  מתברכות 
הנותן  הוא  הקב"ה  כי  לאמונה  ביטוי  יש  בקיומה 

את הברכה וההצלחה.
שמעתי על אברך, שהמצב הכלכלי בביתו היה 
ובבית שני חדרים וחצי. הוא הרגיש  דחוק מאוד, 
לירושלים  לנסוע  והחליט  נפש,  עד  מים  שהגיעו 
המערבי,  הכותל  מקדשנו:  בית  שריד  את  לפקוד 
ספר  את  לקח  כשהגיע  ה'.  לפני  נפשו  לשפוך 
התהילים, התייפח בבכי והחל לקרוא מילה במילה.
אולי  בוכה?  אתה  'למה  ושאל  אדם  אליו  ניגש 
אני יכול לעזור לך׳. אבל האברך, שהעדיף לשקוע 

במזמורי התהילים ולדבר עם אלוקיו, קם ממקומו 
וחיפש מקום יותר צדדי כדי לבכות לאלוקיו בלא 
האיש  אבל  שאת.  ביתר  לקרוא  והמשיך  הפרעות, 
לי על מה  רוצה שתגיד  'אני  לו  ואמר  שוב הופיע 

אתה בוכה כל כך. אולי אוכל לעזור'.
הבית  ילדים,  שמונה  לי  'יש  האברך:  לו  השיב 
צר מאוד, ואני מבקש מאבא שבשמים שיעזור לי'. 
הטהור  מלבו  יוצאים  הדברים  את  האיש  כשמוע 
של אותו אברך, אמר לו שטוף את פניך מהדמעות, 
ואני  וראה את דמעותיך,  ה׳ את תפילתך  כי שמע 
ובוא עמי. האיש רכש  זכיתי להיות השליח׳. קום 
עבורו דירה של חמישה חדרים, ונתן אותה לאברך 

במתנה.
וסיפר  הודאה,  סעודת  ערך  לכולל,  בא  האברך 
לכולם על השגחתו הפרטית של הקב"ה. כששמעו 
חבריו האברכים את הסיפור הנפלא, ביקשו גם הם 
לנסוע לכותל המערבי כדי להתפלל. נסעו לכותל, 
והחלו בקריאת התהילים, כשעין אחת מול הספר 
והנה  הנדבן.  העשיר  את  מחפשת  השניה  והעין 
ניגש אליהם מישהו, אלא שבמקום שהוא יתן להם 
צדקה - הוא ביקש צדקה, וכן היה במשך כל זמן 
שהותם. בחזרתם שאלו את רבם 'למה ומדוע קרה 
כך רק לו?' אמר להם הרב: 'האברך הראשון האמין 
בה' ולא בבשר ודם. לכן ה' שלח לו את מבוקשו. 

אבל אתם, שחיפשתם בשר ודם, זו התוצאה'.
וזו  זו השאלה,  מה ענין שמיטה אצל הר סיני? 
גם התשובה: כל נושא השמיטה והפרנסה, הברכה 
השנים  בשש  והן  השביעית  בשנה  הן  והתנובה, 
שקדמו לה, היא מהנותן תורה בסיני! מי ששותף 

לקב"ה זוכה לשפע עד אין סוף.





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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

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

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

חיים החדש על התורה(.
 

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

כראש ישיבה הנצי"ב מוואלזין זצוק"ל(.
בנו של הגרי"ז, רבי משה דוד שליט"א )המכהן 
לו  קרא  שפעם  סיפר  בריסק(,  ישיבת  כראש  כיום 
אביו ואמר לו שיקח כסף ויתן לעני פלוני, והוסיף 

והצדקה  החסד  את  לעשות  מאוד  שחשוב  ואמר 
באמצע  היה  דוד  משה  רבי  הבן,  עכשיו,  הזו 
אביו  את  שאל  ולכן  בגמרא,  קשה  סוגיה  פיענוח 
אם הדבר דחוף שצריך לעשותו דווקא עכשיו, או 
שיכול להידחות כמה שעות עד שיסיים את פיענוח 

הסוגיה הקשה. 
תשובה  לו  והשיב  שאלתו,  את  אביו  שמע 
היה  גרודזנסקי,  עוזר  חיים  רבי  הגאון  על  בסיפור 
ותשובות  בעל שו"ת אחיעזר, שאלות  אדיר,  גאון 
נפלאות ועמוקות, עד כדי כך מספרים עליו שיכול 
היה לכתוב שני מכתבים בשתי ידיו בו זמנית בשני 
מקצועות שונים בתורה, דהיינו שיכול היה לחלק 

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

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

כתובים על ספר?"

אמר לו הרב, אם הנך רוצה לראות את הספרים 
לאחד  הרב  הכניסו  איתי,  לבוא  מוזמן  אתה  שלי, 
דפים  של  ערימות  מונחים  היו  בו  ביתו  מחדרי 
בהם רשומים כל ההלוואות שהלווה והתחייבויות 
הספרים  "אלו  ואלמנות,  יתומים  עבור  שהתחייב 
בגמילות  אותם  השקעתי  הרב,  השיב  שלי", 

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

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

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

שמא לא תפנה )אבות פ"ב מ"ד(.

***
דב  מאיר  רבי  הישיבה,  ראש  ורבי,  מורי  סיפר 
שלו,  הרבנים  אחד  עם  הלך  שפעם  זצ"ל,  רובמן 
באיטיות  לצעוד  והחל  בדרכו,  הרב  האט  ולפתע 

צעד  דקות,  בחמש  ליעדו  להגיע  במקום  רבה. 
כמחצית השעה צעד אחר צעד....

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

קלה של צער..."
שבאחת  מסופר,  זצ"ל  איש"  ה"חזון  על  גם 
עצר  ולפתע  במהירות,  מלווהו  עם  צעד  הפעמים 
שמחכים  מלווהו  העיר  כאשר  מקומו.  על  ועמד 
להם, הבהיר לו ה"חזון איש" כי מאחוריהם צועד 
במהירות  צועדים  אותם  יראה  ואם  מבוגר,  יהודי 
כמה  עד  ולחשוב  צער  לחוש  הוא  עלול  רבה, 
הזקין הוא, וכמה קשה הליכתו. זה עניין של ביזיון 
הבריות, וכדי לא לבזותו עדיף שימתינו להם מעט, 
ובלבד שלא לצער את הזקן... זה עניין של רגישות. 
בניו של הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך 
לא  שהוא  עליו  והספדים  בדרשות  סיפרו  זצוק"ל 
היה מדרבן אותם בדברי מוסר שיהיו גדולי הדור 
שלו  המוסר  דברי  כל  אלא  גדולים,  צדיקים  או 
נפש  את  להרגיש  המחויבות  סביב  סבבו  אליהם 
נפש  את  מרגיש  שלא  שאדם  אומר  והיה  הזולת, 
הזולת, הוא לא אדם, אלא כמו בהמה. ואולי אפילו 

פחות מכך!
זהירות  על  רבים  ציווים  אותנו  מצווה  התורה 
מופלגת בכבוד הזולת, ותפקידנו בזה העולם הוא 
לטפח את המדות האציליות ולזככן, לרכוש ענווה 

ואהבת הבריות. 
עצמנו  את  ולהשלים  לתקן  שנזכה  רצון  יהי 
עצמנו  את  נכין  ובכך  ונעלות,  אציליות  במידות 
השבועות  בחג  הקדושה  התורה  קבלת  לקראת 
השלימה,  ישראל  בישועת  בקרוב  בקרוב  ונראה 

אמן. 

הרגשת הזולת

וצוויתי את ברכתי
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לאישה
מאת: הילה פלאח

  

בכלל  שזה  ידעתם  אבוקדו.   – א 
על  שגדל  יער  פרי  של  סוג  פרי? 
הם  ודלעת  אבטיח  אגב,  עצים. 

פירות יער גם כן.
ב – בריאות. ברזל, סידן, מגנזיום, 
סיבים  נחושת,  אשלגן,  אבץ, 
הם    C-ו  ,A, B ויטמין  תזונתיים, 
רק חלק מהאוצרות הנמצאים הפרי 

האבוקדו. השומן שבו הוא מהסוג 
לבריאות  עוזר  שגם  הבריא, 

ומוסיף טעם. 
הצורה  גווקאמולי.   – ג 

אבוקדו,  של  המועדפת 
זהו  בארה"ב.  בעיקר 
במקור  אינדיאני  מאכל 
של  כתישה  כולל  אשר 
והוספת מלח  האבוקדו 

ועגבניות קצוצות.
ד - דרום אמריקה היא 

אחת  מספר  יצואנית 
בנוסף  כיום.  אבוקדו  של 

מקסיקו,  כמו  למדינות 
תפוצה  ישנה  וצ׳ילה  פרו 

מסחריים  אבוקדו  מטעי  של 
אוסטרליה  אפריקה,  בדרום  גם 

וכמובן בישראל.
האבוקדו  מזני  אחד  הוא  האס   - ה 
בגלל  ובעולם  בארץ  המובילים 

טעמו האגוזי והעשיר.
שהאבוקדו  למרות  ותיק.   – ו 
בתקופתנו,  יחסית  צעיר  פרי  נחשב 
מאות  הרבה  לפני  כבר  כיכב  הוא 
של  בתזונתם  מרכזי  כמרכיב  שנים 

האצטקים בדרום אמריקה.
זוגיות  מסמל  אבוקדו  זוגיות.   - ז 
האבקה  יכולת  לו  אין  שכן  פורייה 
עצמית והוא חייב עץ אבוקדו סמוך. 
האבוקדו אפילו צומח על העץ יחד, 

בזוג.
גרם   4 מכיל  - חלבון. האבוקדו  ח 
של חלבון והוא הפרי בעל החלבון 

הרב ביותר.
אבוקדו  זני  כמה  ישנם  טעם.   - ט 
במרקם,  בטעם,  ביניהם  הנבדלים 
השומן.  באחוזי  ואפילו  בגודל 
כדאי להכיר את הזן האהוב עליכם 

ובהתאם לבחור אבוקדו.
ירוק  הוא  האבוקדו  עץ  ירוק.   - י 
עיקר הקטיף  לבנה.  עם תפרחת  עד 
ליולי  אוגוסט  בין  נעשים  והאריזה 

שאחריו. 
טיפה  ולו  בו  אין  כולסטרול.   - כ 
שהוא  למרות  כולסטרול,  של  אחת 

שומני וטעים מאד בזכות כך. אחוזי 
השומן בו אומנם מגיעים לכדי 14% 

אבל כאמור זהו שומן בריא.
ל - לא רק כממרח. האבוקדו משחק 
העולמי  במטבח  רבים  תפקידים 
פנים  בעל  הוא  טוב  לשחקן  וכיאה 

בברזיל  מוסיפים אותו רבות. 
מוס  ממנו  לעשות  אפשר  לגלידה, 
איתו  לאפות  ואפילו  עשיר  שוקולד 

עוגות דלות שמן.
את  ברגע שחותכים  –  משחיר.  מ 
לאוויר,  אותו  וחושפים  האבוקדו 
משנה  פנולוקסידייז  שנקרא  אנזים 
חלק  של  המולקולרי  המבנה  את 
והוא  מכיל  שהפרי  מהתרכובות 
שחור.  ונראה  אור  יותר  בולע 
אבל  בלבד  קוסמטי  הזה  האפקט 
הטעם.   על  השפעה  שום  לו  אין 
שנגרמת  ההשחרה,  את  למנוע  כדי 
כדאי  לחמצן,  מחשיפה  כתוצאה 
לכסות אבוקדו שנחתך במיץ לימון 
טרי: ויטמין ה-C שבמיץ עוצר את 

האנזים שפוגם בצבע הירוק שלו.
לאפריל  נובמבר  בין  נובמבר.   - נ 
הוא  אז  האבוקדו,  עונת  שיא  חלה 

הכי זמין ובשל בשווקים.
יש  תזונתיים. באבוקדו  סיבים   - ס 
הכי הרבה סיבים תזונתיים מכל פרי 
חשובים  סופר  הם  הסיבים  אחר. 
והיום  שלנו,  העיכול  למערכת 
המחסור בהם גורם לבעיות עצירות 

והשמנה בכל העולם.

מהזן  האבוקדו  עץ  עמידות.   - ע 
עונת האבוקדו,  אטינגר הפותח את 
נמוכות  לטמפרטורות  יחסית  עמיד 
ולכן ניתן לגדלו באזורים בהם קיים 
חשש לקרה. האטינגר, בעל קליפה 
ירוק כהה  חלקה, מבנה אגסי וצבע 
הוא זן בכיר האהוב מאד על הצרכן 

הישראלי.
מטעי  מזיקים.  פגיעת   - פ 
מאופיינים  בארץ  האבוקדו 
ביחס  קטנה  מזיקים  בכמות 
וירקות  פירות  למטעי 
אחרים בארץ. לכן אין בו 
בחומרי  שימוש  כמעט 
אלא  חריפים  הדברה 
הדברה  באמצעי 
חרקים  כמו  ביולוגיים 
הפוגעים  ידידותיים 

במזיקים.
היא  צרפת  צרפת.   - צ 
שמאד  המדינות  אחת 
אבוקדו  של  יבוא  אוהבת 
שהייצוא  למרות  ישראלי. 
האבוקדו  ה-60  בשנות  רק  החל 
השני  הישראלי  לפרי  במהרה  הפך 
במקום  ההדרים  מישראל,  המיוצא 

הראשון.
מככב  האבוקדו  קוסמטיקה.   - ק 
קרמים,  ליצירת  בסיס  בתור  גם שם 
מסיכות פנים, שמפו ועוד, זאת בשל 

אחוז השומן הבריא הגבוה בפרי.

