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מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
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לשלוחה

יחד עם זאת, בניגוד לנוהג, הנשיא ריבלין 
לא זימן את נתניהו לבית הנשיא והקרע בין 
שני האישים מחריף  לרשותו של נתניהו 
יעמדו 28 ימים בניסיון להרכיב ממשלה 
ובסיומן יוכל נתניהו לבקש הארכה של 

14 ימים נוספים  במידה וייכשל בניסיון 
להרכיב ממשלה, יטיל הנשיא את המנדט 

על מועמד אחר, ככל הנראה ח"כ יאיר 
לפיד, או לחילופין יחזיר את המנדט לכנסת 

| עמ' 12-13

מבוי סתום: מצעד החרמות של הפוליטיקה הישראלית לא מאפשר לאף מועמד להרכיב ממשלה יציבה 

נשיא המדינה העניק לנתניהו 
את המנדט להרכבת הממשלה

משלחת הליכוד ממליצה על נתניהו בפני הנשיא | צילומים: מארק ניימן, לע"מ 

28 יום: כל התרחישים 
להרכבת ממשלה

החשדנות בין לפיד לבנט שהביאה את המנדט לנתניהו, נאום 
עבאס שלא הספיק לשכנע את סמוטריץ', ההתגייסות של סער 

והסיכויים של נתניהו להצליח להרכיב ממשלה 

| אבי גרינצייג בניתוח פוליטי של המצב

ירידה כן, קריסה לא
כמה קולות הפסידו הסיעות 

החרדיות? מה ההבדל בין החסידים 
לליטאים? מה מצבה של ש"ס 
ב'בייס' החרדי? האם הליכוד 
השאיר מנדטים בבית? ניתוח 
מיוחד של תוצאות הבחירות  

| אבי גרינצייג עמ' 14-16

איש החסד הר"ר חיים הר כסף ז"ל נהרג בתאונת דרכים מחרידה בחול 
המועד  בהלוויה רווית יגון נשאו דברים הגרש"א שטרן, רב מערב 

העיר ב"ב, הרב מתתיהו הלברשטט, אחיו דניאל ובנו יצחק  בתו נעמה 
שנפצעה קשה בתאונה מתאוששת בבית החולים לאחר ניתוח מורכב 

וזקוקה לתפילות | עמ' 4
הר"ר חיים הר כסף ז"ל כמתנדב הצלה

אסון בחוה"מ: איש החסד 
נהרג בתאונה מחרידה



הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

החופש הזה לעצמכם!

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
עובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות

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

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

ארוחת בוקר מפנקת בחדרים | חדרי התכנסות | טרקטור רכבת | פינות פיקניק | מסלולי אופניים | 



האם אוכל להמשיך לעזור לילדים? האם אוכל לחיות ברוגע וללא דאגות כלכליות?

  ״משכנתה פנסיונית״
הדרך שלך להמשיך לדאוג למשפחה

ככל שהגיל מתקדם החיים של רובנו משתנים ויש חלומות רבים להגשים. להקדיש יותר זמן ללימוד בשלוות 
הנפש, ליהנות ולרוות נחת בחברת הילדים והנכדים וגם להמשיך לתמוך בהם מבחינה כלכלית. חיסכון פנסיוני 
או קצבאות אם ישנם, לא תמיד מספיקים. הבשורה לבני גיל הפרישה מבנק מזרחי–טפחות היא: "משכנתה 

פנסיונית" – תוכנית מימון בגמישות רבה בסכומים, בתקופה ובתנאים, תוך שמירת הבעלות על הבית. 

לצד כל התוכניות לקראת הגיל השלישי 
גם  נלווה  יותר,  נינוחים  לחיים  והרצון 
הכלכלי.  בנושא  בעיקר  חששות,  מטען 
כמה זמן נוכל להרשות לעצמנו לתמוך 
האם  הנוכחית?  ברמה  ולחיות  בילדים 
הכסף יספיק? האם נוכל לשפץ? האם 
הגיל,  עם  התחייבויות?  לכסות  נוכל 
האפשרויות להמשיך לעבוד ולהתפרנס 
ההוצאות  אך  ומצטמצמות  הולכות 
התרחבות  עם  גדלות  השוטפות 

המשפחה, הילדים, הנכדים וצרכי הגיל.

מנהלים אחרת את הכסף
כדי להסתגל לחיים במתכונת החדשה, צריך 
החיסכון  אחרת.  כלכלית  לחשיבה  לעבור 
מספיקים  תמיד  לא  והקצבאות  הפנסיוני 
שכן  מתאימות  אינן  רגילות  והלוואות 
להעמיק  רק  עלולים  השוטפים  ההחזרים 
זאת   לעומת  החודשיות.  ההתחיבויות  את 
בישראל  הפנסיה  בגיל  מהאנשים  כ-80% 
– דירה או  מחזיקים בבעלותם נכס נדל"ן 
נכסי הנדל"ן עלה בצורה  בית. שוויים של 
הוא  שהנכס  כך  האחרונות  בשנים  ניכרת 

מקור מצוין להשגת מימון לטווח ארוך.

 ״משכנתה פנסיונית״:
 שומרים על שגרת החיים

וגם על הבית
מזרחי-טפחות השיק תוכנית מימון מיוחדת, 

״משכנתה פנסיונית״, שמאפשרת לממן 
את הצרכים האישיים והמשפחתיים ולשמור 

את הבעלות על הבית.
ומבוקר  מודולרי  המימון  העיקרון: 
מדובר  הלקוח.  בבעלות  נשאר  והנכס 
במסגרת  הפוכה"  "משכנתה  של  בסוג 
בעוד  מסוגה:  וראשונה  במיוחד  גמישה 
נכס  משעבדים  השכיחה  במשכנתה 
דירה,  לרכישת  הלוואה  תמורת  לבנק 
נכס  משעבדים  פנסיונית״  ב״משכנתה 
הגיל  לצרכי  הלוואה  תמורת  לבנק  קיים 
השלישי. ב״משכנתה פנסיונית״ של מזרחי-

המעניק  מסלול  בין  לבחור  תוכלו  טפחות 
סכום חד-פעמי )החל מ- 40,000 ₪( לסיוע 

מחזור  רפואית,  הוצאה  מימון  לילדים, 
לדיור  מעבר  אפילו  או  קיימת  הלוואה 
ההכנסה  את  המגדיל  מסלול  לבין  מוגן, 

החודשית הקבועה לאורך זמן.
ב'תוספת  לבחור  תוכלו  זה  במסלול 
תקבלו  שבה  להכנסה'  קבועה  חודשית 
מידי חודש סכום שהוגדר מראש לחשבון 
הבנק שלכם, או ב'תוספת חודשית גמישה 
להכנסה' שבה השליטה בשימושים היא 

שלכם.

גמישות מקסימלית בשיטת ההחזר 
המתאימה לכם: 

ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 30 שנה. 

בתקופה הראשונה, עד 15 שנה, ניתן לבחור 
תשלומים  מלאים,  חודשיים  תשלומים  בין 
בגין ריבית בלבד או ללא תשלומים חודשיים 
כלל )הריבית כולה מצטברת עם הקרן(, מה 
שמאפשר לכם ליהנות מדחיית תשלומים 
מלאה או חלקית עד לתקופה של 15 שנים. 
לאחר התקופה הראשונית תתחילו להחזיר 
מראש:  שבחרתם  במסלול  ההלוואה  את 
בתשלומים חודשיים שווים )לפני הצמדה, 
אם קיימת( שנפרסים לתקופה ארוכה,  או 
החזר בתשלום אחד )"בלון"(. בכל התקופה 
ובכל מסלול הנכס נשאר בבעלותכם. תוכלו 

להמשיך לגור בו או להשכירו. 

 ״משכנתה פנסיונית״:
איך מתחילים?

״משכנתה  על  עוד  לברר  תרצו  אם 
והאפשרויות  המסלולים  פנסיונית״, 
מוזמנים  אתם  מתאים,  מימון  לקבלת 
לפנות למומחים של טפחות – חייגו  8860  
. כדאי לשתף בתהליך את הילדים או בני 
משפחה קרובים כדי שתוכלו לקבל את 

ההחלטה המתאימה ביותר.

׳משכנתה פנסיונית׳ | גמישות פיננסית עם ביטחון כלכלי
תנאי המימון המיוחדים נועדו לאפשר רווחה ואיכות חיים – ולשמור על הבית

מגוון מסלולי
מימון גמישים

שני מסלולי פירעון 
)החזר(

חופש כלכלי
וראש שקט

 < תוספת גמישה
 או קבועה להכנסה

חודשית 
 < הלוואה בסכום

חד-פעמי

 < פריסת תשלומים
עד 30 שנה, עם דחיית 
תשלומים עד 15 שנה
< החזר חד-פעמי של 

הקרן והריבית בתום 
תקופת ההלוואה 

שנקבעה )עד 15 שנה(

< ניתן לבחור במסלול ללא החזרים
שוטפים עד לתקופה של 15 שנה

< מענה לצרכי הגיל השלישי:
שמירה  על רמת החיים, סיוע 
לילדים, מעבר לדיור מוגן ועוד

< הנכס נשאר בבעלותכם:
תוכלו לגור בו או להשכירו – 

לבחירתכם

בכפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור אינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. 

לפרטים חייגו,
מזרחי-טפחות:

 8860*

*
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 
חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: מנדי קליין

טרגדיה קשה אירעה בעיצומו של חול המועד 
חיים  ר'  החסד  איש  של  בחטף  הסתלקותו  עם 
הר כסף ז"ל שנסתלק בתאונה מחרידה שאירעה 

בכביש 6 סמוך למחליף עין תות.
הר  של  שרכבו  לאחר  אירעה  הקשה  התאונה 
כסף התנגש בדופן המנהרה וכתוצאה מהפגיעה 
שישבה  נעמה,  בתו  אנושות.  כסף  הר  נפצע 
במושב האחורי, נפגעה באורח קשה. יחד איתם 
היו ברכב גם שני בנים שנפגעו באורח קל וטופלו 

במקום.
באופן  החלו  למקום,  שהגיעו  ההצלה  כוחות 
לבית  פינוי  כדי  תוך  החייאה,  בפעולות  מיידי 
החולים רמב"ם, שם המשיכו הרופאים להילחם 
להצילו,  בניסיון  כסף  הר  חיים  של  חייו  על 
הקשה  הבשורה  הגיעה  קלה  שעה  כעבור  אולם 

שהרופאים נאלצו לקבוע את מותו.
שמיאנו  הרבים  חבריו  בקרב  פשטה  הידיעה 
שמחת  את  שהשביתה  הקשה  לבשורה  להאמין 
של  לרפואתה  התפילות  נמשכו  במקביל  החג. 
הבת נעמה שנפצעה באורח קשה ופונתה אף היא 

לבית החולים רמב"ם בחיפה.
התקיימה  שלישי,  יום  של  הערב  בשעות 
הלוויה  ז"ל,  כסף  הר  חיים  הר"ר  של  הלווייתו 
שהגיעו  אדם  בני  מאות  בהשתתפות  יגון  רווית 
ההלוויה  צאת  עם  האהוב.  מחברם  להיפרד 
עשרות אמבולנסים ואופנועי ורכבי הצלה נעמדו 
לאחד  אחרון  כבוד  לחלוק  כדי  ארוכה  בשיירה 

מוותיקי וחשובי מתנדבי הצלה ומד"א.
הקהל הרב התאסף ברחוב הרב קוק פינת רבי 
בעיר,  'מתיבתא'  המדרש  לבית  בסמוך  עקיבא 
ר'  הגאון  של  כתלמידו  שנים  המנוח  התפלל  בו 
שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רב מערב העיר 

בני ברק ורב ארגון הצלה. 
מיטת הנפטר הועלתה על אמבולנס הצלה ואת 
ההלוויה פתח הגרש"א שטרן שליט"א בקריאת 
בת  נעמה  הנערה  לרפואת  תהילים  פרקי  שני 
בתאונה  שנפצעה  המנוח,  של  בתו  שרה,  רויטל 

והייתה מורדמת ומונשמת במשך מספר ימים.
הגרש"א שטרן שליט"א נשא דברים בבכיות: 
"שמחת החג הושבתה. לפי ההלכה אין להספיד 
מה  אותנו.  חונקות  שהדמעות  לעשות  מה  אבל 
זאת היתה לנו כרעם ביום בהיר. ר' חיים שהקדיש 
את כל חייו לעזור לאחרים מי היה מאמין שחייו 
ראש  תמיד  רץ  היה  פתאום.  בפתע  כך  נגדעו 
כל  חיים.  ולהצלת  שבקדושה  דבר  לכל  וראשון 
תמיד  בישראל.  רבות  נפשות  להחיות  היה  כולו 
הוא  ובמסירות.  ובזריזות  בחדווה  הכול  עשה 
חיים  ר'  זכו  ימיו.  בחצי  פתאום  מאיתנו  נקטף 
הזה  הבית  וכעת  לתפארת  בית  להקים  ורעייתו 
כספינה הנטרפת בים. הילדים נשארו כצאן ללא 
ורקיעים.  שחקים  בוקעת  שלהם  הזעקה  רועה. 
קיבלת  בבוקר  היום  רק  פרידתך.  עליי  קשה 
קיבלת  ועכשיו  עלייה  איתנו  שחרית  בתפילת 
האבל  את  יהפוך  שהקב"ה  למרומים.  עלייה 

הגדול הזה לימים טובים, לששון ולשמחה".
תלמיד  היה  "אבא  אביו:  על  דיבר  יצחק  הבן 
חכם עצום. אנשים לא הכירו אותו. כמה סימלי 
כפי  להספיד  שאסור  המועד  בחול  נפטר  שהוא 
כמה  הוא,  גדול  כמה  שיידעו  רצה  לא  שאבא 
מעשים טובים הוא עשה. רק בערב פסח הוא נתן 
משלו בשביל יהודי שהיה חסר לו מצות. אנחנו 
לא מאמינים שאנחנו מלווים אותך. תהיה עלינו 
מליץ יושר. חינכת אותנו להיות חזקים ומוצלחים 

ונעשה הכול כמו שחינכת אותנו".
"היית  אחיו:  על  סיפר  כסף  הר  דניאל  האח 
אותך  נזכור  וככה  המשפחה  של  השדרה  עמוד 
לתמיד. מתגעגעים כבר ומתקשים להיפרד. כמה 

נבחנים  יהודים  ספור.  אין  בחייך,  הצלת  אנשים 
זה  את  וניקח  נתמודד  לכן  הקשים  במקומות 
לעילוי נשמתך. אני יודע שזה מה שהיית רוצה".

הרב מתתיהו הלברשטט, יו"ר ארגון אחריות: 
נספיד  החג  אחרי  רצונך.  זה  ההלכה  "שמירת 
אותך כראוי. רק נגיד את מה שאמרת היום בבוקר 
בשם הבית ישראל מגור ודברים אלו יהיו לעילוי 
נשמתך. ביום ההוא, בשעה שמצה ומרור מונחים 
לפניך, החיוב לשמוח ולהודות גם כשהמצב הוא 
מצב של מצה ומריבה ושל מרור. אנחנו עומדים 
ערעור  אין  לשאול,  יודע  שאינו  הבן  כמו  דום, 
נוח  מחילה.  ממך  כולנו  מבקשים  הקב"ה.  על 
לבקש  רבש"ע  לפני  ותצעק  משכבך  על  בשלום 
ישועה עבור כל אלו שפנו אליך, ועבור האלמנה 
שעמדה לימינך לאורך כל השנים, שהיא תראה 
איתך  לשמוח  שנזכה  הילדים.  מכל  יהודי  נחת 

בתחיית המתים בקרוב". 
לאחר דברי הפרידה אמרו היתומים בני המנוח 
לבית  עד  רגלית  המשיך  ההלוויה  ומסע  קדיש, 
כשכל  בעיר,  עקיבא  רבי  ברחוב  הגדול  הכנסת 
הקהל הרב מלווה את המיטה. לאחר מכן המשיך 
נשא  שם  ירקון  העלמין  לבית  ההלוויה  מסע 
הר"ר  נטמן  ולאחריהם  שיבלח"א,  אביו  דברים 

חיים למנוחת עולמים.
ר' אושי שלומוביץ, יו"ר הצלה: "זה פשוט לא 
אני  מאוד.  יקר  חבר  כל  קודם  היה  חיים  נתפס. 
שנים  עשרות  לפני  הראשון  מהרגע  אותו  מכיר 
בו נפגשו דרכנו בארגון הצלה. מאז הספיק חיים 
ולקיים  אנשים  עשרות  של  חייהם  את  להציל 
עולמות רבים. רק ביום שישי לפני שבוע וחצי, 
החייאה  ביצע  הוא  השבת,  כניסת  לפני  רגע 
צעיר  אזרח  של  ממש  חיים  והציל  מוצלחת 
שהגיע  מהראשונים  היה  תמיד  שלושים.  בן 
במסירות  טיפל  נדירה  ובמקצועיות  לאירועים 
לידי  באה  הרבה  מסירותו  ובפצועים.  בחולים 

הוא  הצלה,  ארגון  של  ההלכתי  בצביון  ביטוי 
ההלכה  גדרי  פי  על  תהיה  החיים  שהצלת  דאג 
והשבת. הוא היה תלמידו ומקורבו של מורינו רב 
הארגון, הגרש"א שטרן שליט"א יבלחט"א. בין 
הוא העניק מדי שבת את משרדו האישי  השאר 
'גוי השבת' של הצלה. חיים היווה  לינת  לצורך 
בחיוך  תמיד  סופית,  אין  לנתינה  בארגון  סמל 
שלו.  והמיוחדת  האופיינית  החיים  ובשמחת 
רבים  נושאים  חיים פעל בעוד  מאחורי הקלעים 
שאנשים לא יודעים. הוא יחסר לנו מאוד, כולנו 
איבדנו חבר ואח. אנחנו מתפללים ומחזקים את 

ידי משפחתו היקרה ברגעים קשים אלו".
מארגון מד"א נמסר: "משפחת מגן דוד אדום 
בכיר  חובש  מד"א  מתנדב  של  לכתו  עם  אבלה 
חיים הר כסף ז"ל. חיים היה מתנדב מסור, פועלו 