בארץ  האבוקדו  מחירים.  רמת   - ר 
על  כך  מאירופה.  משמעותית  זול 
המחקר  בחטיבת  פי מחקר שנעשה 

לאסטרטגיה במשרד החקלאות. 
 25 כ-  יש  בישראל  שתלנות.   - ש 
המייצרות  מקצועיות  משתלות 
שתילי  וכמות  אבוקדו  שתילי 
כ-  היא  בשנה  הנשתלת  האבוקדו 
ייצור  זמן  משך  שתילים.  אלף   750
הזרע  נביטת  משלב  אבוקדו  שתיל 
ועד נטיעה באדמה הוא כשנה וחצי.

ת - תפוח. תפוח אחד ליד אבוקדו, 
יאיץ  עיתון,  או  נייר  בשקית  עדיף 
הבשלת  את  משמעותית  בצורה 
רוצים  אופציה:  עוד  האבוקדו. 
שהאבוקדו יבשיל יותר מהר? שימו 

אותו בשקית נייר ביחד עם בננות.
*מוגש כחומר מקצועי על ידי "אבוקדו גרנות", מובילת 

ענף האבוקדו בישראל 

אבוקדו מא' ועד ת'
הוא מאכל עולמי נפוץ, מככב במנות של המסעדות 
הנחשבות בעולם, עשיר בברזל, סידן ומגנזיום, משמש 
וחוץ מלאכול אותו גם עושים ממנו  כסמל לבריאות 
כל מה שרציתם   ⋅ מסיכת קוסמטיקה מעולה לפנים 
המטבח  של  מעורער  הבלתי  המלך  על  לדעת 

מהמומחים של "אבוקדו גרנות" 

  

השבועיהטיפ 

לגרום  כדי  הכל  יעשו  היצרנים 
יום  אין  שופינג.  לעשות  לך  
מוצר  של  המצאה  בלי  שחולף 
למראה  והבטחות  חדש  איפור 
שלא  עונה  אין  ומפתה.  חדש 
נפתחת בלי קמפיין של "מראות 
לצד  החדשים  העונה  וצבעי 
וטרנדית",  עדכנית  קולקציה 
לא  מראות   – שתדעי  רק  אז 
מתחלפים כל שלושה חודשים, 
ובטח שלא טרנדים. מצד שני, 
להוציא  שמוכנות  נשים  יש 
להראות  כדי  כסף  הרבה 

"מעודכנות".
ירין שחף, מנהל בית הספר למקצועות 
והתסרוקות  הסטיילינג  האיפור, 
מסביר: כל פארם או בית כלבו בארץ 
ובעולם, מתהדר במחלקת איפור כבר 
מודעים  הסוחרים  הכניסה.  בקומת 
לכוח הקנייה הנשי. טרנדים עונתיים 
נהדר בפרסום, אבל לא ממש  נראים 
בכל  לא  ובטח  אחת,  לכל  מתאימים 
המצאה  זו  עונתי  צבע  מסקנה:  גיל. 
הוא  נכון  למראה  הסוד  שיווקית. 
להעז ולבדוק מה מחמיא לך, ויש גם 
כמה סודות לשופינג חסכוני במיוחד.

רוצה שפתון בגוון  מפתיע?

לוקחים שאריות שפתונים שכבר לא 
בשימוש ומעבירים לצנצנת קטנטנה, 
דקה,  לחצי  במיקרוגל  מתיכים 
גוון  והרי לך  מערבבים עם מקלון – 
שהוא רק שלך, שאותו תוכלי למרוח 

בעזרת מכחול לשפתיים.

נוזל המסקרה התייבש?

למצבה  יבשה  מסקרה  להחזיר  כדי 
הנוזלי, מכניסים את המיכל כולו )עם 
רותחים  מים  עם  כלי  לתוך  הפקק( 
החומר  שאריות  דקות.  כ-2  למשך 
תחזור  והמסקרה  יתרככו  שנותרו 
ממנה?  לך  נמאס  הנוזלי.  למצבה 
אותה  להפוך  יכולה  את  תזרקי.  אל 
שוטפים  לגבות.  ייעודית  למברשת 
שאריות  מכל  במים  היטב  אותה 
ג'ל  במעט  אותה  טובלים  המסקרה, 
לשיער, מסרקים את השערות בגבה, 
יתעצבו  שביניהן  הסוררות  וגם 

להפליא.

והפכה  התיישנה  הפודרה 
עקשנית לשימוש?

מסירים את השכבה העליונה הקשה 
לשטח  שמצמידים  דבק,  נייר  בעזרת 
הפנים העליון, וחוזרים להשתמש בה 

בדיוק כמו בעבר.

הצלליות איבדו את צבען

אם הצלליות הפכו לדהויות, מתיזים 

הקסם:  קורה  ואז  אלכוהול,  עליהן 
לימי  חוזר  והמקורי  הטבעי  צבען 
תפארתו. רוצה להתחדש בגוון צללית 
צלליות  כמה  בין  ערבבי  מפתיע? 
שבלאו הכי יש לך בתיק האיפור. כדי 
ליצור צללית קרם בוהקת, מערבבים 

צללית אבקה עם מעט קרם לחות.

אין כמו רב תכליתי

מוצרים שהם גם וגם, חוסכים מקום 
שהוא  קרמי  סומק  לדוגמה:  וכסף. 
גם שפתון וגם צללית; שימר איכותי 
מייק  העפעפיים;  על  גם  נהדר  יראה 
של  כפולה  עבודה  יעשה  אפ-פודרה 
יכול  סומק-אבקה  ופידור;  מריחה 
לשמש צללית תואמת; עיפרון עיניים 
מורחים  אם  כצללית,  לשמש  יכול 
ומטשטשים;  הריסים  קו  על  אותו 
יכולות  זית  חום-ירוק  בגוון  צלליות 
גם לשמש ליצירת מראה גבות סמיך 

יותר.

טיפוח בלי כיס תפוח

בלי  חדשה  עונה  אין  איפור,  רק  לא 
מהפכני"  "קרם  של  חדשה  הבטחה 
את  ויחזיר  הקמטים  את  שיעלים 
קמטים  הבלים,  הכל  אחורה.  השנים 
עור  נקודה.  להעלים.  ניתן  לא 
גם  לצנוח,  סופו  והתקמט  שהתייבש 
פעמים  שבע  שמן  עליו  נמרח  אם 
אולי,  זה  שאפשר  המקסימום  ביום. 
והדגש על אולי, להאט מעט את קצב 

הקמט – וגם זה לא הוכח מעולם.

מסטוקים  הימנעי  התחתונה:  שורה 
ובניית מלאי. החיפוש המתמיד אחר 
בהכרח  לא  יותר  מוצלח  מייקאפ 
אך  יותר,  טוב  כיסוי  סיפור  מצמיח 
היצרנים.  של  לכיסם  יתרום  בהחלט 
לשמש  יכולים  מהמוצרים  הרבה 
לך  יחסכו  ובמקביל  מטרות,  לכמה 
אחרי  להיסחף  מה  אין  כסף.  הרבה 
באינסטינקטים  תזלזלי  ואל  טרנדים 
גוונים  איזה  יודעת  את  רק   – שלך 

הולמים אותך.

שקל  להוציא  מבלי  האיפור  לריענון  נהדרים  טיפים 
בגוון  חדש  שפתון  לעצמך  לייצר  איך   ⋅ מהארנק 
שהתייבשה  המסקרה  את  להחיות  איך  מפתיע? 
⋅ המאפר   עונתי'?  'צבע  כזה  יש דבר  והאם באמת 
ירין שחף, עם טיפים נהדרים, שיחסכו לך הרבה כסף

איפור: תוכנית חיסכון 
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רגע לפני הקיץ: זה הזמן 
להשקיע בטיפולי פנים 

צרכנות
 hila@kav-itonut.co.il  | מאת: הילה פלאח

ע"ש  צאנז  הרפואי  במרכז  הילדים  אגף 
במכונית  הסעה  למטופלים  מציע  לניאדו 

מזראטי חשמלית לחדר הניתוח

צאנז  הרפואי  במרכז  הילדים  אגף 
בן  מיכאל  ד"ר  של  בניהולו  לניאדו,  ע"ש  
לחרדות  הוליסטי  במענה  עוסק  אקון, 
בדיקות  ניתוחים,  לקראת  מטופלים  של 
לילדים  הוצע  לאחרונה,  שונים.  וטיפולים 
מזראטי  במכונית  לסוע  לניתוח,  הנכנסים 
הניתוח.  לחדר  ילדים  ממחלקת  חשמלית 
החוויה  ומפחידה,  מלחיצה  חוויה  במקום 

גבאי,  משפחת  ומרגשת.   למשמחת  הופכת 
ילדיהם  שני  את  הבוקר  הכניסו  ויפית,   שלומי 
לניתוחי אא"ג. הכניסה לחדר הניתוח התבצעה 
הילדים  פני  על  החיוך  את  המכונית,  באמצעות 
הבוקר  אמר  גבאי  שלומי  לפספס.  היה  קשה 
לצוות המחלקה "מדהים ! פשוט מדהים לראות 
יכול  כהורים,  עבורנו  מפחיד  כך  כל  אירוע  איך 
להפוך לאירוע מרגש ומיוחד כל כך, תודה רבה!" 

במרכז  ילדים  אגף  מנהל  אקון,  בן  מיכאל  ד"ר 
רואים  "אנו  מסר  לניאדו  ע"ש  צאנז  הרפואי 
ילדים  אצל  חרדות  בהפחתת  רבה  חשיבות 
החרדות  להפחתת  הקליני.  בהליך  שלב  בכל 
שבוצעו  מחקרים  מבורכת,  קלינית  השפעה  יש 
להציע  נמשיך  ושוב.  שוב  זאת  הוכיחו  בנושא 
פתרונות יצירתיים למטופלים, יחד עם גיוס כח 

אדם איכותי ורכש מכשור וציוד מתקדם".

מזראטי בחדר ניתוח

כבר  אוטוטו  והקיץ  ומתחמם  הולך  האוויר  מזג 
כאן, וזה בדיוק הזמן להשקיע בעור הפנים שלנו 
השמש  פגמי  בלי  בשלום  הקיץ  את  שנעבור  כדי 

על העור. 

במכוני 'דבי וולף' מציעים לך מבחר טיפולי פנים: 
ניקוי עמוק והזנה לכל סוגי העור, פילינג לאקנה, 
ומזותרפיה.  לאנטי-אייג'ינג  אולטרסאונד 
הרפואה  בתחום  בעור,  להשקעה  מעבר 
מתקדמים:  טיפולים  שפע  זמינים  האסתטית, 

הזרקות ומילויים טבעיים לקמטים; בוטוקס לטיפול באזור הגבות, בצידי העיניים או במצח; טיפולי 
ע"י  מתבצעים  כולם  וצלקות.  באדמומיות  וטיפול  חן  נקודות  הסרת  נימים;  לפיגמנטציה;  פילינג 
דגש  עם  וקוסמטית  אסתטית  עור  ברפואת  ומתמחות  העוסקות  בעולם,  הטובות  הדרמטולוגיות 

מיוחד על טיפולים בהזדקנות העור.

רופאים רבים ממליצים אמנם להתחיל בטיפולי העור בסביבות גיל 40, אך דבי וולף, בעלת ניסיון של 
בגיל  "ככלל כדאי להתחיל בטיפולי הזרקות  יותר:  כשלושה עשורים בתחום, ממליצה אף להקדים 
מוקדם, גם כדי לטפל בקמטוטים הקטנים המופיעים בעור גם בגיל מוקדם יחסית, וגם כדי למנוע 
יצירת קמטים יותר עמוקים שקשים יותר לטיפול", היא מסבירה. התקשרי לקבל ייעוץ מהו הטיפול 

שמתאים לך ביותר וקבעי תור לפינוק אישי ומקצועי במספר 1700-500-401

אשפוז 
בית לחולי 
פרקינסון 

'אלקטרה מיזוג אוויר' משיקה את סדרת מזגני 
האיונייזר,  רכיב  עם  המגיעה  טאצ'  'מג'יק 
 95% עד  שמפחיתה  אוויר  השבחת  טכנולוגיית 
מהחיידקים והבקטריות באוויר, מפחיתה ריחות 
את  מצמצמת  סיגריות,  עשן  כדוגמת  רעים 
חלקיקי האבק והעובש בחדר ומעניקה תחושת 

רעננות.

החדשה  הסדרה  של  החדשני  לעיצוב  הודות 
עם  יחד  אך  במיוחד  קטן  במאייד  מצוייד  המזגן 
זאת כמות האוויר שמוציא המאייד גדולה יותר, 
לחיסכון  ומוביל  המזגן  צריכת  את  שמשפר  מה 
במרחק  להתקנה  ניתן  החדש  המזגן  באנרגיה. 
את  שמאפשר  מה  מהתקרה,  בלבד  ס"מ   5 של 
ב8  ובאמצעות  וחלונות,  דלתות  מעל  הצבתו 
שימוש  חווית  להענקת  טורבו,  ומצב  מהיריות 
 ELECTRA מקסימלית. סדרת המזגנים החדשה
לייעול  ייחודי  במבנה  פותחה   MEGIC TOUCH

התקנת ותחזוקת המזגן, מה שיכול להסביר את 

בוחרים  בישראל  המזגנים  מתקיני  לפיו  הנתון 
פעם אחר פעם את אלקטרה מיזוג אוויר כחברת 
עליה  וממליצים  עליהם  המועדפת  המזגנים 

ללקוחותיהם.

הסדרה  גם  אלקטרה,  של  המיזוג  מערכות  ככל 
ע"י  שפותח  שבת"  ב"מצב  מצוידת  החדשה 
)אמ"צ(  צריכה  מוצרי  אלקטרה  מהנדסי 
רובין  הגר"א  בד"ץ  רבני  עם  פעולה  בשיתוף 
ומציבה  להלכה',  הטכנולוגי  ו'המכון  שליט"א 
ומהודר  איכותי  מזגן  השבת  שומרי  ציבור  בפני 

לשימוש בשבת. 