ותרומתו היו סמל לליבו הרחב". 
אלי בין, מנכ"ל מד"א: "מגן דוד אדום כואב 
את מותו הטראגי של חברנו, מתנדב ותיק בארגון 
שאלפי בני אדם חייבים לו את חייהם. משפחת 
ומשתתפת  כסף  הר  משפחת  את  מחבקת  מד"א 

בצערה. יהי זכרו ברוך".
אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, שהיה בסמיכות 
מקום והגיע תוך שתי דקות מרגע הקריאה, הופתע 
לגלות שהפצוע הוא חיים הר כסף, מתנדב אותו 
המשפחה  כל  בדרכנו  "היינו  רבות:  שנים  הכיר 
לטבריה וקיבלנו קריאה שבערך קילומטר מאתנו 
הייתה תאונה קשה. הגענו לשם תוך שתי דקות. 
על  לידו  שכבה  שלו  הבת  מרוסק,  היה  הרכב 
החייאה  הייתה  זו  אימים.  צרחות  והיו  הכביש 
כי דקה אחרי שהתחלתי אותה שמתי לב  קשה, 
בתור  אותו  מכיר  אני  כסף.  הר  בחיים  שמדובר 
אני  ופתאום  אנשים,  להחיות  עזר  שתמיד  אחד 

רואה אותו על הרצפה. עשינו החייאה בבכי".

 אסון בחוה"מ: 
איש החסד נהרג בתאונה מחרידה

 איש החסד הר"ר חיים הר כסף ז"ל נהרג בתאונת דרכים מחרידה בחול המועד •בהלוויה רווית יגון נשאו דברים הגרש"א שטרן, 
רב מערב העיר ב"ב, הרב מתתיהו הלברשטט, אחיו דניאל ובנו יצחק • בתו נעמה שנפצעה קשה בתאונה מתאוששת בבית החולים 

לאחר ניתוח מורכב וזקוקה לתפילות

מסע ההלוויה 

הר"ר חיים הר כסף ז"ל כמתנדב הצלה

זירת התאונה זירת התאונה





כ"ה ניסן תשפ"א 667/4/21 בני ברק

המשטרה חוקרת: מי הצית את ארון 
הקודש בביהכנ"ס מאור ישראל

אספקת מים רציפה בהידור הלכתי 
ובניהול עצמאי לחלוטין

מאת: מנדי קליין

החולצים  ברחוב  ישראל  מאור  הכנסת  בית  מתפללי 
בצפון בני ברק הופתעו לגלות בשעות הבוקר של יום שני, 
ארון הקודש במטרה לשרוף את ספרי  שאלמוני הצית את 
התורה. בחסדי שמים ספרי התורה ניצלו והמשטרה וחוקרי 

שירותי הכבאות וההצלה פתחה בחקירה.
כוחות הכיבוי שהוזעקו לבית הכנסת מאור ישראל הקרוי 
ע"ש של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, השתלטו על האש, מנעו 
את התפשטותה וחילצו את ספרי התורה מתוך ארון הקודש. 
לזירה  שהגיעו  המשטרה  חוקרי  של  הראשונית  ההערכה 
העלתה כי ככל הנראה מדובר בהצתה מכוונת ששרפה את 
כל הפרוכת אך בחסדי ה' האש לא הצליחה לחדור אל תו 

ארון הקודש ובשל כך ניצלו ספרי התורה שבהיכל.
הוא  כי  ואמר  לאירוע  הגיב  דרעי  אריה  יו"ר ש"ס, השר 
כשארון  הלילה,  המחריד  שנאה  פשע  על  וכואב  "מזועזע 
ההסתה  לצערי  ברק.  בבני  הוצתו  הכנסת  ובית  הקודש 
הקשה בתקופה האחרונה מחלחלת עמוק פנימה. אני קורא 
את  איתם  ולמצות  הפושעים  את  לאתר  ישראל  למשטרת 

הדין".
"בוקר  הגיב:  ליצמן  יעקב  ח"כ  והשיכון  הבינוי  שר 
ידיים  בידי  בישראל,  כנסת  בתי  הוצתו  בו  ונורא  קשה 
מסורת  נגד  הקשה  ההסתה  שנאה.  פשע  שביצעו  שפלות, 
ישראל והציבור החרדי, מסוכנת ועוברת קוים אדומים. על 
הדין  ומיצוי  הפורעים  לאיתור  בנחישות  לפעול  המשטרה 

איתם לאלתר".
ח"כ ינון אזולאי: "הבוקר התוודעתי למקרה המזעזע של חילול 
ושרפת בית כנסת בבני ברק. אירועים אלו חמורים מאין כמותם. אין 
קשים  מאירועים  הזכורים  כאלה  ממראות  מתפלץ  יהודי שלא  לב 

בהיסטוריה היהודית. על המשטרה לחקור כיצד ארע הדבר הנורא 
הזה ולמצות את מלא חומרת הדין עם הפורעים".

ח"כ אוריאל בוסו הגיע יחד עם חבר מועצת העיר מטעם ש"ס 
ארון  מול  ואל  ישראל'  'מאור  הכנסת  בית  אל  ששון  בן  ישראל 

לו  שיש  קיצוני  אירוע  בהחלט  "זהו  אמר:  הקודש שהוצת 
עקבות של ההסתה שהתפרצה בשנה האחרונה. הפורע או 
הפורעים לא בחלו בשום אמצעים, אני סמוך ובטוח שגורמי 
האכיפה והמשטרה יתנו דגש על איתור הפורעים עד למיצוי 

ההליכים, שאירועים כאלו לא יחזרו על עצמם".
סמוך  "הבוקר  כי  נמסר  דן  מחוז  כב"ה  מדוברות 
כנסת  בבית  לשריפה  האש  לוחמי  נקראו   04:00 לשעה 
וודאית  שריפה  זיהו  האש  לוחמי  רות,  ברחוב  גן  ברמת 
הוזנקו  במקביל  הכנסת.  בית  השניה של  במשרד שבקומה 
ברחוב  כנסת  בבית  לשריפה  ברק  בני  מתחנת  האש  לוחמי 
החלוצים, שם זיהו לוחמי האש כי שריפה נקודתית כילתה 
את הפרוכת של ארון הקודש. בשני האירועים לוחמי האש 
והצלת  ומקצועי של השריפה  ביצעו פעולות לכיבוי מהיר 
פרוץ  נסיבות  זומן לחקור את  דליקות  ספרי הקודש. חוקר 
שני  בין  קשר  אין  כי  מראים  החקירה  וממצאי  הדליקות 
האירועים. השריפה בבית הכנסת ברמת גן פרצה כתוצאה 
ובאשר  השניה.  בקומה  במשרד  במקרר  חשמלי  מכשל 
נמצא  האירוע  לפלילים,  חשד  קיים  ברק  בבני  לשריפה 

בחקירת המשטרה".
בוקר  לפנות  פתחה  "המשטרה  כי  נמסר  מהמשטרה 
בבדיקת נסיבות שריפה בבית כנסת בבני ברק, כאשר עפ"י 
חוות דעת גורמי מקצוע עולה חשד להצתה ולפיכך נפתחה 
הזיהוי  וחוקרי  שריפות  חוקר  כך,  בתוך  בהתאם.  חקירה 
הפלילי של משטרת ישראל אספו ממצאים פורנזיים שונים 

במקום, לבחינת הנסיבות לקידום החקירה".
יצויין כי זו אינה ההתנכלות הראשונה לבתי הכנסת בבני 
נדהמו  קוק  הרב  ברח'  אברהם'  'אהל  הכנסת  בית  מתפללי  ברק. 
לגלות שאלמוני הניח במכוון פרוסות לחם בשני פתחי בית הכנסת 

בעיצומו של חג שביעי של פסח.

מאת: דוד קליין

פסח כהלכתו: 'מי ברק' תאגיד המים העירוני 
של בני ברק מסיים בסיפוק כביר את מבצע פסח 
תשפ"א עם הגעה מושלמת אל היעד: אספקת מים 
רציפה במשך החג מקידוחים ומאגרים מקומיים, 
בהידור הלכתי מושלם ללא תלות במקורות מים 

ואנרגיה  ממקורות חיצוניים. 
פרויקט הפסח החל למעלה מחודש לפני החג, 
כאשר התאגיד החל בפעולות תכנון לימי הפסח 
שהוגדרו  ומוקדו   ומשימות  ביעדים  המיוחדים 
מים  לאספקת  מיטבית  כמוכנות  המנכ"ל   ע"י 
ויבשה  נקיה  עיר  והמועד,  החג  בימי  בהידור 
התאגיד  צוותי  כל  ואכן,  וביוב.  מים  מפריצות 
האחרונות  לדקות  ועד  הקודש  למשימת  נרתמו 
המתח   את  החג  ניתן  היה  לחוש  כניסת  של 
של  הברוכה  פעילותו  החיובי במרחב  המבצעי 

התאגיד, שהגיע כאמור אל היעד בשלמות. 
היתר:  בין  כללו  העיקריים  הפעילות  מרכיבי 

עד  לעיר  הכנרת  ממימי  אספקת  מים  הפסקת 
לאחרי החג, כאשר בשל קדושת השבת הופסקה 
י"ב  החג-  שלפני  חמישי  מיום  כבר  השאיבה 
בניסן. תפעול המערך דרש תכנון הנדסי וטכנולוגי 
מדויק, כאשר בני ברק - העיר התשיעית בגודלה 
יומיים  במשך   לחלוטין  מנותקת  בישראל, 
בהן  חג,  של  ראשון  טוב  ויום  שבת  של  רצופים 
משק המים העירוני פעל ללא כל  תלות במערכת 
רבי  גנרטורים  באמצעות  אלא  הארצית  החשמל 
עוצמה  ומערך ממוחשב שהביא את מערך המים 
העירוני לשיא חדש של הידור והקפדה על קוצו 
של  מרשים  טכנולוגי  מערך  עם  יחד  יו"ד  של 
בארות   ומקידוחי  מים,  ממאגרי  אספקה   תיזמון 
– כאוטונומיה עצמאית לחלוטין - אירוע הנחשב 
להישג בכל קנה מידה בשגרה ובמוכנות לחירום.

מערך  את  התאגיד  הוביל  מיוחדת  בהערכות 
ו'חבורות'  הקהילות  להמוני  שלנו'  'מים  שאיבת 
מעמדות  כאשר  החג,  בערב  המצות  אפיית 
מיוחדים בראשות רבני העיר וגדולי האדמו"רים 
שליט"א מתקיימים ב-10 נקודות שונות במרחב 

הרצוג.  שבקרית  קובלסקי  הרב  שברח'  ט'  באר 
'מים  שאיבת  עמדות  עשרות  נפרסו  כך,  לצורך 
המוצלח  ובניהולו  במסירות  הבאר,  ממי  שלנו' 

של סמנכ"ל התפעול בתאגיד הר' פיני צברי.
את  התאגיד  השלים  מורכב  לוגיסטי  במאמץ 
ערב  עד  העיר  ברחבי  התשתית  עבודות  כלל 
החג, במטרה עליונה לאפשר תנועה רציפה בעיר 
בכל  רציפה  מים  אספקת  עם  יחד  ברוכה  ושגרה 
בערב  מוגבר  מענה  ניתן  בתאגיד  העיר.  שכונות 
החג ובמהלכו, כאשר כלל הפניות בנושאי אחזקת 
רשתות המים והביוב בעיר טופלו באופן מהיר על 
ידי צוותי התאגיד. יצוין כי אספקת המים נמשכה 
המים  צריכת  בו  האחרון  החג  בצאת  גם  כסדרה 

רושמת גידול משמעותי מידי שנה. 
מנצח מר  המקצועית   המערכת  על 
עמוס  קלצ'בסקי  מהנדס  ראשי  בתאגיד, וצוות 
התאגיד  עובדי  כלל  עם  ושמעון  אריה  הבארות 

העוסקים במלאכת המים וסילוק הביוב .
הקיץ  תקופת  את  פותחים  ברק'  'מי  בתאגיד 
עם תנופת שדרוג ופיתוח הכוללים בין היתר את 

המשך בנייתו של מאגר המים הגדול ביותר בגוש 
דן ההולך ומוקם בצפון העיר בקצב מואץ, הנחת 
קו ביוב מרכזי ברחוב הרב יצחק ניסים ויצירתיות 
נוספים  בארות  להשמשת  בניסיון  מקצועית 

ברחבי העיר.
ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין 
לחיקוי.  מודל  הינה  התאגיד  "פעילות  כי  אמר 
"מי ברק" הציבה רף חדש של מצוינות מקצועית 
ויצירתיות הלכתית  בהובלת מנכ"ל התאגיד מר 
דוד צלניק והצוותות המקצועיים. תושבי בני ברק 
שבת  ובשמירת  הלכתית  בכשרות  למים  זוכים 

מיוחדת, דבר המהווה בשורה ברמה לאומית" 
דוד צלניק מנכ"ל תאגיד 'מי ברק' ציין כי "אנו 
מציינים הישג מקצועי הנדסי וטכנולוגי מהמעלה 
עמדנו  ב"ה,  ובעולם.  בארץ  הראשונה  ויחידני 
שירות  לתת  מיוחדת  זכות  זו  עבורנו  במשימה. 
מיטבי השזור בהדור הלכתי לתושבי העיר. ובכך 
לא די, נמשיך בחתירה למצוינות, לממש מקורות 
לתושב  השירות  ושיפור  לשימור  נוספים,  מים 

ובסייעתא דשמיא נעשה ונצליח".

אלמונים הציתו את ארון הקודש של ביהכנ"ס מאור ישראל בקרית הרצוג ⋅ חוקר משטרה קבע: מדובר בהצתה מכוונת" ⋅ שר הפנים אריה דרעי: "לצערי ההסתה 
הקשה בתקופה האחרונה מחלחלת עמוק פנימה" ⋅ שר השיכון יעקב ליצמן: "ההסתה הקשה נגד מסורת ישראל והציבור החרדי, מסוכנת ועוברת קוים אדומים"

'מי ברק' תאגיד המים העירוני של בני ברק מסיים בסיפוק את מבצע פסח תשפ"א עם הגעה מושלמת אל היעד: אספקת מים רציפה במשך החג מקידוחים ומאגרים 
מקומיים, בהידור הלכתי מושלם ללא תלות במקורות מים ואנרגיה  ממקורות חיצוניים

הישג מיוחד לתאגיד המים "מי ברק" בימי הפסח

ח"כ בוסו בביהכנ"ס שארון הקודש הוצתארון הקודש לאחר כיבוי השריפה



״ל
זצ

חי 
ש רבי רפאל בן פנחס ולאה זבי

ע״

20:15 הרב יגאל כהן שליט״א

18:30 הרב ברוך רוזנבלום שליט״א                      

22:00 הרב זמיר כהן שליט״א

21:10 הרב שלמה בניזרי שליט״א

22:40 הרב בנימין חותה שליט״א
23:50 פתיחת ההיכל ו״קבלת עול מלכות שמים״
בליווי תקיעות שופר ע״י הרב שלמה זביחי שליט״א

   

17:10 הרב יהודה יוספי שליט״א

בע"ה גם השנה יתקיים ״יום שכולו תורה״
ביום חמישי יום העצמאות ג׳ באייר תשפ״א (15.4.21) 

בבית הכנסת "צעירי בני בנימין" קומה ב׳
רח' החיזיון 3 (פינת רח' צונזר) קרית-שלום, תל אביב

12:15 הרב דניאל זביחי שליט״א

15:00 הרב שמעון אשר שליט״א

14:15 הרב יוסף חיים חדד שליט״א

15:30 הרב ליאור גלזר שליט״א

16:30 הרב יעקב סיני שליט״א

13:45 הרב רפאל מאיר זביחי שליט״א

 13:20 הרב בועז דניאלי שליט״א

ישאו דברים:

האירוע יתקיים תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות • כיבוד ושתייה יחולקו במהלך כל היום • להצלחת משפחת לויאן ולרפואת יהודה לורנץ 

12:00 קריאת תהילים לשלום ולהצלחת עם ישראל
12:45 מופע אור קולי ״כשרות המוצרים״ 

רסט
פי

 Tiferet Refael - ביוטיוב ״תפארת רפאל״ LIVE הכנס יעבור בשידור חי

מנחה: הרב רפאל יוסף זביחי  
עורך העלון השבועי ״תפארת רפאל״

דברי ברכה:  הרב אלחנן זבולון 
סגן ראש עירית תל אביב

הצפייה בשידור חי תחל מהשעה 3:00 
בצהרים עד סיום הכנס בחצות הלילה. 

19:15 במעמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל
הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א



כ"ה ניסן תשפ"א 887/4/21 בני ברק

ביקור מיוחד של ח"כ גפני במתחם 
החדשנות של קמא-טק

תוקם רשת הכוללים "אוהלי יעקב" 
ללימוד הלכות שמיטה 

מאת: יחיאל חן

ויו"ר  התורה  יהדות  יו"ר  של  מיוחד  ביקור 
ועדת הכספים של הכנסת ח"כ הרב משה גפני, 
ההייטק  במתחם  הפסח  חג  לאחר  מיד  התקיים 
והחדשנות של 'קמא-טק' במגדלי קונקורד בבני 

ברק.
חרדים  יזמים  ידי  על  הוקם  קמא-טק  מיזם 
בשיתוף פעולה עם ראשי תעשיית ההייטק כדי 

לאפשר קידום חרדים בהייטק הישראלי.
בטיפוח  השנים  לאורך  התמחה  קמא-טק 
בקיום  סטארטאפים,  המקימים  חרדים  יזמים 
מוע של  ובליווי  טכנולוגיות,  הכשרה  ־תכניות 

מדים חרדים שביקשו להשתלב במיטב חברות 
ההייטק בישראל, כל זאת תוך שמירה על אורח 
חיים חרדי למהדרין מחד גיסא, וחיבור לקדמת 