עמו  מביא  כאן,  שכבר  האביב 
מלאת  ואנרגיה  שמחה  צבעוניות, 
חיות. איקאה מזמינה אתכם לשדרג 
בנימה  אותו  ולעצב  הסלון  את 
את  ולהכניס  וצבעונית  אופטימית, 
תמצאו  באיקאה  הבית.  לתוך  האביב 
הבית  לעיצוב  מוצרים  של  רחב  מגוון 
שיתאימו לכל אחד, לכל תקציב ולכל 
קצת  להכניס  בואו  אז  אישי.  טעם 

צבע  מלא  קניות  מסיבוב  וליהנות  הביתה  טבע 
ואביב במחלקות לעיצוב הבית של איקאה.

 ,₪59 אפור-ורוד  קיר,  שעון   BONDTOLVAN
 VIMLE  ,₪19 בהיר  ורוד  אגרטל,   GRADVIS

בהיר  כחול   Saxemara דו-מושבית,  ספה 
  50x50 כרית נוי, צבעוני HANNELISE ,₪2,145
שטוחה,  באריגה  שטיח   RAKLEV  ,₪49 ס"מ   
 ,₪175 ס"מ      70x160 טבעי/צבעוני  יד  עבודת 
במבוק/לבן  לעציצים,  מעמד   SATSUMAS

 .₪175

אביב מעוצב וצבעוני 

טעם חדש: שוקולד טבעוני 
בטעם חמאת שקדים 

לחובבי השוקולד בטעמים מרגשים, המדברים 
על זנים וסוגים ייחודים. זה הזמן ליהנות מטעם 
חדש וענוג. שוקולד מריר בטעם חמאת שקדים 

– למבינים בקלאסיקה אירופאית. 

שלנו  המעולה  המריר  השוקולד  את  לקחנו 
מריר  שוקולד  ויצרנו  שקדים  חמאת  הוספנו 
קולינרית  חוויה  לחלבי,  קרוב  הכי  בטעם 
ארוחה  אחרי  אתם  אם  אז  וממכרת.  משובחת 
ולא  מתוק  משהו  לכם  בא  כך  סתם  או  בשרית 

חלבי זה הפתרון המשולם.

ועד לצריכתו על מנת  מפעל הייצור הגדול בשוויץ נמצא תחת מומחיות ברמה גבוהה החל מייצורו 
להביא לידי הצרכנים את הטוב ביותר.

רוזמרי  כמו:  שמרלינג'ס  של  הוותיקים  לשוקולדים  מצטרף  שקדים  חמאת  בטעם  טבעוני  שוקולד 
ועוד(  במילוי פרלינים במגוון טעמים, הסדרה הקלאסית )בטעם תפוז, בתוספת שקדים או אגוזים 
המובחרות  בחנויות  להשיג  ציריך.  בד"צ  בכשרות  האהובים.  המינור  חטיפי  של  מארזים  וכאמור- 

וברשתות השיווק

המגוון הגדול והזמין ביותר 
של שירותי רפואה באלעד

ושירות  העיר  ברחבי  מרפאות  פריסת  עם 
היא  מאוחדת  ביותר,  והזמין  המתקדם  רפואי 
מרחיבה  מאוחדת  באלעד.  המובילה  הקופה 
מכלול  ואת  הרפואיים  השירותים  את  העת  כל 
בעיר.  ללקוחותיה  שניתנים  הבריאות  שירותי 
בשל כך, מאוחדת היא הקופה היחידה באלעד, 
קהל  קבלת  שעות  ללקוחותיה  שמעניקה 

פרונטלית וטלפונית מ-8:00-20:00.

לקהילה  מותאמים  השירותים  במאוחדת 
כאשר  החרדי,  הציבור  של  החיים  ולאורח 
שירות  מעניקים  בעיר  מאוחדת  במרפאות 
דיאטנית  משפחה,  ורופאות  משפחה  רופאי 
ופיזיותרפיסט,  פיזיותרפיסטית  ודיאטן, 
ילדים,  ואנדוקרינולוג  ילדים  אנדוקרינולוגית 
חרדים  בעצמם  מהרופאים  חלק  כאשר 
המעורים היטב בחיי הקהילה ומכירים את צרכי 
היא  מאוחדת  בנוסף,  מהבית.  החרדי  הציבור 
של  הרחב  במגוון  גם  באלעד  המובילה  הקופה 
שירותי הרפואה בעיר, החל מרפואת משפחה, 
עיניים,  רופאי  נשים,  רפואת  ילדים,  רפואת 
נוירולוג ילדים, רופא המתמחה בהפרעות קשב, 
מומחים להרטבת לילה אצל ילדים, מיקוד ראיה, 
פסיכיאטר מבוגרים, אנדוקרינולוגיה, פסיכולוג, 
סכרת  ילדים,  לסכרת  מומחים  נשים,  רפואת 
נעורים וסכרת אצל מבוגרים, חדרי אחיות, בתי 

מרקחת, מעבדה, בדיקות דם, בדיקות מוניטור 
א.ק.ג., ליווי בתקופה שלפני הלידה, הולטר לב, 
מכלול  של  ארוכה  שורה  ועוד  דם,  לחץ  הולטר 

שירותי הרפואה.

של  הבריאות  לקידום  מהפעילות  כחלק 
הסברה  ערבי  מאוחדת  מקיימת  העיר,  תושבי 
בריאות  ברפואה  שונים  בנושאים  העיר  לנשות 

בהשתתפות רופאים ומומחים.

מרכז  מחוז  מנהלת  סגן  כהן  משה  הרב 
זוכה לפריחה  כי ״העיר אלעד  במאוחדת מציין 
בהבאתם  משקיעה  מאוחדת  הרפואה.  בתחום 
תחומי  בכל  והמומחים  הרופאים  טובי  של 
הרפואה אל העיר אלעד, על מנת שתושבי העיר 
יקבלו את מכלול הטיפולים במרכזים הרפואיים 

של מאוחדת בעיר מבלי לנדוד לערים אחרות״.

הכירו את המזגן שמסנן לכם את 
החיידקים, האבק והריחות

מחלת פרקינסון מציבה אתגרים 
לא פשוטים בפני החולים וסביבתם 
הקרובה. כל אחד שבמשפחתו ישנו 
חולה פרקינסון מכיר את האתגרים 

והסבל הרב, אולם יש לא מעטים 
אשר מקבלים את הסיוע המתקדם 

ביותר על מנת לעטוף את החולה 
בשלבי המחלה המתקדמים, מקלים 

את סבלו בשגרה מנחמת, זאת הודות 
לטיפול פליאטיבי תומך במימון 

ציבורי ואשר ניתן גם בבית, ע"י חברת 
צבר רפואה.

בשלבים המתקדמים של המחלה, 
גוברת הפגיעה הפיזית, הקוגניטיבית 

והנפשית, וכך גם גובר הקושי 
בהתמודדות עם המחלה. המטופל זקוק 

יותר ויותר לסיוע, ורוב הנטל מוטל על 
בני המשפחה, מה שמביא להתרוצצויות 

בין רופאים, אובדן ימי עבודה, ושיחקה 
רגשית ונפשית משמעותית. 

על פי חוק בישראל, זכאים חולה 
פרקינסון בשלבים מתקדמים לטיפול 

פליאטיבי במימון ציבורי. המטופל ובני 
משפחתו יכולים לבחור אם לקבל את 
הטיפול במסגרת מוסדית, או לבקש 

מקופת החולים לקבל טיפול מקצועי 
שווה ערך בנוחות ביתם. 

צבר רפואה, מערך אשפוז הבית הגדול 
בישראל, מתמחה בטיפול בחולים 

במחלות חשוכות מרפא, כגון פרקינסון 
בשלבים מתקדמים, בסביבת הבית 

ובמימון מלא של קופות החולים. 

"מטרת הטיפול הפליאטיבי במסגרת 
הוספיס בית," מסביר ד"ר רוני צבר, 

המייסד והמנהל הרפואי של צבר 
רפואה, "היא לשפר ככל הניתן את 

איכות ונוחות החיים של המטופל 
ושל בני הבית, ולמנוע סבל וכאבים. 
לצערנו, הרפואה עדיין לא השכילה 

למצוא תרופה למחלה זו ומחלות קשות 
אחרות, אך בהחלט יש בידנו להקל על 

החולים, למנוע סבל בשלהי חייהם, 
ולסייע בהקלה על המשפחות ועל 

התהליך."

צוות של רופא, אחות ועובדת סוציאלית 
משויך למטופל, בונה עבורו תוכנית 

טיפול אישית הנותנת מענה לצרכים 
הפיזיים, הסיעודיים והנפשיים של 

המטופל, ומעניק תמיכה וסיוע רגשי 
גם לבני המשפחה, הכולל התמודדות 
עם החמרת המחלה, סגירת מעגלים 

וסיוע במיצוי זכויות. הצוות מגיע לבית 
המטופל לביקורי טיפול קבועים, וזמין 
טלפונית למטופל ומשפחתו 24/7 בכל 

ימות השנה.

"הטיפול במסגרת אשפוז הבית מותאם 
אישית," מסביר ד"ר צבר. "הצוות הוא 
קבוע ולומד להכיר את המטופל, רצונו 

ובחירותיו, ואת שגרת החיים של בני 
הבית, ומקפיד להתאים את הטיפול 
לאופי המשפחה. רובם המוחלט של 

המטופלים הללו מעדיף להישאר בבית, 
מוקפים בבני המשפחה, בסביבה, 

האוכל והריחות המוכרים. בבית 
המטופל וגם בני משפחתו רגועים יותר, 

ובמסגרת הטיפול יודעים שבכל שאלה 
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בנים  שלושה  רביעייה,  בשיבא  נולדו  האחרון  בחודש  טוב!   מזל 
למאות  מצטרפים  אלו  תינוקות  ומאושרים.  טריים  להורים   – ובת 
בשנים  בשיבא  שנולדו  ורביעיות  שלישיות  ולעשרות  תאומים,  זוגות 

האחרונות. 

עם  בשיבא  ויולדות  לנשים  החולים  בית  בישראל  מוביל  לחינם  לא 
הרפואית  והחדשנות  המקצוענות  לצד  הרב  הניסיון  אלו.  לידות 
משלבי  החל  ביותר  הגבוהה  ברמה  המענה  את  לתת  מאפשרים 
המעקב במרפאות מיוחדות לכך, המשך בטיפולים השונים הנדרשים 
מלידות  גבוה  אחוז  כאשר  הלידה,  במהלך  וכמובן  מיוחדים  במצבים 

אלו מסתיים באופן טבעי – כמו במקרה של הרביעייה הזו. 

בשנים האחרונות מוביל שיבא  גם עם מספר לידות התאומים הגבוה 
ביטוי  לידי  באה  אשר  בינלאומית,  רפואית  מובילות  לצד  בישראל, 
האמריקאי    Newsweek מגזין  ידי  על  החולים  בית  של  בדירוגו 

ברשימת עשרות בתי החולים הטובים בעולם כבר 4 שנים ברציפות.

פי  על  בשיבא:  ויולדות  לנשים  החולים  בית  מנהל   – סיון  איל  פרופ' 
נתונים בינלאומיים, הסיכוי ללידה באופן ספונטני של רביעייה עומד 
שאנו  סיפורים  לאינסוף  מצטרף  הזה  המקרה  אלף.  לכ־700   1 על 
מלווים כאן מהשלבים הראשונים, במהלך התקופה עם התמודדויות 
את  לנו  שיש  שמח  אני  הללו.  המרגשים  לרגעים  ועד  ואחרות,  כאלו 
הרפואי  המענה  את  להן  ולתת  שלנו  המטופלות  את  ללוות  הזכות 
של  רחב  מערך  בתוך  מומחים  של  רחב  צוות  באמצעות  המיטבי 
ולאחר  לפני  בסיכון  לנשים  מענה  הנותנות  שונות  ויחידות  מרפאות 

הלידה".

מה חדש? *

הדרך שלך להצלחה

רק בברכל טוב נהנים מכל הטוב

 GOLBARY בית האופנה
משיק קולקציית 

אביזרי חוף וחופשה 
בהשראת מיקונוס: 

כובעים, כפכפי אצבע, 
תיקי  חוף  ובקבוקי 

שתייה

 GA-DE מותג הקוסמטיקה
 FRAMES משיק: פלטת
בשילוב של גוונים רכים 

ונעימים שמתאימים לכל 
צבע עור ועיניים. מחיר- 129 

₪ ניתן להשיג ברשתות 
הפארם המובחרות ובחנות 

האונליין

מותג הדרמו-קוסמטיקה המוביל 
VICHY מרחיב את סדרת מוצרי ההגנה מהשמש קפיטל 

סוליי ומשיק:  UV-AGE DAILY SPF50 לקיץ. 2 ב-1: תחליב 
הגנה מהשמש SPF 50 וטיפוח עור הפנים. 

לצרכן: 129 ₪מחיר מומלץ 

גם  טופ:  ביזי  מבית  סמברו  מותג  מאת  המדף  על  חדש 
מנורת לילה מחליפה צבעים וגם אפשר לצבוע את השיער 
ולעצב איך שמתחשק. מחיר החל מ- 100 שקלים מגיל 6 

ומעלה. להשיג ברשתות ובחנויות הצעצועים

מותג נעלי האופנה 
 NINE  הבינלאומי

WEST יוצא במבצע 
קיץ,  במסגרתו: פריט 

שני ב-50%  הנחה,  על 
קולקציית קיץ 2022 
של נעליים, סנדלים, 

כפכפים ותיקים. המבצע 
עד ה-31.05.22 או עד 

גמר המלאי

מותג השעונים סווטש 
מציג קולקציית שעונים 

לבנה לקיץ הכוללת מגוון 
רחב של דגמים, בעיצובים 

שונים . טווח מחירים: 
₪ 279-1,079

אתם לא מספיקים, אוהבים או יודעים לבשל? אין זה אומר 
שנגזר עליכם לא לאכול אוכל חם וטרי תוצרת בית. אם כל 
הקטן  הסוד  את  יודעים  היו  מבשלים  שלא  אנשים  אותם 
מאוכל  מרובו  מורכב  הוא  אם  גם  שלהם,  התפריט  הבא- 

מהיר או קנוי, היה מתעשר ומתרחב.