תעשיית ההייטק הישראלית מאידך גיסא. 
קמא-טק פועלת בשיתוף פעולה עם למעלה 
חברות  ההייטק,  בעולם  שונים  גורמים  ממאה 
לצד חברות צמי מובילות,  בינלאומיות  ־הייטק 

חה ישראליות, וקרנות הון סיכון, ביניהם סיסקו, 
דיגיטל,  ווסטרן  סיטיבנק,  גוגל,  מיקרוסופט, 
אמ צ'קפוינט,  מובילאיי,  אינטל,  אמזון,  ־אפל, 

דוקס, אורקם ועוד.
ח"כ גפני סייר במתחם יחד עם מנכ"ל קמא-
יזמי  מספר  עם  שוחח  פרידמן,  משה  הרב  טק 
הייטק חרדים העובדים במקום ושמע מהם על 
הטכנולוגית  החדשנות  ועל  שהקימו  החברות 
זוכים  ועל ההערכה הרבה לה  והעסקית שלהם 

כיזמי הייטק חרדים בענף.
רוט  שרי  הגב'  עם  גפני  ח"כ  שוחח  כן  כמו 
ארצית  תכנית  שמובילה  קמא-טק  סמנכ"לית 
לקידום תלמידות הסמינרים לתעסוקה איכותית 

הייטק  חברות  של  קואליציה  בשיתוף  בהייטק 
גפני  גדולי ישראל. ח"כ  ענקיות בהכוונתם של 
שהגיעו  סמינר  תלמידות  של  קבוצה  פגש  אף 
בשיתוף  עבודה  לראיונות  למתחם  היום  באותו 

חברת הייטק ענקית בינלאומית. 
־ח"כ גפני הביע את התפעלותו ממתחם המת

נהל על פי טהרת הקודש, למהדרין, בהכוונתם 
־של גדולי ישראל, ויחד עם זאת תוך שיתוף פעו

לה עם חברות ההייטק הגדולות בעולם על מנת 
־לספק פרנסה מכובדת לבוגרות הסמינרים, בת

מיכתם ועידודם של הדמויות המובילות ביותר 
בהייטק הישראלי. 

בסיום הביקור הבטיח ח"כ גפני לעמוד לימין 
ולסייע  קמא-טק  ראשי  של  המבורכת  היוזמה 
להצלחת המיזם המבורך בעזרת ה' ביתר שאת 

וביתר עז.
הודה  גפני  ח"כ  את  שאירח  פרידמן,  הרב 
־ליו"ר יהדות התורה על ביקורו וציין את החשי

בות הרבה בקיומו של הביקור המאפשר להביא 
של  השתלבותו  את  הציבורית  הבמה  לקדמת 
מק שמירה  תוך  ההייטק  בענף  החרדי  ־הציבור 

פדת על אורח החיים החרדי.

מאת: יחיאל חן

־בשורה משמחת לשוחרי תורה ולומדיה. לק
כוללים  רשת  אי״ה  תוקם  השמיטה  שנת  ראת 
הת למצוות  'המכון  של  יעקב"  "אהלי  ־חדשה 

לויות בארץ' בראשות הרה״ג שניאור זלמן רווח 
שליט״א.

הכוללים  רשת  של  המרכזי  הפתיחה  מעמד 
תתקיים בר"ח אייר בהשתתפות מאות אברכים 
הרה״ג  הרשת  נשיא  כאשר  הארץ,  רחבי  מכל 
שניאור זלמן רווח ימסור שיעור פתיחה מיוחד 

כחלק מסדרת שיעורים, לרגל פתיחת הזמן.
בית  אלעד,  בירושלים,  ייפתחו  הכוללים 
שמש וטבריה, במסגרתם ישקדו טובי האברכים 
ודיני  דיני מצוות הארץ  על  סדרת שותי"ים  על 
השמיטה בעיון, הלכות וסוגיות הנוגעות לשנה 

השביעית.
־בהכוונת הגרש"ז שליט"א, סדרי הלימוד יכ

שמיטה  בהלכות  מרתקים  שיעורים  סדרת  ללו 
ותכנית לעמוד סדורה מידי ערב.

־לרגל פתיחת רשת הכוללים יצא לאור קונט
הנוגעות  בסוגיות  מקומות  מראי  עם  מיוחד  רס 

להלכות שביעית.
כי  מציינים  בארץ  התלויות  המצוות  במכון 
בשנת  שגם  לאחר  נמשכת  הכוללים  מסורת 
השמיטה הקודמת הוקמו רשת כוללים מיוחדת 
רבה.  הצלחה  שנחלה  שביעית,  הלכות  ללימוד 

רשת  הרחבת  על  הוחלט  תשפ"ב  שנת  לקראת 
כאשר  אברכים,  מאות  של  וקליטתם  הכוללים 
־נשיא הרשת הגרש"ז רווח, יפקח על סדרי הלי

מוד והשיעורים.
הגאון רבי שניאור זלמן רווח הידוע בבקיאותו 
העצומה בהלכות שמיטה ובכל נושאי המצוות 
התלויות בארץ, חיבר ספרים רבים ביניהם הספר 
הנפלא על הלכות שביעית "שביתת השדה" וכן 
־יזם חיבורים נפלאים על ידי המכון בנושאי הש
ביעית: "שבת הארץ", "שבילי שביעית" ועוד. 

למצוות  המכון  מעמיד  השבע,  שנת  לקראת 
לטובת  השמיטה  ספריית  את  בארץ  התלויות 
לומדי התורה המבקשים להעמיק בנושא לימוד 

הלכות השמיטה על כל אופניה.
־כמו כן, הוקם לראשונה אתר בשם "אתר הש

מיטה של ישראל", על מנת להקל על המבקשים 
־למצוא תכנים תורניים בכל הנוגע להלכות שמי

לתלמידים,  עזר  חומרי  למצוא  ניתן  באתר  טה. 
מורים, רבנים ודיינים בנושא השמיטה.

ח"כ משה גפני סייר במתחם יחד עם מנכ"ל קמא-טק הרב משה פרידמן, שוחח עם מספר יזמי 
הייטק חרדים העובדים במקום ושמע מפי הגב' שרי רוט סמנכ"לית קמא-טק סקירה מקיפה על 
התכנית הארצית בהובלתה לקידום תלמידות הסמינרים לתעסוקה איכותית בהייטק # ח"כ גפני 

הביע את התפעלותו ממתחם המתנהל על טהרת הקודש בהכוונת גדולי ישראל

הכוללים ייפתחו בירושלים, אלעד, בית שמש וטבריה ⋅ מעמד הפתיחה של רשת הכוללים יתקיים 
בר"ח אייר בהשתתפות מאות אברכים, כאשר נשיא הרשת הרה״ג שניאור זלמן רווח ימסור שיעור 

פתיחה מיוחד מתוך סדרת שיעורים לרגל פתיחת הזמן ⋅ ספריית השמיטה של המכון מעמידה 
את סדרת הספרים של הגרש"ז רווח בנושא השמיטה למכירה במחירים מוזלים

ביוזמת המכון למצוות התלויות בארץ 

ח''כ גפני בביקור בקמא טק

שיעורו של הגרש''ז רווח

כ"ה ניסן תשפ"א 10107/4/21 בני ברק

מעמד חלוקת מלגות למשתתפי 
פרוייקט "ועתה כתבו לכם 2"

 והקבלת פני רבו שעל ידי איגוד יהודי 
ורבני בוכרה העולמי שעל ידי מועצת

 רבני העדה הבוכרית
איציק גרוס

יהודי ורבני בוכרה העולמי  בנשיאות מועצת 
ידי הגאון הרב  רבני וחכמי יהדות בוכרה שעל 
הלל חיימוב  וראש המועצת אב''ד וראש רשת 
הכוללים שערי בני ציון הגאון הרב יצחק רבין 

שליט''א,
העדה  וכבוד  ה'  קידוש  של  אדיר  למעמד 
הבוכרית  שבו השתתפו כ-700 איש , לחלוקת 
מלגות לכותבי החידושים והקבלת פני רבו ברגל 

לרבני העדה, באולמי היכלי מלכות בבני ברק,
ורבנן  מרנן  בנוכחותם  כיבדו  האירוע  את 
וראש  אב''ד  הבוכרית,  העדה  ומאורי  גדולי 
מועצת הרבנים הגאון הרב יצחק רבין שלי''טא 
מבני ברק,הגאון הרב הלל חיימוב נשיא האיגוד, 
אב''ד  שליט''א  חיימוב  אלעזר  הרב  הגאון 
רבין  יצחק  הרב  הגאון  באשדוד,  והטוב  הישר 
קהילות  רבני  הרבנים  מועצת  חברי  מירושלים, 
ומורי הוראות  מכל הארץ,דיינים ראשי כוללים 

מכל בני העדה,
של  הגבוהה  הרמה  על  דיבר  המועצת  ראש 
חבורות העדה והאריך על החזרת יהדות בוכרה 
העדה  בני  כל  לאיחוד  וקרא  הגדול,  לפארה 