כמנת  ומשמשת  לחימום  ניתנת  טונה  תדעו-  מהיום  אז 
חלבון מזינה ומשביעה בפני עצמה!

רובנו רגילים להשתמש בטונה כממרח ללחם או כתופסת 
יודעים כי הטונה, כשמוציאים אותה  לסלט, אבל רבים לא 
חלבונית  מנה  להוות  ויכולה  לחימום  ניתנת  מהקופסא, 
בארוחה חמה ומבושלת. הטונה עשירה בטעמים נפלאים 
טעמים  לכם  מתחשק  זאת  בכל  אם  אבל  הטבעי  בטעמה 
ותוכלו  התיבול  דקת  את  אפילו  לכם  חסכנו  שונים, 

להשתמש בטונה בטעמים- עשבי תיבול, פלפל או לימון.

וככל הדגים מכילה חלבון  דג לכל דבר  טונה בקופסא היא 
טבעי איכותי  ושפע של ויטמינים, מינרלים וחומצות מסוג 
אומגה 3, ולמרות שהיא נמצאת בקופסא היא אינה מכילה 
שימוש  ע"י  השימור?  נעשה  איך  אז  משמרים!  חומרים 
בחום. בנוסף, חשוב שתדעו גם, כי רוב הערכים התזונתיים 
סטארקיסט  טונה  למעשה,  הטרי.  לדג  בהשוואה  נשמרים 

הוא בין המאכלים הבודדים שכל כך נגיש, קל להכנה ועם 
זאת בריא. 

השימושים  יותר?  קצת  להשקיע  לכם  בא  זאת  בכל 
הגבול-  הם  והשמיים  כך  כל  רבים  הם  בטונה  האפשריים 
ופסטה,  ירקות  עם  קר  בסלט  בכריך,  אותה  לשלב  אפשר 
עם  חמה  בארוחה  חלבונית  כמנה  בפשטידה,  בחביתה, 
בולונז(,  משקל  )על  טונהלז  וירק,  פחמימה  של  תוספת 

במרק ועוד, כיד הדמיון הטובה עליכם.

לקפוץ לסופר הקרוב, לבחור  אז מה נשאר לכם עכשיו? 
חשוב-  והכי  ולהנות  לאכול  עליכם,  המועדפת  הטונה  את 
היומית  הבריאות  מנת  את  קיבלתם  דקות   5 שב-  לדעת 

הבריאה והמזינה שלכם!

העולם המתוק של ג'לי טריק 
זכה בפרס "מוצר השנה" 

טריק קטן במטבח לאנשים שלא מבשלים

כל הטוב הזה מחכה לכם בסניפי ברכל טוב ברחבי הארץ

טישיו  חמישיית  השבוע:  כל  לאורך  מוצרים  על  כאסח  מבצעי 
נשנוש   ,₪ ב-15.90  רויאמיל  טונה  רביעית   ,₪ ב-7.90  מעולה 
מתוק 35 גר' מעולה 5 ב-10 ₪. מגוון מוצרים בהנחות ענק בימים 

שלישי ורביעי ט-י' באייר )10-11.5.22( לדוג': סימילאק 900 גר' 2 ב-130 ₪, מארזי לחמניות ב-7.90 ₪, 
רטבי מעולה ב-10 ₪, משקאות חלב 1 ליטר 2 ב-18 ₪, קפה רד מאג ב-17.90 ₪, מרשמלו 3 ב-12 ₪, 
רסק עגבניות מעולה 240 גר' 4 ב-10.90 ₪, שמפו ומרכך הד אנד שולדרס 500 מ"ל 2 ב-30 ₪, ג'ל כביסה 

3 ליטר מעולה ב-19.90 ₪, משחת שיניים אורל בי 2 ב-12 ₪ ועוד.

ק"ג   4 גרופ/בלדי  דג מושט אדום   :)12-13.5.22( באייר  י"א-י"ב  חמישי-שישי  בימים  מבצעי מי שטרח 
ב-100 ₪, קמח כוסמין מעולה ב-12.90 ₪, וופל בלגי מעולה/עלמה 4 ב-10.90 ₪, קטשופ אסם ב-8.90 

₪, כוסות קרטון מעולה 3 ב-20 ₪.

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה לחומרא. כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי 
משרד הפנים.

חגיגת מבצעים על מגוון מוצרים לאורך כל השבוע 
בכל סניפי הרשת

ומגוון  ענק  מבחר  קנייה,  מחוויית  תהנו  החסד'  'נתיב  בסניפי 
שתשמעו  לפני  עוד  וזה  משתלמים  הכי  מחירים  מוצרים,  של 

לדוג':   )9-11.5.22( באייר  ח'-י'  -רביעי  שני  בימים  מוצרים  עשרות  על  מבצעים  חגיגת  המבצעים.  על 
מאגדת מעדני מו 2 ב-18 ₪, קמח מלא מנופה מעולה 2 ב-11.90 ₪, שוקולד טריק מעולה 4 ב-10.90 
₪, קורנפלקס שוקולד ללא גלוטן 10.90 ₪, קרחונים ריאו 13 ב-10 ₪, נוזל כלים פיירי 900 מ"ל 5.90 ₪, 
כנפיים עוף קהילות 9.90 ₪ לק"ג. מבצעים מיוחדים לכבוד שבת בימי חמישי ושישי י"א- י"ב באייר )-12
13.5.22( שקדי מרק 400 גר' מעולה 2 רק ב- 12.90 ₪, מרשמלו מעולה 150 גר' 3 רק ב- 12 ₪, דג מושט 
מועדון  לחברי  בלעדיים  מבצעים  ועוד.   ₪ ב-10  אסם  חטיפי  מארזי   ,₪ ב-100  ק"ג   4 גרופ/בלדי  אדום 
בימים שני-שישי ח'-י"ב באייר )9-13.5.22( לדוג': שלישית ביצי הפתעה מעולה ב-8.90 ₪, טופי ממולא 

מעולה ב-7.90 ₪, תמרים 1 ק"ג מעולה ב-14.90 ₪, רוטב לסלט אסם ב-7.90 ₪.

זה  החסד"?  "נתיב  של  מועדון  חברי  לא  עדיין  לחומרא.  שמיטה  שלישי-רביעי  בימי  וירקות  פירות  שוק 
הזמן להצטרף למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות ברוגע, בשפע ובזול. כל המחלקות 

בנתיב החסד מלאות בשפע מוצרים מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית שלכם.

להנות מכל הטוב

*

 MAX STOCK ברשת
מציעים מגוון פריטים 

בצבעוניות חמה של גווני 
המדורה: אדום. כתום. 
צהוב. לדוגמה: כפכפי 

נשים סלייד. מידות 37-41, 
מחיר- 20.90 ₪. צידנית 6 

ליטר. מחיר- 10 ₪

*

*

*

מותג ההנעלה גלי משיק את קולקציית הנשים 
לקיץ הכוללת כפכפים, סנדלים שטוחים ועל עקבים, 

בלרינות, ליין אקטיב וקו של נוחות אופנתית- גלי 
אנטומי- תחת המותג בריל קומפורט. טווח מחירי 

הקולקציה: 79.90 ₪ - 249.90 ₪

רביעייה נולדה בשיבא 

פרש קונטרול - סדרת מרככי כביסה 
לנטרול ריחות לא נעימים ⋅ עד 140 ימים 

של תחושת רעננות!

 FRESH את  משיק  סוד 
לרגעים   CONTROL

מרככי  סדרת  אקטיביים, 
בעלי  מרוכזים,  כביסה 
חדשנית  בישום  טכנולוגיית 

לנטרול ריחות לא נעימים.

החדשה  הפורמולה 
מיקרו  טכנולוגיית  משלבת 

ריחות  בנטרול  המתמחים  חדשניים  ובשמים  קפסולות   -
גופנית,  פעילות  כגון  פעילים  מרגעים  ליהנות  ומאפשרים 
המרככים   – זמן  לאורך  רעננים  בגדים  על  לשמור  ובמקביל 
ימים של תחושת רעננות  ניחוח מתמשך עד 140  מעניקים 
מהכביסה  כבר  ונעימה  ריחנית  לכביסה  כביסה!  כלאחר 

הראשונה.

סדרת מרככי הכביסה סוד FRESH CONTROL כוללת שלושה 
 .Floral Crisp, Cool Fresh, Fresh Breeze :ניחוחות מופלאים
תכולה: 900 מ"ל , מחיר: 11.90 ₪ להשיג ברשתות השיווק 

ובחנויות המובחרות

נכנס ריח – יצא סוד

הג'לי  סוכריות  של  במיוחד  וצבעונית  מתוקה  חגיגה 
האהובות המתאימות לכל חגיגה או מסיבה. הסוכריות 
ילד  אין  ולכן  כך  כל  וטעימות  רכות  הינן  טריק  ג'לי  של 
שונים,  פירות  בטעמי  הסוכריות  אותן.  אוהב  שלא 
חמוץ, מתוק ומצופות סוכריות במגוון צבעים וצורות: 
לבבות, כוכבים, בקבוקים, דובים, פלחי פירות, עיגולים 

ועוד.

גדלים  בכמה  מגיעות  מעולה  של  טריק  ג'לי  סוכריות 
1 ק"ג,באריזות  למגוון רחב של שימושים. אריזות של 
ו-150 גרם. הסוכריות ארוזות בשקיות או  גר'  של 300 

בקופסאות שקופות ועמידות .

או  החלאקה,  ילדי  את  לפנק  רוצים  אתם  אם  אז 
מחפשים קישוט מושלם לעוגת יום הולדת, לבר מתוק 
לארוע ,לבת מצוה, לקידוש בשב ת,סוכריות ג'לי טריק 
של מעולה בדיוק בשבילכם. כשר פרווה בכשרות בד"ץ 
העדה החרדית. חפשו אותנו בנתיב החסד, ברכל טוב, 

שירה מרקט וברשתות הנבחרות.

*

*

*

*

מוצלח  מסע  כל 
אחד  בצעד  מתחיל 
השתדלות  אפילו  קטן, 
בודדת מסוגלת לפתוח 
חדש  לעתיד  דלתות 
הדרך  גם   - ומבטיח 
פרנסה  לאפיק  שלכם 

בקמפוס  ללימודים  בהרשמה  מתחילה  לתואר  ראוי 
החרדי בקריה האקדמית אונו.

המפתח  הוא  אקדמי  שתואר  ספק  אין  כבר  כיום 
התעסוקה  לעולם  מעבר  נקודת  ומהווה  להצלחה, 

והיכולת להתפרנס בכבוד, בסייעתא דשמיא. 

המתהדר  אונו,  האקדמית  בקריה  החרדי  בקמפוס 
בשיעור גבוה של השמת בוגרים בשוק העבודה, יודעים 
ומזמינים  להצליח  בשביל  עבורכם  נדרש  מה  בדיוק 
שהשתלבו  ובוגרים  בוגרות  לאלפי  להצטרף  אתכם 

בעמדות מפתח בשוק העבודה הישראלי.

והצטרפו  החרדי  בקמפוס  ללימודים  עכשיו  הירשמו 
בקריה  החרדי  הקמפוס  של  ובוגרות  בוגרים  לאלפי 
בשוק  מפתח  בעמדות  שהשתלבו  אונו  האקדמית 
העבודה הישראלי. לפרטים והרשמה צרו קשר עוד היום: 
קמפוס  מהקמפוסים:  באחד  בקרו  או   ,072-3700-381

ירושלים / קמפוס אור יהודה.



דירות 
למכירה

י’ איר- י”א איר תשפ”ב
11/5/22-12/5/22

4-4.5 חדרים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 142 ש"ח | 4 פרסומים - 211 ש"ח

8 פרסומים - 351 ש"ח | 12 פרסומים - 466 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 190 ש"ח | 4 פרסומים - 282 ש"ח 
8 פרסומים - 466 ש"ח | 12 פרסומים - 637 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

240 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, 3 כ"א, נוף 

מרהיב, חניה משותפת, 
3,490,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

ש"ח, 1,920,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

ש"ח, 1,920,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב אלוף 
שמחוני בקרבת רחוב 
בארי, דירת 5 חדרים 
ענקית!!! 120 מ"ר, 
קומה א', חזית, סלון 
ענק, חדרים ענקיים 
+ אופציה מעשית 

לתוספת מרפסת שמש, 
2,390,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

בני ברק

 מציאה!! בשבטי 
ישראל דופלקס 5 חד', 

סה"כ 120 מ"ר, קומה ג'
)ללא מעלית(, חזית, 

ומשופצת, 2,050,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

מוגבהת, 70 מ"ר + 
מרפסת מרוצפת 30 מ"ר 

+ אפשרות להרחבה, 
1,750,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)14-14(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב דירה 3 חדרים, 
חדשה, בק"ג, ומעליה 

2 יחידות חדשות 
המושכרות ב- 5,200 

ש"ח, 2,950,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)15-15(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
דירת 3 חדרים, קומה ג' 
ללא מעלית, משופצת, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בהסכמת שכנים 
בדמשק אליעזר דירת 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ק + 

חצר 14 מ"ר חדשה!! )אי 
אפשר לקחת משכנתא(
1,300,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)8-8(קוק 23 054-6506501

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 3 חדרים 

+ יח"ד 2 חדרים + 
יח"ד 1 חדר, קומה ב', 

2,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א' )ללא מעלית(, חזית, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

 ברמבם בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

80 מ"ר )אופציה ל- 4 
חדרים(, קומה א', 

1,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)12-12(_____________________________________________

+5 חדרים 

 5 חד', משופצת, 220 
מ"ר, מרפסת פרגולה 35 מ"ר

+ יחידת דיור א.ב. נכסים
_____________________________________________)21-24ש(050-5344030

 מציאה!! ברחוב 
הרצוג דירה ענקית, 

דופלקס, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופצת ברמה, 

בקומה ג' 3 חדרים 
ענקית, 90 מ"ר, ומעליה 

עוד 2 חדרים ובנוסף יח"ד 
של 35 מ"ר מושכרת, 

2,850,000 ש"ח כל 
הקודם זוכה תיווך ש.