ויציאה לדרך חדשה ועצמאית  בכל התחומים,
הגאון הרב הלל חיימוב דיבר בשבח בני עדה 
פעילות  ובחשיבות  לקדושה,  נפשם  ומסירות 
הבד''ץ שהוכרז על הקמתו לפני שבועיים בכנס 
דניאל  הרב  הגאון  גם  שבועיים,  לפני  הקודם 
חיימוב ראש ישיבת פנינת התורה דיבר ברמתם 
הבוכרית  העדה  מבני  התורה  בני  של  הגבוהה 

וציטט את דברי הרמב"ם על בני לוי,
ראש  שליט''א  קטנוב  אהרון  הרב  הגאון 
על  דיבר  הרבנים  מועצת  וחבר  באלעד  ישיבה 
החזרת יהדות בוכרה לפארה המפואר ועל גאוות 
העניין  בשבח  ודיבר  קדושה  לדברי  העדה  בני 

שצריך לצאת לדרך עצמאית בכל התחומים,
הרבנים בודקי החבורות דיברו על התפעלותם  
בכל  כתבו  האברכים  כאשר  החבורות  מרמת 
מקצועות התורה וארבעת חלקי השולחן ערוך, 
ובחורי ישיבות גדולות כתבו חבורות של עשרות 

דפים, והיה קשה מאוד להחליט על הזוכים,
וריקודים סוחפת  המעמד הסתיים תוך שירה 
עם כל רבני העדה במשך דקות ארוכות לשמחת 

חג מתוך התעלות,
מאיגוד יהודי בוכרה נמסר שמעמד זה מצטרף 
ו  שבועיים  לפני  שהיה  וחשוב  נכבד  למעמד 
בניסן תשפ''א חלוקת 100 אלף ₪ מענקים לכ-
150 רבני קהילות מבני העדה הבוכרית שחולק 
קהילות  לרבני  מענקים  שקל  אלף  כ-100  בו 
עפולה  עד  בדרום  מירוחם  הבוכרית  העדה 
בד''ץ  הקמת  על  הוכרז  שהיה  ובמעמד  בצפון, 
תוך  ''ביכורים''  שיקרא  הבוכרית  העדה  לבני 
הקפדה על כשרות גבוהה עם שיתוף פעולה עם 

כשריות מבוססות וחשובות, 
כללית  צדקה  קופת  הקמת  על  הוחלט  וכן   ,
עולמית לכל בני העדה הבוכרית על ידי האיגוד, 
והקמת עיתון בשם מורשת לבני העדה, וכן סניף 

כולל וישיבה ברמלה לבני העדה,
שבקרוב  נמסר  בוכרה  ורבני  יהודי  מאיגוד 
שיתקיים  הבא  המעמד  על  פרטים  יתפרסם 
ולפי  הבוכרית   העדה  מבני  אלפים  במעמד 
בעדה  כמותו  היה  שלא  מעמד  יהיה  המתכונן 
מכל  העדה  בני  וגיבוש  אחדות  תוך  הבוכרית, 

הארץ,
יש לציין שאיגוד יהודי ורבני בוכרה העולמי 
מאגד כ-200 רבני קהילות מבני העדה הבוכרית 
העולם,  בכל  גדולות  קהילות  עוד  וכן  בישראל 
ופועל יומם ולילה בצורכי העדה הבוכרית תוך 

החדרה על יראת שמים ושימור מסורת העדה,



077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

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

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

₪ 35 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

המחלקה ממוקמת במשרדינו המרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

המתאימים במיוחד לתקופת הקורונה

משרת אם: 9:30-14:00

תצמחי 
עלינו!

לצוות מנצח במחלקה החדשה 
והאיכותית לשימור תורמים חוזרים

דרושות
נציגות

שרוצות לצמוח ולהרוויח!



כ"ה ניסן תשפ"א 10107/4/21 בני ברק

לזכר 33,700 נרצחי באבי יאר: 
חנוכת בית כנסת ראשון 

מאז השואה
ניצולי המיסיון חוו לראשונה 
בחייהם את חג הפסח כהלכתו

מאת: יוסף טולידנו

יום   - באפריל  ה-8  חמישי  ביום 
יחנוך  והגבורה,  לשואה  הזיכרון 
יאר'  'מרכז הזיכרון לשואה בבאבי 
סמלי  כנסת  בית   )BYHMC(
ומרחב תפילה, הראשון מאז השואה 
באתר הטבח. מבנה בית הכנסת יוצג 
לראשונה בטקס זיכרון בהשתתפות 
וקייב,  לאוקראינה  הראשי  הרב 
יעקב דב בלייך, לצד תשעה רבנים 
מגבלות  בעקבות  זאת  נוספים, 
באוקראינה  החלות  ההתקהלות 
בשל נגיף קורונה. באירוע ישתתפו 
מרחבי  רבנים  וירטואלי  באופן 

העולם ומנהיגים מהעולם היהודי. 
נטבחו  יהודים  קורבנות   33,771
בבאבי יאר על ידי הנאצים במהלך 
 .1941 בספטמבר  וה-30  ה-29 
צוענים,  אוקראינים,  אלפי  עשרות 
פגועי נפש, שבויי מלחמה ואחרים 
בבאבי  ההריגה  בגיא  ונרצחו  נורו 
יאר במהלך הכיבוש הנאצי בקייב. 
מספר הנספים המשוער בבאבי יאר 
עומד על כ-100,000, מה שהפך את 
הגדול  האחים  לקבר  הטבח  אתר 

ביותר באירופה.
ידי  על  עוצב  החדש  הכנסת  בית 
מנואל  הנודע  הבינלאומי  האדריכל 
הרץ בהשראת סידור תפילה נפתח. 
כמבנה  נדמה  הבניין  סגור,  כשהוא 
שטוח שנפתח באופן ידני, וכשהוא 
החלל  המתבונן  לעיני  נגלה  נפרש 
בית  בניין  פנים  של  תלת-המימדי 
והמיוחד  הדמיוני  העיצוב  הכנסת. 
במינו כולל גם חלל פנימי המהווה 
כנסת  בתי  שני  של  שחזור  מעין 
וה-18  ה-17  מהמאה  אוקראינים 

שנחרבו. 
הרבנים  ישתתפו  מישראל 
יוסף,  הגר"י  הראשל"צ  הראשיים 
ושם  יד  יו"ר  לאו,  הגר"ד  הרה"ר 
והרב הראשי לשעבר הרה"ג ישראל 

מאיר לאו.

מאת: יוסף טולידנו

בני  אלפי  רבבות  ידי  על  כהלכתו  השנה  נחוג  הפסח  חג 
לראשונה  מצטרפים  כשאליהם  שהם,  מקום  בכל  ישראל 
יהודים תועים שארגון יד לאחים השיב לצור מחצבתם לאחר 

שהוציאם מזולל בואכה הדרך העולה בית א-ל.
מדובר בעשרות יהודים שניצלו בשנה האחרונה ממלתעות 
כתות המיסיון, 'היהודים המשיחיים' ו'עדי השם' שהשתתפו 
החג  קודם  עוד  לאחים  יד  עבורם  שערך  מיוחד  בסמינריון 
כהכנה לקראתו, על מנת לערוב לכך שכבר השנה יחגגו את 

החג כיהודים כשרים אחרי שחזרו לאלוקי ישראל ולעמו.
של  החלקית  סגירתן  למרות  האחרונה,  השנה  במרוצת 
השקיעו  הקורונה,  מגבלות  בשל  המיסיונריות  הכנסיות 
יהודים  לצוד  מנת  על  עתק  בסכומי  משאבים  המיסיונרים 
תועים ותמימי דרך ברשתם. למרבה הצער, הרחק מעין רואים, 
דווקא לנוכח תעתועי המצב הערפילי וחוסר הוודאות הגלומה 
תמימים  יהודים  של  נשמות  לצוד  המיסיונרים  הצליחו  בו, 

שנפלו ברשתם ולעשות בהן שפטים.
מנת  על  מקצוע  ואנשי  כוחות  לאחים הפעיל  מנגד, יד 
הפניית  תוך  במיסיונרים  הלגיטימיים  הכלים  בכל  להיאבק 
המחפשים  מרבים  שבה  המקוונת  לרשת  מיוחדים  משאבים 
עצמם לשוטט ועלולים למעוד וליפול שבי. כמיטב המסורת 
פעילות  למיגור  המערכה  התבצעה  לאחים,  יד  של  המיומנת 
 – נשמה  כל  על  במאבק  והן  מנע  בפעילות  הן  מיסיונרית, 
שנחשפו  יהודים  לאותם  ופיזית  רוחנית  עזרה  הושטת  תוך 
למיסיון והארגון איתר אותם, עמד לימינם ועשה הכל על מנת 

להעלותם אל דרך המלך.
לקראת חג הפסח הוחלט ביד לאחים לערוך לאותם יהודים 
כדי להעניק  סיור במאפיית מצות  מיוחד שבמרכזו  סמינריון 
להכנות לחג חוויה מוחשית כמו על מנת לצייד אותם במצות - 

מאכל האמונה. מתוך רצון לאפשר להם להיות חלק מהאפייה 
א-ל'  בית  'מצות  למאפיית  פעמיה  הקבוצה  שמה  עצמה, 
שהנהלתה הסכימה מבעוד מועד לאפשר לחבריה לאפות את 

המצות בעצמם ולערוך להם סיור שיסביר על הליך האפייה.
אחרי שכל משתתף אפה לעצמו חצי קילו מצות שיספיקו 
לו לכל ימי החג, ואחרי שחוו מקרוב את אפיית המצות ושמעו 
ההיסטוריה  אורך  לכל  קיומה  ועל  הקדושים  מקורותיה  על 
היהודית, ערכו להם אנשי יד לאחים 'ליל סדר לדוגמא' כדי 

שידעו את ההלכות והמנהגים הבסיסיים.
עם תום הסמינריון חולקו לכלל המשתתפים הגדות, חוברת 
הלכות שהוכנה במיוחד, יין וכן מצרכי מזון בסיסיים נוספים 
שיעזרו להם לערוך בהרחבה את הסדר כהלכתו. עבור חלק 
מהם, שנקלעו לנצרות לאחר שעד כה לא ידעו דבר וחצי דבר 
יחוגו  שאותו  הראשון  יהיה  הקרוב  הסדר  ליל  יהדותם,  על 
מאז  יאכלו  שאותם  הראשונות  יהיו  האלו  והמצות  בחייהם, 

ומעולם.
התגובות שזרמו ליד לאחים במהלך חד הפסח ובעקבותיו 
היו רבות והן ביטאו את המהפך הגדול שהתחולל בחג בזכות 

פעולה זו ופירותיה. 

רבנים ומנהיגים מרחבי העולם יתכנסו לרגל חנוכת בית הכנסת 
הראשון באתר הטבח בבאבי יאר  נוכח מגבלות הקורונה עשרה 
רבנים בלבד יטלו חלק בטקס שיוביל ביום השואה והגבורה רבה 
הראשי של אוקראינה הרב יעקב דב בלייך  מישראל ישתתפו 

הרבנים הראשיים הראשל"צ הגר"י יוסף, הרה"ר הגר"ד לאו, יו"ר 
יד ושם והרה"ר לשעבר הרה"ג ישראל מאיר לאו

סמינריון מיוחד שערך עבורם ארגון הפעילים יד לאחים לקראת החג כלל סיור פעיל במאפיית מצות שממנו יצאו כל 
אחד מהם עם מצות שאפה במו ידיו  התוצאה לא איחרה בדמות שיחו של אחד הניצולים: אחרי שנים שבהן הנשמה 

שלי הייתה בידי זרים, בחג הפסח השנה חגגתי את חג החירות  והוצאתי והצלתי

 חלק מהמשתתפים באפיית המצות 
 האנדרטה בבאי יאר 

ללמוד במכללת 
מבחר החרדית 

האיכותית -
זו חובת

ההשתדלות
שלכם!

וון תשפ"א
 ר"ח סי

עד
ם/ות 

לנרשמי

ף - 50% הנחה
בנוס

ו

שום!
מי רי

מוגןבד
טאבלט 

במתנה!

*לגברים: שנת לימודים + סמסטר

כל היתרונות 
במסלול אחד!

יום
בשבוע!

שנה
לימודים!*

הלימודים
בבני ברק

הפרדה
מוחלטת!

בחינוך
בשיתוף מכללת תלפיות

השלמה לתואר ראשון

לגברים / נשים במסלולים נפרדים ובקמפוסים נפרדים

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה! w w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

יועצי הלימודים כאן בשבילכם לכל מידע
עזרה וליווי לאורך כל המסלול עד להצלחה

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

מסגרת 
חרדית 

וליווי רוחני
לאורך כל

הדרך!

m e e t @ m i v c h a r . o r g . i l
03-5726120
לתיאום פגישה צרו קשר:

מורה בכיר/ה או B.A אקווילנטי?

בלימודים משולבים במכללה ומהבית
בואו להשלים ל- B.Ed תוך שנה!

יש לכם תעודת 



האגף
לשירותים  חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

לאזרחית ותיקה

הפעילות תתבצע ע"י מורות ותיקות ומנוסות.

הפעילות תתחיל אי"ה מתאריך: - יום א', כט' בניסן תשפ"א (11.4.21)
                                                      - יום ג',  א' באייר תשפ"א (13.4.21) 

                                                      - יום ד', ב' אייר תשפ"א (14.4.21)

כל קבוצה תתקיים במשך 10 מפגשים, בשעות הבוקר.

מספר המקומות מוגבל
ההשתתפות מותנית ברישום מראש בלבד

השתתפות בהצגת תעודת מתחסן/תו ירוק.

פעילות
ספורט

הנך מוזמנת להשתתף במיזם של המשרד לשוויון חברתי
בפעילות ספורט במרחב הפתוח
בפארקים ברחבי העיר.

לפרטים ורישום:
ריקי: 03-5776203 בין השעות 9.00-14.00

הפעילות ללא עלות 

אזרחית ותיקה יקרה!

 מחפשים עבודה? 
חוזרים מחל"ת? 
אצלנו תמצאו את התשובה

היחידה להכשרה מקצועית בשיתוף מרכז הכוון תעסוקתי 
 מזמינים אותך להירשם למגוון קורסים מקצועיים 

שיפתחו לך את הדלת לעולם התעסוקה.

 03-5776381/6338/6137/6135/6220
lehav@bbm.org.il

לפרטים והרשמה
היחידה להכשרה מקצועית

 קורס 
 יישומי 
מחשב

הכרת המחשב, 
פתיחת חשבון דוא"ל, 

תוכנות 
office, אתרי חיפוש 

עבודה ועוד..

 קורס 
אנגלית 

למתחילים
 קורס מקצועי 
 ללימוד דיבור, 

כתיבה וקריאה בשפה 
האנגלית , הקורס 

מותנה במבחן רמה

קורס 
השתלבות 

 בעבודה  
וכלכלה נבונה

התנהלות כלכלית נבונה, 
לאיזון ההכנסות וההוצאות 

במשק הבית והשתלבות 
בשוק התעסוקה.

קורס
תדמית 
אישית 

ובעסקים
הבנת חשיבות שפת הגוף 
בסביבת העבודה לשדרוג 

ומקסום היכולות האישיות 
והעסקיות. 

קבוצות נפרדות לגברים ונשים
הקורסים יתקיימו באגף לשירותים חברתיים רח' כהנמן 107 ב"ב.

האגף לשירותים חברתיים
היחידיה להכשרה מקצועית

 היחידה לטיפול
באזרח הוותיק

האגף לשירותים חברתיים

נכדות יקרות !!!
הנכן מוזמנות

לסדנת אלבום משפחתי
בסדנה אתן ביחד עם סבא/סבתא 

תיצרו אלבום משפחתי 
מיועד לבנות סמינר המסייעות 

בטיפול  בסבא/ סבתא 

מרכז שקד
סיוע ותמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן

  
לרישום: בימי  א' ב' ד' ה'  -8:30 -15:30 

ביום ג'  8:30 – 12:30
shakedbb10@gmail.com :טל' - 03-5776149. מייל

אגף הרווחה רח' כהנמן 107 

הפעילות תתקיים  לפי הוראת משרד הבריאות 
כמות המשתתפות מוגבלת.

מותנה ברישום מראש. לא תותר כניסה ללא רישום

הסדנא בת 8 מפגשים 
ותתחיל אי"ה  ביום שני, ז' אייר תשפ"א )19/4/21( 

בין השעות 19:30- 21:00. 
     באגף לשירותים חברתיים, רחוב כהנמן 107, בני ברק.

     בעלות של 70 ש"ח.
                  

נשמח לראותכן                                                                                                      
                                                                                        

  עו"ס מירב בן סעדון
                                                                                                

וצוות העובדים  
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נשיא המדינה העניק לנתניהו 
את המנדט להרכבת הממשלה

מאת: חיים רייך

ולא  צפויות  כלל  בדרך  הן  המדינה  נשיא  אצל  ההמלצות  ימי 
בו  היום  יום שני השבוע,  כותרות, אולם איכשהו,  אמורות לספק 
רוכזו כל המפגשים של הנשיא עם נציגי הסיעות )13 במספר(, הפך 

לדרמטי ומותח למשך שעות ארוכות.
באשר למס' הממליצים על נתניהו לא היה ספק: סיעות הליכוד, 

ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית מהווים יחד 52 מצביעים.
סיעת  גם  לפיד.  יאיר  ח"כ  על  המליצה  עתיד  יש  סיעת  מנגד, 
כחול לבן שהמתינה עם ההחלטה לרגע האחרון, המליצה על ח"כ 
יאיר לפיד. גם סיעות העבודה, ישראל ביתנו ומרצ הודיעו מראש 

שימליצו על יאיר לפיד.
להמליץ  בחרו  ימינה,  שבסיעת  ברגע  דרמטית  הפכה  התמונה 
על ח"כ נפתלי בנט, בטענה שזו הייתה הבטחתם לבוחר שבנט רץ 
לראשות הממשלה. למעשה, ההחלטה להמליץ על בנט משאירה 

פתח לראשי המפלגה לנהל מו"מ עם שני הגושים במקביל.
הדרמה נמשכה כאשר העיניים היו נשואות לעברן של 3 מפלגות: 
תקווה חדשה של גדעון סער, הרשימה המשותפת ורע"מ. במשך 
שעות ארוכות רחשה המערכת הפוליטית שלל ספקולציות באשר 
הערביות.  המפלגות  יעשו  ומה  סער  גדעון  ימליץ  מי  על  לשאלה 
לשיא הגיעו הדברים כאשר ברשימה המשותפת הצהירו כי במידה 
ותקווה חדשה תמליץ על לפיד, גם הם ימליצו על לפיד, אולם אם 
להימנע.  יבחרו  הם  ה-61  הקול  את  מספקת  לא  שלהם  ההמלצה 
המשותפת  הרשימה  חדשה,  תקווה  סיעות  התחתונה:  בשורה 

ורע"מ, לא המליצו על אף חבר כנסת.
52 חברי  נשיא המדינה  בתום סבב ההתייעצויות המליצו בפני 
כנסת על ראש הממשלה המכהן ויו"ר סיעת הליכוד, ח"כ בנימין 
נתניהו. 45 חברי כנסת המליצו על יו"ר סיעת יש עתיד, ח"כ יאיר 
 16 יו"ר ימינה נפתלי בנט.  לפיד, ושבעה חברי כנסת המליצו על 

ח"כים לא המליצו על אף מועמד.