_____________________________________________)15-15(מאירוביץ 054-6506501

 מיוחד!! ביהודה 
הנשיא/מוהליבר, בבניין 
חדש, קומה ב', דירת 6

חדרים מפוארת ביותר+ 
יחידה של 2.5 חדרים 
להשכרה או להורים 

מבוגרים ובנוסף בקומת 
הכניסה יחידה + משרד 

להשכרה )הכל חדש 
ומשופץ( + חניה, 

5,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)19-19(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

דירת 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, חזית, מיידי, 

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 ברמת אהרון, ק"א, כ-
87 מ"ר, בונים מעטפת עד
120 מ"ר + מרפסות כ- 12

מ"ר, אופציה ל- 5-6 חד' 
תיווך אשכנזי

 058-5558815)20-21(_____________________________________________

 באזור אנילביץ דירת גן 
חמודה, 3 חד', כ- 60 מ"ר

+ כ- 30 מ"ר, חצר, 
אופציה להרחבה, שמורה 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי   
058-5558815)20-21(_____________________________________________

 באבטליון דירת גן 5 חד', 
מרווחת ומושקעת מאוד +

גינה גדולה, 3 אמבטיות 
ושירותים תיווך אשכנזי 

058-5558815)20-21(_____________________________________________

 באזור בן זכאי במיקום 
המבוקש דופלקס 6 חד', 

וגג, נוף מדהים, פתוח 
במיוחד, ק"ג, מטופחת,  

מטבח גדול, משופץ תיווך 
_____________________________________________)20-21(אשכנזי 058-5558815

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בשיכון ה' ברחוב שח"ל 
דירת 2.5 חד', בקומה ראשונה 
ואחרונה, כ- 55 מ"ר, ממוזגת, 
מסורגת, כניסה מיידית, 3,500 

_____________________________________________)19-22ש(ש"ח 052-6357763

דופלקסים

 בעלי הכהן דירת 2 
חדרים + מרפסת, קומה 

ב' ואחרונה + אופציה 
לבניה על הגג, חזית, 

1,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)21-21(_____________________________________________

 ברחוב רמבם/אבן 
גבירול דירת 3 חדרים 
גדולה, קומה ג' ללא 

מעלית, עורפית, פתוח, 
4,200 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
 054-6506501)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
2 יח"ד חדשות, קומה ד' 
ללא מעלית, המושכרות 

ב- 5,200 ש"ח, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בחיים לנדאו, 3, 65 מ"ר, 
חדשה מהקבלן, קומת מינוס 

1, ממוזגת + סוכה, 3,200 
_____________________________________________)21-21(ש"ח 052-7671305

 בזבוטינסקי 90 מטר, 
מחולק לשני יחידות, מושכר 

5,500, כניסה גם מלוי יצחק, 
1,690,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי טרפון 50 
מטר, מחולק ל- 2, 1,450,000 

גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653)21-21(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)21-21(_____________________________________________

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)21-21(תיווך תיווך צור 03-6701920

 באזור הרצוג בבניה 4 ח' 
2,000,000, 5 חדרים 

2,500,000 גמיש
B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי, זכות בקרקע 

לפנטהאוז כ- 170 מ"ר, 
1,999,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 בטרומפלדור כ- 70 
מ"ר, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 5,100 ש"ח, 
1,620,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
פנטהאוז יחיד בקומה, 160 

מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, 
5,100,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בפרל פנטהאוז כ- 250 
מ"ר, 4 כ"א, מעלית לתוך 

הבית, 6,499,000 נדל"ן 
_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברחוב הגר"א דירת 
דופלקס, קומה ג' עם 
מעלית, 4 חדרים + 2 

חדרים וגג גדול, ניתן גם 
לטאבו משותף, 

2,890,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ 

054-6506501)21-21(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
דופלקס 140 מ"ר + 120 

מרפסת, 3 כ"א, חזית, 
3,100,000 תיווך ישוב הארץ 
03-8007000 058-7870079)21-21(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח' ברב 
קוק היוקרתי + מעלית + 

חניה, 3,300,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)21-21(אלטרנטיב 054-5500263

 בדב גרונר דופלקס 4
חד', כ- 130 מ"ר, נוף 

מהמם, מ.חלקית, 
1,899,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 באזור הרב קוק דופלקס 
6 חד', 180 מ"ר, 4+2, חדש, 
מושקע ברמה גבוהה, ק"ג + 

מעלית + חניה, חזית, 
3,900,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
דופלקס 5 חד' + יחידה, 180 

מ"ר, סלון ענק, משופצת 
ברמה גבוהה, ק"ג, חזית, חניה 
משותפת, 2,850,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(23 ב"ב 

 בשיכון ג' דופלקס כ- 
190 מ"ר, גדולה, מרווחת, 
מאווררת, מרפסת שמש 

+ יח"ד ומרפסת גג גדולה, 
משופצת ומושקעת תיווך 

_____________________________________________)20-21(אשכנזי 058-5558815

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

מטר + יחידה 25 מטר, 
מושכרת ב- 2,500 שקלים, 

2,900,000 גמיש
B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהרצוג 5 חד' גדולה + 
יחידה מפוארת, חזית, 

2,850,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרל כ- 6 חד', 
140 מטר, קומה 1 + יח"ד 35

מטר, 2,990,000 "פנחס 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 055-6789653

 איזור רשבם 5 חדרים, 
קומה ב', 140 מ"ר, 

חזית, חניה, 2,800,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ  

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 ברחוב יחזקאל 90 
מ"ר, קומה 2 ואחרונה + 
אפשרות לבניה על הגג 

)רעפים(, 2,200,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)21-21(_____________________________________________

 בשחר העיר 4 חד', יחידת 
הורים, חזית, ק"ו, מיידית, 

2,250,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס
4 חד', 3 כ"א, ק"א, 

2,300,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה, 

2,500,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 מציאה, בשלוש השעות 4
חד', קומה 2, עורף, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,900,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)21-21(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 4.5 חדרים, 
100 מטר, גדולה + מעלית, 

2,000,000 גמיש
B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4 
חדרים חדשה, כ- 100 מטר, 

מחולקת, 2,400,000
B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד', כ- 
100 מ"ר, 7 מדרגות, 

משופצת, חניה בטאבו, 
2,290,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
95 מ"ר, ק"א, אופציות 

גדולות, 1,950,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 באזור קוטלר בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

ג' ללא מעלית, חזית, 
ונוף, משופצת )חדשה(, 
אפשרות למשכנתא עד 

380,000 ש"ח, 
1,620,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים, 103 
מ"ר, קומה א', עורפית, 

מסודרת + אופציה 
להרחבה, 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501)10-10(_____________________________________________

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 ברמבם 4 חדרים, 90 
מ"ר, בטאבו משותף, 
קומה א', 1,550,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש.

מאירוביץ 054-6506501
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור עמיאל 4 חד',  
ק"ב, מעלית, מטופחת, כ- 
120 מ"ר, גדולה ומרווחת, 

סלון גדול, חניה בטאבו 
תיווך אשכנזי

058-5558815)20-21(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים
 ברחוב הירדן 2.5 

חדרים, 55 מ"ר, קומה ג' 
+ אופציה להרחבה של

20 מ"ר )יש רצפה, 
השכנים יצאו( + 

אפשרות לבניה על הגג 
בטון, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)21-21(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 3 חד' יפה 
+ חניה, מעלית, עורף, 

1,800,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר רבי
עקיבא 3.5 חד', קו' 2 + 

אופציה, חניה בטאבו, 
2,050,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)21-21(נכסים" 055-6789653

 מציאה, בבניה בפרדס כץ 
3 חד', קומה 3, מפרט טכני 

עשיר, 1,600,000 "פנחס 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 055-6789653

 בלעדי 3 חדרים בביאליק, 
קומה ב', עורפית, 76 מטר + 

אופציה לסוכה, 1,600,000 
גמיש תיווך אלטרנטיב

054-5500263)21-21(_____________________________________________

 ביהודה הלוי 3 חד', כ- 
70 מ"ר, קרקע, א.גדולה 
מאוד, 3 כ"א, 1,700,000 

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

 בשיכון ג', בניין מטופח, 
3.5 חד', 90 מ"ר, משופצת, 
ק"א + מ. סוכה, 2,350,000 
_____________________________________________)21-21(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד' 
ענקית, 90 מ"ר, ק"ב, חזית,

שמורה, א. להרחבה, 
1,850,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 באבן גבירול בטאבו 

משותף יח"ד 2 חדרים, 
30 מ"ר, קומה א', 

מרוהטת, מושכרת 2,500
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא, 670,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 2 חד', כ-
60 מ"ר, חזית להירדן, 

אפשרות בניה בצד ובגג 2 
_____________________________________________)21-21(קומות 058-3271092

 בחברון 2.5 חד', 70 מטר, 
קומה 1, 1,780,000 גמיש 

_____________________________________________)21-21("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי 2.5 ח' ברב שך, 
עורפית, כ- 60 מטר, ק"ק + 

אופציה לסוכה )לא משופצת(, 
1,420,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)21-21(_____________________________________________

 בלעדי 2.5 ח' בז'בוטינסקי 
ליד הרב שך, קומה א', חזית, 
63 מ' בארנונה + כ- 20 מטר 

אופציה, 1,530,000 תיווך 
_____________________________________________)21-21(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור גבעת רוקח 2.5 
חדרים חדשה ויפה + אופציה 

להרחבה, 1,500,000 גמיש 
B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2 חד', 
כ- 45 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

גג רעפים, 1,399,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)21-21(_____________________________________________

ירושלים

 רמות פולין: 5 חד' )84 
מ"ר נטו( + מרפסות )28( + 

מחסן + נוף ירושלים, 
משופצת, 3 כיוונים, שמש! 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו( + סוכה 42 + גג פרטי 

)125 מ"ר( + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 3,600,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)21-21(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים
 רמות ג': 4 חד' )75 מ"ר 

נטו(, ללא מדרגות + חצר 
)30( + יחידה )30 מ"ר(, 

משופצת, יחידת הורים, מחסן,
2,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

בני ברק

דירות 
להשכרה

 במהרש"ל, בבלעדיות, 
מבחר דירות, 4 חד' + 5 חד', 
ק"ב, משופצות, ללא מעלית 

"תיווך-יש-נדל"ן"
0506-75-77-28)21-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ביהושע דירת גג 5 חד', 
180 מ"ר, חזית + מעלית + 
חניה, 7,200 ש"ח "תיווך-יש-

_____________________________________________)21-21(נדל"ן" 0506-75-77-28

 להשכרה בשבטי ישראל 4 
חד', בניין חדש, קומה 2, 

5,000 ש"ח "פנחס נכסים" 
055-6789653)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בדלסר, 
בנין חדש, 3 חד', 3 כ"א,
נוף ואויר פתוח!!! ק"ו, 

4,250 ש"ח גמיש, 
לרציניים תיווך
03-8050080)21-21(_____________________________________________

 להשכרה במינץ 3 חד', 
סוכה, 60 מטר, קומה 2, 
מפואר מאוד, 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)21-21("פנחס נכסים" 055-6789653

 להשכרה באבן שפרוט 
3.5 חד', קומה 1, דירה גדולה, 

3,800 ש"ח "פנחס נכסים" 
055-6789653)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה כ-
3 חד' מרווחת, 70 מ"ר, ק"ב, 

חזית, ממוזגת, משופצת 
חלקית, 3,700 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

2-2.5 חדרים

 בקרית הרצוג במשולם 
ראט, מיידי, כ- 55 מ"ר, ק"ב, 
2.5 חד', 2 מרפסות שירות, 
חצר מטופחת, 3,100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-24ש(לל"ת 052-6364661

 בבגנו )אזור העיריה( 2.5 
חד', קומת קרקע + יציאה 

לחצר, מיידי, 3,200 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ל(053-3126997

 להשכרה ברחוב 
אנילביץ בית פרטי, 2.5 

חדרים גדולים, בשטח של
80 מ"ר כניסה 1.7, 

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 2 חד', 
50 מ"ר, שמורה, ק"א, 3,000 

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

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, קומה ג', בבנימין 

אברהם, 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)20-23ש(050-3428666
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חדר כושר 
מאובזר

ארוחות כיד המלך ⋅ פנסיון מלא ⋅  הרצאות מרתקות ⋅  לימוד כל הלילה עם כיבוד עשיר

י’ איר- י”א איר תשפ”ב 11/5/22-12/5/22

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

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

זוגות, 052-5254569/70,
_____________________________________________)12-11/23ש(04-6980419

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 26 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת, 
הבית משופץ 053-2749180 

_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 5 
דק' למדרחוב + מרפסת נוף, 

עד 4 ילדים
_____________________________________________)3-27ש(054-6511250/350

 "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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

ספסופה

 2 יח' נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים + ג'קוזי ומתקני 
גן, מקווה ובית כנסת קרוב 

_____________________________________________)17-28ש(050-4776772

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-49/22ש(050-8954654

 וילת נופש גדולה, 6 חד',
דירת 2 חד', יפיפיות, 

מרוהטות, משופצות, נוף לים 
_____________________________________________)12-23ש(050-5263031

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)16-27ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון, כולל שרותי המלון, 

_____________________________________________)16-40ש(ללא אוכל 0527-184183

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-38/22ש(050-6217759 02-5361771

 סוויטות ארגמן, 4 יחידות 
+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
+ בריכה בנויה, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)13-12/23ש(צמוד למירון 050-2606535

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)16-23ש(052-4604609

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
_____________________________________________)1-52/22ש(052-5254570

 "אצל אביה" וילה וצימר 
+ מתחם 3 צימרים, סה"כ 

ל- 50 איש, בריכה מחוממת 
בכל מתחם. ערסלים, נדנדות 

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

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

ירושלים והסביבה

יבניאל
 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/22ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)21-32ש(לסוויטה 052-3540874

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 054-8376899
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7653899

 בס"ד, צימרים מהממים 
בכוכב יעקב, ליד ירושלים, 

חצי חינם לאברכים, בריכה + 
_____________________________________________)7-6/23ש(ג'קוזי 055-6697474

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

_____________________________________________)12-8/23ש(במגוון גדלים 053-3184783

 "בנצימר"- נופי ירדן-צימר 
מרווח, ג'קוזי, מרפסת נוף, 
אפ' לקבוצות, אפ' לג'יפים, 

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739 052-2403750

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

מוצרים 
ושירותים

גמחים
 ק'וזאקים ק'וזאקים 

השכרת בגדי ק'וזאקים ברמה 
גבוהה מאוד לאירועים 

_____________________________________________)21-22(לשמחות 054-8597449

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

השכרת רכב

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגם מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק

בר יוחאי

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים + בריכה 
מוצנעת, חדר אוכל, ג'קוזי, 

נוף, עד 40 איש, חצר + 
_____________________________________________)9-34ש(מתקנים 050-8219080/1

 קרית הרצוג בני ברק, 
לשבתות, חגים, ונקיה לפסח, 
5 חד', ק"ק, בין 7-9 מיטות + 
מזרונים, מטופחת ומסודרת, 

מחירים טובים! 052-7113508
_____________________________________________)10-21ש(050-7113508

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

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

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)20-31ש(050-4124556

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

 דירות נופש גדולות, 
מאובזרות, גינה, מטופחת, 

טרמפולינה, נדנדות, ונוף
052-3771789
_____________________________________________)20-19/23ש(052-2342522

מושב תרום

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות, מסעדת "רוטשילד" 
מהדרין בסמיכות

_____________________________________________)21-20/23ש(054-6299082 054-6388082

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/22ש(04-6989734

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/22ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/22ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)4-6/23ש(במקום 050-3388668

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
053-5681288

_____________________________________________)41-40/22ש()תמונות באתר(

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/22ש(ונדנדות 052-5856465

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/22ש(050-6241690

 וילה 9 חד', ממוזגת, 
מאובזר קומפלט, בריכה גדולה 

+ מתקנים, ביהכנ"ס צמוד, 
_____________________________________________)7-32/22ש(פארק קרוב 053-2827371

 בהר כנען: בית ארז - 55 
מיטות, בריכה, חצר, חדר 

אוכל, בית כנסת
 053-4185084

www.beiterez.net)19-22ש(_____________________________________________

 בהר כנען דירת נופש 
פרטית עד 20 איש, מאובזרת 

+ חצר וגג, עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)19-30ש(050-8633770

לפרסום
בלוח

03-6162228

 במנחם 2.5 חד' פלוס 
חצי, 75 מ"ר, קומה נמוכה, 

שקטה, נעימה, וממוזגת, 
_____________________________________________)20-21ש(3,600 ש"ח 054-8484119 

 2 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
בז'בוטינסקי חזית להירדן, יפה, 

_____________________________________________)21-21(ממוזגת 058-3271092

 חנות 20 מ"ר להשכרה, ר'
עקיבא 143, 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-22ש(053-8526896

מבנים
 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 ברמת אהרון באזור 
רחוב פוברסקי, להשכרה 

חנות 27 מ"ר, לכל 
מטרה, 3,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

משרדים

 מיידי, לכל מטרה, חנות 
בב"ב, מושקעת, מוכנה 

לעבודה, במרכז רבי עקיבא 
_____________________________________________)20-23ש(050-2899019

 להשכרה משרד 10 מ"ר 
בגני גד 11 + שרותים ומיטה, 

1,000 ש"ח 050-6528100 
_____________________________________________)20-21ש(052-6555301

יחידות דיור

 בשיכון ג', ק"ק 
מוגבהת, כניסה פרטית, 

2 חד', 40 מ"ר, מיידי, 
2,800 ש"ח 

054-4627814
_____________________________________________)19-22ש(050-9627814

 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפהפיה ומרוהטת + סוכה +

מרפסת, ללא תיווך
054-3975952)20-26(_____________________________________________

 דירת חדר בקהילות יעקב, 
לבודד/לזוג, 1,900 ש"ח
)19 מ"ר( 03-5744031

_____________________________________________)20-21ש(052-7654674

 בפרדס כץ יחידת דיור 2.5 
חדרים, מעוצבת בסטייל, 

מטופחת ומושקעת, חדשה 
052-7679620)20-21(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

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

_____________________________________________)20-21ח(מתיווך 052-3595314

1-1.5 חדרים
 להשכרה דירת חדר וחצי, 
מרוהטת ממוזגת ומאובזרת, 

רח' רבינו אשר 8 בני ברק 
_____________________________________________)20-23ש(050-9734807

 בקוק 2 חדרים, כ- 35 
מטר, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2 מרפסות, ממוזגת, 
_____________________________________________)20-23ל(סוכה 052-7672648

ירושלים
1-1.5 חדרים
 בבית וגן חדר וחצי, 

מרוהטת וממוזגת, כניסה 
_____________________________________________)20-21ל(פרטית, מיידית 053-3169314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)21-22ח(תיווך 054-7432035

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק עד 1,300,000 שקל 

_____________________________________________)21-22ח(050-6651365

 ברבי טרפון 33 מ"ר, 2 
כ"א, ממוזגת, רהיטים חדשים, 
קומת קרקע מוגבהת, מיידית 

058-3271092)21-21(_____________________________________________

 במעונות ויז'ניץ כ- 40 
מ"ר, קומה 6, מעלית, 

מרוהטת קומפלט, חדשה, 
מיידי, 3,200 ש"ח

_____________________________________________)21-24ש(050-2362378

עמנואל
2-2.5 חדרים

 דירת קרקע עם חצר 
גדולה, התחלת שכירות 1 

ליוני, 1,000 ש"ח
_____________________________________________)21-24ל(054-6648933

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

עסקים

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
8,000 ש"ח, מיידי בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)21-21(_____________________________________________

 חנות 55 מ"ר ברבי עקיבא 
32, קומה א', מחיר מציאה 

_____________________________________________)21-21(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה חנות בירמיהו 
ר"ע, 35 מ"ר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)21-21(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה חנות 35 מ"ר 
ברבי עקיבא 34, משופצת 

ברמה גבוהה תיווך דורון
054-4980159)21-21(_____________________________________________

 להשכרה חנות במהרש"ל 
ב"ב, 13 מ"ר + 9 מ"ר גלריה, 
3,200 ש"ח "תיווך-יש-נדל"ן" 

0506-75-77-28)21-21(_____________________________________________

 להשכרה משרד 70 מ"ר 
במרכז העיר, מחיר מציאה 

_____________________________________________)21-21(תיווך דורון 054-4980159

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

טיולי גיפים
 בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים- חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 

לנהיגה עצמית, אופציה 
לצימרים 052-2403750

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739

קיט 
ונופש

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות מאובזרות וממוזגות 
*1 חדר, ק"ק *4 חד' בק"ג + 

מעלית *2 חד' בק"ג + מעלית 
_____________________________________________)21-44ש(052-7619554

 ליד מירון, דירת נופש 
יפיפיה + מרפסת גדולה וגינה,

12 מיטות + מזרנים
_____________________________________________)21-46ש(058-5994740

לפרסום
בלוח

03-6162228

חפץ חיים
 יחידת נופש קטנה 

המתאימה לזוג + 2 בקיבוץ 
_____________________________________________)21-24ל(חפץ חיים 050-3332407

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/22ש(053-3226630 053-7707020

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

מפוארות ביישוב הדתי, ג'קוזי 
+ בריכה, גינה פסטורלית 

 052-4481113
zimerdan1@walla.com)6-5/23ש(_____________________________________________

טבריה

 חדשה, בקרית 
שמואל, 4 חדרים, 

נקיה, מרווחת, נוף 
מדהים, במרכז

050-4191727/6 וואצאפ 
055-9836473 מייל 

me18543672@gmail.com)19-44(_____________________________________________

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)21-32ש(052-8355839

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, באווירה פסטורלית
_____________________________________________)21-32ש(050-6333765

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

לפרסום
בלוח

03-6162228

מירון

לפרסום
בלוח

03-6162228

עין יעקב
 בעין יעקב, חדשה!!! לזוג 
+ 2, בריכה מחוממת, שקטה, 

פרטיות, נוף מהמם!!! פנוי 
_____________________________________________)17-28(לפסח!!! 052-4222965

צפת

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/22ש(מרהיב 052-8793288

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות/לזוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)17-16/23ש(050-5275981 04-6961175

 במיקום מצוין, יפה, 
משופצת, ממוזגת, 3 חד' + 

סלון + מרפסת + נוף
052-7196827)21-32(_____________________________________________

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

050-6784922
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/22ש(058-5188846

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חד', למשפחות 
גדולות, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

י’ איר- י”א איר תשפ”ב 11/5/22-12/5/22

 רדיאטור בטיחותי + שעון 
_____________________________________________)20-21ח(שבת 350 ש"ח 054-8303051

 מחבת חשמלי ענק קוטר
40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 sh-770 מסך מחשב דק 
מידות: 35*40 ס"מ 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 3 גופי תאורה נורות הלוגן
מיועד לקיר 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 תנור חימום חשמלי קטן 
גרץ תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם ef-183 ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 מגהץ קיטור 150 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

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

 ג'ק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

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

 כיריים גז 150 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 למכירה אופה לחם חדש 
בניילון של מורפי ריצ'ארד 

250 ש"ח במקום 400 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-5494443 שבתאי

 nespresso מכונת קפה 
דגם חדיש מקציף חלב 350 

_____________________________________________)20-21ח(שקל 052-6784969

 טאבלט 10.1 אינטש
lenovo מצלמות + וידאו 

מצויין 320 שקל 
_____________________________________________)20-21ח(052-6784969

 4gb ram מחשב שולחני 
intel l3 3.3ghz ב- 300 שקל 

_____________________________________________)20-21ח(052-6784969

 מסך מחשב תפריט 
עברית אחריות לשנה 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(ב"ב 052-9544107

 דוד שמש 120 ליטר מצב
מצויין 200 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)20-21ח(054-8401705

 למכירה בהזדמנות מכונת 
כביסה פתח עליון כחדשה 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 054-7950006

 פקס כולל טלפון במצב 
חדש חדש ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7151045

 פלורוסנטים לא לדים 
במצב חדש אחריות שנה ב- 3 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-7151045

 סיר לחץ חדש נעמן 7.5 
_____________________________________________)20-21ח(ליטר 100 ש"ח 050-4131038

 מחשב נייח hp מסך דק 
+ עכבר מקלדת מדפסת 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-7662828

 עגלת תאומים ועגלת פג
300 ש"ח כ"א מערב ב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(052-7131071

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)20-21ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 23 רק 15 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(058-4843223

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 

כחדשה אדומה 499 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-4171008

 מציאה! עגלה חדשה! 
אפורה גם אמבטיה וגם טיולון 

_____________________________________________)20-21ח(רק 500 ש"ח 058-3245685

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

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה עגלת תאומים 
מצב מצויין 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 300 ש"ח 

בלבד + מיטת תינוק 180 
ש"ח + מזרון 80 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3076507

 למכירה אמבטיה לתינוק 
+ מעמד מצב חדש 90 ש"ח 

בלבד + לול 140 ש"ח + מזרון 
50 ש"ח + סלקל חדש 80 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה לול נשיאה 
מתקפל כולל תיק נשיאה צבע 

כחול כהה 180 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(053-3076507

 מנשא לתינוק חדש 
בקופסא חברת ציקו 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(מערב ב"ב 052-7131071

 מטחנת בשר + טחינת 
אגוזים מולינקס 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 מזגן חלון עובד מעולה 1 
כ"ס אלקטרה 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

go gps  מסך מגע ללא 
אינטרנט + כרטיס 350

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 מערכת קולנועית ביתית 
+ 6 רמקולים ומגבר כחדש 

_____________________________________________)20-21ח(400 ב"ב 053-3121020

 למכירה פינת אוכל + 6 
כסאות מרופדים במצב טוב 

מאוד 500 ש"ח 054-5494443 
_____________________________________________)20-21ח(שבתאי

 שולחן סלון במצב טוב 
300 ש"ח בהזדמנות!!!
_____________________________________________)20-21ח(050-4160457 ירושלים

 כסא סלון כ"א 200 ש"ח 
בהזדמנות!!! 050-4160457 

_____________________________________________)20-21ח(ירושלים

 למכירה ספת עור חומה 
ומושב מעוצב ללובי 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 052-3662700

 למכירה 3 שידות בגדלים 
שונים בין 50 ל- 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 052-3662700

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)20-21ח(ס"מ 10 ש"ח 050-6245339 

 פינת אוכל + 6 כסאות 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 ארון בגדים גדול 240*240 
מצב חדש 6 דלתות כולל אזורי 

תליה ומדפים 500 ש"ח עקב 
_____________________________________________)20-21ח(מעבר דירה 054-4668112

 מזנון עץ 3 פתחי אחסון 
טריקה שקטה 500 ש"ח עץ 

אורן גודל 40*200 עקב מעבר 
_____________________________________________)20-21ח(דירה 054-4668112

 סלון פינתי מצב כמו חדש 
צבע אפור מרווח בד רחיץ 

דוחה כתמים 500 ש"ח עקב 
_____________________________________________)20-21ח(מעבר דירה 054-4668112

 ספות מעור אמיתי 
1+2+3 במצב מצויין 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח פ"ת 052-7662828

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 מצב 

מצוין 500 ש"ח + 6 כיסאות 
כ"א 100 ש"ח 054-5339488 

_____________________________________________)20-21ח(מ- 16-20

 2 ארונות מדפים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(03-6199806

 למכירה כסאות כ"א 30 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8303051

 מנורה יפה 200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 מעונין לקנות את הספר 
הבית שעל הגיבעה מאת 

_____________________________________________)20-21ח(קיסנר 052-8364385

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 
_____________________________________________)20-21ח(גם אחרי פורים 052-3595314

 מעוניין במכשיר למינציה 
_____________________________________________)20-21ח(בתרומה 054-8478897

 למסירה מדפסת hp לייזר 
כוללת פקס וסורק 

_____________________________________________)21-22ח(052-7167441

 גריל חשמלי תוצרת זק"ש 
_____________________________________________)21-22ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
40 כוסות כחדש!!! 130 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-2786557 פתח תקוה

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-7432035

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530 אבנר

 למכירה מיקרופונים שור 
החל מ- 400 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-2437292

 למכירה כיריים גז צבע לבן 
לפסח 5 להבות שמור כחדש 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח 052-2437292

 סיר לחץ 7.5 ליטר נעמן 
_____________________________________________)21-22ח(חדש 100 ש"ח 050-4131038

 מטחנת בשר מולינקס 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח 050-4131038

 סיר טיגון של חברת 
אלקטרולוקס היה בשימוש 

פעם אחת כשל"פ 5.4 ליטר 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח גמיש 050-4136221

 סיר גדול נירוסטה מס' 7 
סולתם 80 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(053-3155415

 מחשב נייח ללא אינטרנט 
_____________________________________________)21-22ח(450 ש"ח 053-3155415

 תנור חימום חשמלי קטן
גרץ תקין 50 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם ef-183 ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 מציאה! כחדשה! מערכת 
סטריאו קומפקטית פנסוניק 

איכותית מאוד 270 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(052-7108328

 מציאה! טוסטר אובן 
מעולה גדול 40 ליטר איכותי 

_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח 052-7108328

 למכירה מקרר מצב מצויין 
400 ש"ח בלבד 053-3076507 

_____________________________________________)21-22ח(בני ברק

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם תיבת טעינה חברת 
LUOLO עם מיקרופון 

עמידות למים שנה אחריות 
_____________________________________________)20-21ח(110 ש"ח 052-7154435

 מגהץ אדים חדש באריזה 
frima ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)20-21ח(052-2786557

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן מחשב פינתי 
בשילוב כוורת מונחת ארון 

ומגירות תחתון בהיר 490 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(052-7148005

 מנורת לד עגול לחדר בנים
_____________________________________________)21-22ח(/בנות 60 ש"ח 052-7148005

 וואזה שקוף לשולחן שבת
גובה 30 ס"מ 45 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3155415

 מראה קיר גדולה מאוד 
צבע חום 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3155415

 6 צלחות גדולות עמוקות 
של איקאה 70 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3155415

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)21-22ח(בני ברק

 שולחן כתיבה מידות 
75*60*120 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(054-7216671 בני ברק

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 350 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)21-22ח(054-7216671

 למכירה מיטה יהודית 
מגירות כולל מזרונים 460 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה 2 מיטות נוער 
נפתחות עם מגירות 380 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(מצב חדש 053-3076507

 למכירה כסא מנהלים 
מצב מצוין 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(053-3076507

 למכירה מזנון סלוני עץ 
מלא מעוצב 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(053-3076507

 למכירה שידת מגירות לכל 
מטרה 180 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3076507

 שולחן סלון מעץ מלא 
נפתח 2.50 מטר + כסאות 

במצב שמור! 400 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(058-3292985

 עמודון 7 מדפים + 2 
דלתות מצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(מערב ב"ב 052-7131071

 למכירה לול עץ כולל 
מזרון אורטופדי 140 ש"ח + 
עגלת טיולון 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(053-3076507

 כרית הנקה חדשה 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-3660737

 מנשא תינוק במצב חדש 
_____________________________________________)21-22ח(300 052-3660737

 תיק עגלה )שילב( 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח מורן 052-3370884

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)7-10(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 300 ש"ח 

054-8422105)14-14(_____________________________________________

 כובע ברסלינו, מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 400 

_____________________________________________)14-14(ש"ח 054-8422105

 שמלת נערות חדשה 
לשבת מידה 44 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(054-8532597

 מולטי אפקט לגיטרה 
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב- 

250 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)21-22ח(054-8476577

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)21-22ח(שקל יהודה 054-8476577

 מקראות גדולות הבהיר 
עם זוהר נגלה לא היה בשימוש 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח 03-5796979

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

לימוד נהיגה

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

מחשבים
 השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 
50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

שידוכים
 שידוכים לבני ובנות 

ישראל מכל העדות 
והחוגים הדורשים טלפון 

כשר וכיסוי ראש 
במטפחת כהלכה בלבד 
077-3305364 שדכנים 

הרוצים להצטרף יש 
_____________________________________________)17-28ש(לפנות להנ"ל

השבת 
אבידה

יד שניה 
קונים

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

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 שידוכי המרכז, 
לחרדים ודתיים בלבד, וכל

הגילאים, לחסידיות 
וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

 נמצא זיכוי לחנות לגנים 
_____________________________________________)21-22ח(ומכשירי כתיבה 054-8532022  

 נמצאו תמונות פספורט 
_____________________________________________)21-22ח(ברחוב רש"י ב"ב 0504166201

 מעוניין במחשב נייד 
לכתיבת ד"ת בתרומה

_____________________________________________)20-21ח(054-8478897

 דרוש מקרר למסירה 
לבחורי ישיבה באזור אלעד 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612757

 דרוש מחשב נייד להחלפה 
עם מחשב נייח חדש 

_____________________________________________)21-22ח(050-4166201

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)21-22ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)21-22ח(בתרומה 054-7938941

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

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)21-22ח(סביר 050-6651365

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)21-22ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

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

_____________________________________________)21-22ח(אלקטרה 052-3595314

 דרוש קורקינט חשמלי 
 ex-power מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)21-22ח(052-7396092

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)21-22ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)21-22ח(054-7432035

 דרושה קלנועית לבודד או
זוג תקינה או תקולה ב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(050-5343924

 מחפש אופניים תקינים או 
_____________________________________________)21-22ח(תקולים ב"ב 050-5343924

 דרושים אופניים חשמליות 
או רגילים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב 052-9544107

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)21-22ח(050-5343924

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב 052-9544107

 מאוורר רצפה שמור 
ושקט מאד 60 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(050-5343924

 מצלמת דרך לרכב 3 
עדשות תוצרת פיור סינמה 

_____________________________________________)21-22ח(480 ש"ח 052-2727474

 מקרן חדש מיני 40 אינץ 
מסך כולל כל החיבורים + 

שלט ורמקול מובנה 250 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(052-7154435

 אורגן רהיט ימהה דרוש 
תיקון 450 ש"ח 052-7697903 

_____________________________________________)21-22ח(052-7615546

 מטען נייד חדש באריזה 
_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח 052-7148005

 רמקולים איכותיים 
למחשב חדש באריזה 50 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7148005

 מכשיר סודה קלאב 
ומנורה סינית במצב מצוין ב- 

_____________________________________________)21-22ח(30 בערב 054-8451318

 למכירה מקרר אמנה 
במצב מצוין גדול 500 ליטר 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-4273857

 ssd 128 מחשב נייח עם 
פנטיום רק ב- 480 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-4175494

 hp מדפסת משולבת 
3830 בעברית רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(דיו חדש 050-4175494          

 טאבון לאפיית פיתות 
בשטח מוכשר ומוטבל כדין 90 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8532597

 מקרן איכותי מצב מצויין 
40 אינץ תצוגה מגיע עם מסך 
בד לבן שנה אחריות + שלט 

_____________________________________________)21-22ח(350 ש"ח 052-7154435

 ds גמבוי 2 מסכים חדש 
nintendo ב- 130 משחקים 

_____________________________________________)21-22ח(350 ש"ח 052-7154435

 מכונת לק ג'ל מקצועית 
+ ערכה משלימה 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(ירושלים 054-8532597

 כרטיס משחק לגמבוי 2 
מסכים משחקים חדשים ב- 

_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח 052-7154435

 למכירה פקס משולב 
3835hp ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-2437292

 בהזדמנות!!! מקרר 
אמקור לא עובד הפנימי 

והחיצוני כמו חדש 300 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(050-4160457

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3346080

 מקרר שארפ עם התקן 
שבת 250 במערב ב"ב

_____________________________________________)20-21ח(052-7131071

 תנור דו תאי של קינג 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח מערב ב"ב 052-7131071

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב חדש למזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בפתח תקוה 052-2786557

 כרטיס גמבוי חדש 2 
מסכים 482 משחקים אוסף 

מריו וסוניק ועוד 149 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7154435

 cf fc rosh מקרן איכותי 
רמקול מובנה + שלט תצוגה 

כ- 120 אינץ ענק + בד לבן ב- 
_____________________________________________)20-21ח(450 ש"ח 052-7154435

 מיני מקרן עם רמקול 
מובנה ושלט גודל תצוגה ב- 

40 אינץ ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(052-7154435

 למכירה כיריים 5 להבות 
במצב מצוין ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7619852

 למכירה מערכת הגברה 
לדיג'יי במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-5494443 שבתאי

 מסך דק 150 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(050-3346080

 3 שעוני חשמלי דיגיטלי 
באריזה נ.מצא בלוח חברת 

_____________________________________________)20-21ח(ווגה 300 ש"ח 052-2786557

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
_____________________________________________)20-21ח(מהר 499 ש"ח 054-3558949

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)20-21ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 מקרן לצפייה באיכות 
מדהימה 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-3558949

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 054-3558949

ריהוט

 שולחן לסלון, צבע חום 
כהה, נפתח ל- 3 מטר, 

וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)21-24(בהזדמנות 052-4227714

 מכשיר תמי 4 במצב סופר 
מעולה כולל פילטר ומנורה 

צבע קרם 1,000 ש"ח
_____________________________________________)20-23ל(052-4076070

 כיור במידה קטנה איכותי 
חדש במחיר 300 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-8557339

 שולחן משרדי/ילדים 
70*140 איכותי יפה וחזק 100 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7609593

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)21-22ח(050-3337530 אבנר

 5 מגירות כתר לחדר 
ילדים שקוף/אדום 80 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7148005

 למכירה כורסא נפתחת 
למיטה 250 ש"ח בערב

_____________________________________________)21-22ח(054-8001611

 למכירה שידה 2 מגירות 
מצב מצויין 150 ש"ח בערב 

_____________________________________________)21-22ח(054-8001611

 למכירה מזרון למיטה זוגי 
קפיצי מצב מצוין ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-5173714

 כיור חפיפה נייד לספר 
חדש באריזה 400 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7155042

 כסא ספרים של ריטר מצב 
_____________________________________________)21-22ח(מצוין 200 ש"ח 052-7155042

 מחליק שיער מקצועי 
להחלקות מצב טוב 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7155042

 וילונות תחרה 4 מטר על 
2.60 מחיר 250 ש"ח פתח 
_____________________________________________)21-22ח(תקווה מירי 052-3673582

 ספה 3+2 כחדשה במחיר 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-6910024

 למסירה שידה 4 גלגלים 
_____________________________________________)21-22ח(משרדי 052-2437292

 למכירה וילונות מיוחדים 
לסלון לחדר ילדים 400 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-2437292

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)21-22ח(כיסוי 250 ש"ח 052-2437292

 למסירה ארונית מעץ 
סנדויץ 2 דלתות פורמייקה 

_____________________________________________)21-22ח(052-2437292

 שולחן לפינת אוכל מעץ 
שמור כחדש ללא כיסאות 110 

על 70 נפתח ל- 2 מטר 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-2437292

 עמודון לחדר ילדים 50 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 050-4131038

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 מצב 

מצוין 500 ש"ח + 6 כיסאות 
כ"א 100 ש"ח 054-5339488 

_____________________________________________)21-22ח(מ- 16-20

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8303051

 ערסל מקרמה בצבע 
שמנת כולל כרית ושידה 

ומתקן מתכת לתליה בתקרה 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-4668112

תינוקות
 דייסת קונפלור חברת 
מטרנה בד"צ 6 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב 050-4107696

 מיטת תינוק מעץ מלא +
מזרון 270 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)21-22ח(050-4107696

 מיטת תינוק כחדשה ללא 
_____________________________________________)21-22ח(מזרון 490 ש"ח 052-7148005

 למכירה כיסא אוכל 
לתינוק במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בערב 054-8001611

 למכירה טיולון מצב מצויין 
200 ש"ח בערב 

_____________________________________________)21-22ח(054-8001611

 לול + שידת החתלה 400 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 050-7810400

 סלקל חדש ומהמם לרכב 
+ מתאים לעגלת מוצי רק 

_____________________________________________)21-22ח(350 ש"ח 054-8447306

 טרמפולינה נאה ונוחה 
במצב מעולה של צ'יקו ב- 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 03-6169291

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-3463482

 מציאה! במצב חדש! 
אוניברסיטה עם פסנתר מנגן 

לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(052-7108328

 מציאה! אוניברסיטה עם 
קשתות לתינוק 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(052-7108328

 מציאה! במצב חדש! 
טרמפולינה של שילב 50 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7108328

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(054-7216671 בני ברק

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(054-7216671 בני ברק

כללי
 עוברים דירה ב- 

15/8/22! בהזדמנות 
בב"ב תכולת דירה, 

רהיטים, מוצרי חשמל, 
הכל מצב טוב- עד 

_____________________________________________)20-23ש(כחדש! 052-2437292

 למכירה גלשן מצב חדש 
מחיר 1,500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ל(054-6548366

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)4-7(_____________________________________________

 למכירה שמלה 
מהממת לארוע, 

שהחולצה מפייטים 
והחצאית קטיפה שחור, 
מקסי, מידה 42, ב- 550 

ש"ח, נלבשה רק פעם 
אחת, עלתה 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)6-9(לפרטים 054-6337121

תקשורת

 מכשיר mtk1 מצב טוב 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח ב"ב 053-3121020

 פלאפון נוקיה 208 לא 
מאושר חדש בקופסא מקורי 

_____________________________________________)21-22ח(290 ש"ח 052-7148005

 למכירה טלפון כשר 
מרקורי דור 2 חדש באריזה 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח 054-8464909

 מפת שולחן גוון ב'ז 
כחדשה מידות 150*250 ב-

_____________________________________________)21-22ח(40 ש"ח 03-6169291

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-3463482

 5 דיסקים לצפייה של 
מסעות כרמלי 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(03-5700672

 למכירה כיסוי בד חיצוני 
למכונית 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(054-6389446 בני ברק

 למכירה מגבעת חדשה 
crown עגול מידה 58 300 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-6389446 ב"ב

 מפת שולחן גוון שמנת 
חדשה באריזה 150*250 ב- 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 03-6169291



י’ איר- י”א איר תשפ”ב 411/5/22-12/5/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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)20-21/22(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

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

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

ביקוש 
עבודה

 סייעות/גננת לגן פרטי 
בגני תקווה, הנהלה חרדית, 40

ש"ח לשעה, הסעה מב"ב 
_____________________________________________)19-22ל(050-4131561

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
משרה 103

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 102

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות, 

קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

משרה 101

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב- רמת גן 
_____________________________________________)19-22ש(054-8507450

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמלי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)19-22ש(במרכז 03-6160186

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)19-22ש(052-4003742

 דרושה מטפלת 
תינוקות חמה ומנוסה 

למעון איכותי ברמת 
אביב, 45 ש"ח לשעה, 
במיידי, משרה חלקית/

מלאה. חגית- 
_____________________________________________)19-22ש(054-7708715

 למעון פרטי בגבעת
שמואל דרושה מטפלת עם 
נסיון, משרה מלאה/חלקית, 

אפשרות גם לצהרון
_____________________________________________)20-31ש(050-7250631

 לת"ת בת"א דרוש ר"מ 
לכיתה ח' לשנה"ל הבאה, 

ניסיון חובה קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)19-22(_____________________________________________

 לחברה ותיקה בב"ב 
דרושה מהנ"ח סוג 3+2 

כולל עבודות מזכירות, 
ידע בחשבשבת חלונות + 

אופיס. קו"ח לפקס-
03-616-1865 או למייל

riki@silonit.co.il)20-23ש(_____________________________________________

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)21-22(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)21-22ח(גמיש בשעות 052-3595314

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בגיהוץ וקיפול 
בגדים וכו' עבודות כלליות 

_____________________________________________)21-22ח(054-7938941

דרושים
לרשת מינימרקטים חרדית בבני ברק

:ות/דרושים

050-7103245: לפרטים

ות/קופאים
למשמרת 

בוקר או ערב

ות/מחסנאים
למשמרת בוקר 

7:00-16:00

ות/סדרנים
למשמרת בוקר 

7:00-15:00

ות/מלקטים
למשמרת 

בוקר או ערב

של שנתיים לפחות ניהוליניסיוןעםסניףת/מנהל
hr2@netivc.co.il ח למייל "קו

מינימרקטיםלרשת 

ות/דרושים
סניפיםות/מנהלי

ניהול עובדים ותפעול שוטף של הסניף
*חובה–בניהול רשת מזוןניסיון 

ד"בס

hrnetiv@netivc.co.il: ח"לשליחת קו

ירושלים/רחובות: לאזורים

!ות/שכר הולם למתאימים
!רשת משפחתית עם אופציות קידום 

החברה מהיום הראשוןות/עובדי

רדיתחלרשת מינימרקטים 
(רוממה עילית/יעקבנווה)ירושליםאזור

:ות/דרושים

יות/קופאים
יות/סדרנים

(לעבודה בערב)ת/ת אחראי/קופאי

ד"בס

!אווירה תורנית ומכבדת /רשת חרדית
הראשוןהחברה מהיום ות/עובדי

050-8841090: לפרטים

 לרבקה זהבי, תופרת, א'-
ה', שעות גמישות, מכונה + 

_____________________________________________)20-21ל(תפירה 03-5797279

 למרכז יום בבני ברק 
דרושות: מטפלות, עובדת 

ניקיון, דרישות: יחסי 
אנוש מעולים, סבלנות, 
יכולת נתינה, חריצות, 

יסודיות, ניסיון תעסוקתי 
_____________________________________________)20-21(לפרטים 03-5707716

 למעון ילדים בבני ברק
דרושה מטפלת 

לתינוקיה, משרה נוחה, 
תנאים טובים

052-7641817)21-22(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים מעולים 
_____________________________________________)21-24ש(054-8411503

 לאיחוד הצלה בב"ב 
דרושות עובדות לבוקר, 

35 ש"ח + בונוסים 
למתאימות לפרטים

03-6001411)21-24(_____________________________________________

 מטפלת/סייעת/גננת 
למשפחתון בת"א, שכר גבוה, 

תנאים טובים למתאימה
_____________________________________________)21-22ל(050-4187779 053-3148021

 לארגון חסד דרושות 
טלפניות מהבית, שכר לפי 
שעה/אחוזים קו"ח למייל: 

mailamuta1@gmail.com)21-24ל(_____________________________________________

 למעון פיצקלאך בגבעת 
שמואל גננות/מטפלות, 

משרה מלאה/חלקית, תנאים 
_____________________________________________)21-24ש(נוחים וטובים 050-7884864

 לבוטיק יוקרתי לבגדי 
נשים בבני ברק, דרושה 
אשת מכירות, לעבודה 

במשמרות, שכר גבוה + 
_____________________________________________)20-21ל(בונוסים 052-2050266

 לגן ילדים בק. אונו דרושה 
בדחיפות מטפלת למשרה 

חלקית/מלאה פנינה-
_____________________________________________)20-23ש(058-4770321

 למשרד בב"ב דרושה 
פקידת שירות לקוחות, 
א'-ה' 9:00-15:00, נסיון

בשיווק יתרון קו"ח למייל- 
shalomed2010@gmail.com)20-23ש(_____________________________________________

 דרוש עובד למחסן 
בב"ב לשעות הבוקר 
המוקדמות, בין -5:00
10:00 בבוקר, 5 פע' 

בשבוע 052-6364614 
beny631@gmail.com)20-21ש(_____________________________________________

 למכירה אופניים לילדים 
מתאים לגיל 6 חדשות לגמרי 
בצבע כתום ראלי קרוס 320 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה גלגלים לאופני 
הרים קידמי 80 ש"ח אחורי 

_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-2819921

 מכונת תפירה ברנט 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7938941

 למכירה אופני הרים במצב 
מצויין מידה 26 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-2819921

 פיתיון ג'ל קוטל נמלים 
במחיר מציאה 30 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-4699761 פ"ת

 משחק קלפים טאקי 
מילים מצב מעולה 30 ש"ח 

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

 למכירה פראק חדיש ב- 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח 052-7619852

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

 כיריים גז 3 להבות 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בפ"ת 052-2786557

 למכירה שו"ע יו"ד ג"כ 
דפוס וילנא תר"מ 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8478897

 למכירה דרכי תשובה ח"ה
דפוס סוואליווע תרע"ב 50 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8478897

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

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

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 150 

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

 למכירה אופניים לילדים 
ראלי פעלולים 150 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-2819921

 למסירה סט צלחות 
כשרות לפסח בירושלים

_____________________________________________)20-21ח(052-7646370

 תיק לנשים חדש 40 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 מולטי אפקט לגיטרה 
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב- 

500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)21-22ח(054-8476577

 שמלה לאירוע מידה 
42/44 שחור וכסף 50 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(050-7810400

 בושם אינפולנס גרלן 
כמעט חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-7810400

 להכנסת ס"ת שלטים 
חוץ ענקיים )1*6( איכותיים 
)לא מבד למכירה ב"ב 199 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-3132330 דביר

 מיחם נירוסטה חדש 
באריזה איכותי גולד ליין 30 

כוסות מאושר לשבת ב"ב 190 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-3132330 דביר

 רמקול ידני נייד ונטען 
איכותי חדש באריזה מתאים 

במיוחד לקייטנות/למדריך 
טיולים וכו' בחצי מחיר 450 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-3132330 דביר

 למסירה טור שולחן ערוך 
7 כרכים כל הקודם זוכה 

_____________________________________________)21-22ח(052-2437292

 קבצי החקיקה וספרי 
לימוד למבחן חשב שכר 2022 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח 053-3135426

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)21-22ח(052-2786557

 משפצים? כיור חיצוני 
סירה לבן מפואר כחדש 380 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3735326

 חליפת בגיר 48 כביס 
גזרה רחבה 2 מכנסיים 180 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 02-5376012/5

 אדניות גדולות מאוד 20 
ש"ח ליחידה 052-7600336 

_____________________________________________)21-22ח(בב"ב

 קוצץ ירקות דמוי סלייסר 
במשיכת חוט של פוד אפיל 

מצוין 50 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)21-22ח(052-7600336

 למסירה בקבוקי דיו 
למדפסת במזרק

_____________________________________________)21-22ח(052-7609593

 מציאה! תוכון אוסטרלי 
יפיפה לא נושך + כלוב 120 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7189937

 למכירה אקווריום 50/50
250 ש"ח דניאל 

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 למכירה גז 2 להבות 
במצב טוב 100 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 כיריים גז 3 להבות כחדש 
150 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)21-22ח(052-2786557

 מכונת תפירה ברנט 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-7938941

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח 052-2727474

 אקווריום ברוחב מטר 450 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח ב"ב 054-8412971

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה m נלבשה פעם 

אחת 100 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)21-22ח(050-4107696

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-3463482

 מציאה! מראה עם 
מסגרת ברזל שחורה עיטורים 
מידות 62×82 ס"מ 30 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7108328

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)21-22ח(052-7600336

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)21-22ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני טבעית חום 
כהה חדשה ללא שיער ארוך 

בעורף 500 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(053-3187276

 אופני ילדים bmx במצב 
טוב 30 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)21-22ח(050-5343924

 קובץ מפרשים כ.יופי 
קידושין + גיטין חלק א' 

חדשים 80 ש"ח כ"א
_____________________________________________)21-22ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)21-22ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים להשכרה/
למכירה ורוד עתיק 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(מידה 34 058-3233170

 אופני ילדים 16 חדשות 
לגמרי! 350 ש"ח + אופני 

ראלי פעלולים כחול 350 ש"ח 
גמיש + אופני הרים 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(054-2819921

 מדף מעוטר מעץ בצבע 
חום כהה 59*25 רק 55 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(054-8447306

 מחזורים ספרד 3 רגלים 
_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח כ"א 050-4131038

 גמרות כיס כריכה עבה 
_____________________________________________)21-22ח(10 ש"ח כ"א 050-4131038

 נעלי סנדל חדשים מידה 
326 בנים האש פאפיס 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7624122

 ש"ס עוז והדר פנינים 
כריכה רכה חדש ממש 270 

_____________________________________________)21-22ח(שקל 03-5796979

 memory כרטיס זיכרון 
stick micro m2 ב- 20 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(053-3147379

 למנצח בצורת מנורה על 
קלף קטן חדש מהסופר 150 

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

 כרטיס משחקים לגמבוי 
סוג עבה 10 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3147379

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3147379 

 טלפון נוקיה 6131 במצב 
מצויין 130 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(053-3147379

 למכירה מגן ברכיים חדש 
לרוכב אופניים ולאופנוע של 

חברת לרט 100 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-2437292



מרכז מידע לתחבורה ציבורית בשמחה. בערבות. באחריות.

ן ו ר י מ

הפקה: עזריאלי הפקות

קו המידע להילולת רשב"י

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס נסיעה מראש.

בשמחה, בערבות ובאחריות
כדי שכולם יוכלו לשמוח במירון עלינו לגלות התחשבות.

אם נקפיד על הכללים נוכל לשמוח ולאפשר גם לאחרים. 

זה כלל גדול בתורה""ואהבת לרעך כמוך
כרטיסי הנסיעה שרכשתם מהווים
אישור שהייה בהר למשך 4 שעות.

זכרו! התעכבתם? 
מנעתם מאחרים להכנס למתחם ההילולה. 

כולם זוכים להכנס אל הקודש
פנימה לציון הרשב"י! 

מהכניסה לציון ועד ליציאה ממנו יוצב מסלול בכיוון 
אחד, והמעבר דרכו יתנהל בשיטת סרט-נע. נכנסים,

מתפללים וממשיכים לכיוון היציאה.

הקפידו להשמע להוראות הסדרנים, אל 
תתעכבו יתר על המידה. 

אנא, אפשרו גם לאחרים להעתיר בציון. 

שימו לב!
השהות בהר מירון מוגבלת ל-4 שעות!

באתר טיקצ'אק ובאתר גלאטיקט 
Meron.tickchak.co.il :או בכתובת

בעמדות
'נדרים פלוס'

רכישת
כרטיסים

גלו אחריות, שמרו על עצמכם והמנעו מהתקהלויות, דחיפות וצפיפות.
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