המפגשים עם הנשיא 

אותי  שינחה  המרכזי  "השיקול  הפתיחה:  בדברי  אמר  הנשיא 
הוא הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על חבר הכנסת בעל הסיכויים 

הגבוהים ביותר להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת החדשה".
את סבב ההתייעצויות פתחו הבוקר נציגי סיעת הליכוד – השרים 

צחי הנגבי, אמיר אוחנה ואופיר אקוניס.
השר אוחנה אמר: "יש כאן הכרעה של הבוחר. תנועת הליכוד 
ישראל.  אזרחי  מקולות  ממיליון  יותר  קיבלה  נתניהו  בראשות 
אנחנו סבורים ומקווים שעם מספר הממליצים הגבוה הדבר הופך 
רצון  את  שישקף  באופן  הממשלה  להרכבת  למועמד  נתניהו  את 

הציבור".
שיעלו  ייתכן  כי  הליכוד  לנציגי  ריבלין  אמר  להמלצה  בתגובה 
שיקולים נוספים בנוגע לשאלה על מי להטיל את הרכבת הממשלה 

מלבד מספר הממליצים, בהם שיקולים ערכיים.
השר אוחנה אמר בתגובה לנשיא המדינה: "כמדינת חוק, אנחנו 
צריכים לשאול אותנו מה אומר החוק. החוק כמובן ברור, וכאשר 
לכאן  באתי  לחוק.  בהתאם  פועלים  אנו  נתניהו  על  ממליצים  אנו 
ובאתי  ממקום אחר, מבית המשפט המחוזי, מתוך אמונה שלמה 

לעמוד לצד האמת והצדק".
ריבלין השיב לאוחנה: "אתה אומר את זה על דעת עצמך ואני 

לא יכול לקבל אותה".
יודעים  עונה ענה: "אני חושב שיותר ממיליון הצביעו לליכוד 

את המצב שאליו רמז הנשיא".
חלופי  מועמד  להם  יש  האם  הליכוד  נציגי  את  שאל  הנשיא 
להרכבת הממשלה למקרה ששיקולים ערכיים ימנעו ממנו להטיל 

המנדט על נתניהו?
השר אקוניס השיב: "התשובה היא שלילית. אנחנו לא מעמידים 
לעמוד  בנתניהו  וחופשית  דמוקרטית  בצורה  בחרנו  אלטרנטיבה. 
המועמד  מטעמנו  האיש  הוא  ולכן  ב-2019  הליכוד  בראשות 

לראשות הממשלה".
נציגי הליכוד: "מעולם לא היה  השר הנגבי אמר בהצהרה של 
מצב שבו חבר כנסת עם מספר חד ספרתי של מנדטים מקבל מנדט 
מספר  של  המצב  לאור  דעת  שיקול  לנשיא  אין  ממשלה.  להרכיב 

המנדטים והממליצים".
נציגי יש עתיד, אשר  המשלחת השניה שהגיעה היתה משלחת 
המפלגה,  יו"ר  על  הממשלה  הרכבת  את  להטיל  המליצו  חבריה 

יאיר לפיד.
"קיבלנו  לנשיא:  2 ברשימה, אמרה  מס'  ברביבאי,  אורנה  ח"כ 
17 מנדטים ואנו יודעים שבמציאות כזאת, שראש ממשלה במקביל 
ממשלה  ראש  צריכים  אנו  עצמו,  על  ומגן  המשפט  בבית  נמצא 
שנה  אחרי  טוב  פתרון  לתת  וביכולת  בציבור  שתעסוק  וממשלה 

קשה של קורונה".
ריבלין אמר לנציגי יש עתיד: "אני לא רואה איזושהי דרך שבה 

אפשר להקים ממשלה".
לאחר שחברת הכנסת אורנה ברביבאי אמרה לנשיא כי המפלגה 
הוסיף:  ריבלין   – בפלילים  שנאשם  ממשלה  ראש  תחת  תשב  לא 
להיות  צריך  בישראל  העם  הליכוד,  נציגי  ועם  איתכם  "מהשיחה 

מודאג מכך שניגרר לבחירות חמישיות".
צור,  בן  יואב  ח"כ  את  כללה  הנשיא  לבית  נציגי ש"ס  משלחת 

ח"כ יעקב מרגי וח"כ מיכאל מלכיאלי.
חלופי  מועמד  להם  יש  האם  המשלחת  חברי  את  שאל  ריבלין 
ש"ס  ואנשי   – נתניהו  על  תוטל  לא  הממשלה  שהרכבת  במידה 

השיבו בשלילה.
התחייב  הליכוד  נתניהו.  בראשות  רק  לממשלה  תלך  "התנועה 
ללכת אתנו לכל קואליציה ואנחנו חושבים שהמועמד הנכון ביותר 

הוא נתניהו", אמר מלכיאלי לנשיא.
בצאתם מהפגישה אמר ח"כ יואב בן צור: "אין לנו ספק שבסופו 

של דבר תקום ממשלה וטובה. נתניהו יצליח ויקים ממשלה".
נשיא המדינה ראובן ריבלין אמר לנציגי כחול לבן שהמליצו על 

יאיר לפיד: "המשמעות של השיחות עד כה היא בחירות חמישיות. 
הדמוקרטיה מיצתה את עצמה בארבע מערכות בחירות".

הנשיא ריבלין שאל את הנציגים: "האם אתה פוסל את הליכוד?". 
השר חילי טרופר: "אם יעמוד בראשו אדם אחר – לא".

נציגי כחול לבן רמזו גם לדיל בין בנט ללפיד: "אם לפיד יגיע 
לסיכומים עם מועמד בעל סיכויים גבוהים יותר להקמת ממשלה 

– נתמוך בו".
נציגי ימינה – חברי הכנסת איילת שקד ומתן כהנא – הודיעו כי 

הם ממליצים להטיל את הרכבת הממשלה על נפתלי בנט.
איילת שקד: "למרות שיש לבנט מספר ממליצים  ימינה  נציגת 

נמוך הוא בעל הסיכוי הגבוה ביותר להרכיב ממשלה".
הראשון  שהמועמד  במידה  כי  מהנשיא  שקד  ביקשה  בשיחה 
הנשיא  יערוך  ממשלה,  להרכיב  יצליח  לא  המנדט  את  שיקבל 
סבב התייעצויות נוסף ובסיומו יטיל על בנט את המנדט להרכבת 

הממשלה למשך 28 יום נוספים.
ריבלין ביקש משקד וכהנא להסביר לו כיצד דווקא בנט יהיה זה 
חרמות,  "בגלל  שקד:  השיבה  כך  ועל  ממשלה,  להרכיב  שיצליח 
זה  ביותר,  המתאים  וגם  שיכול  היחיד  נגדם,  אנחנו  אגב  שדרך 

נפתלי בנט".
הנשיא לנציגי ימינה: "אם מי שיקבל את המנדט ייכשל – ייתכן 

שאעביר את המנדט ישר לכנסת".
שקד: "אני חושבת שזה לא נכון. אם תטיל את המשימה על אדם 
והוא לא יצליח ראוי שנקבל עוד הזדמנות, ראוי שאדם נוסף יקבל 

הזדמנות".
בתשובה לשאלת הנשיא סירבו שקד וכהנא לציין שם נוסף שהם 
מפלגת  אנחנו  לזה.  להתייחס  רוצים  לא  אנחנו  "לא,  בו:  תומכים 
ימין וחושבים שראש ממשלת ישראל צריך להיות איש ימין.. אם 
הטוב  את  לעשות  ננסה  אנחנו  ההזדמנות  את  בנט  לנפתלי  תתן 

ביותר".
ריבלין: יש לי כרגע שלושה מועמדים להרכבת ממשלה

יחד עם זאת, בניגוד לנוהג, הנשיא ריבלין לא זימן את נתניהו לבית הנשיא והקרע בין שני האישים מחריף  לרשותו של נתניהו 
יעמדו 28 ימים בניסיון להרכיב ממשלה ובסיומן יוכל נתניהו לבקש הארכה של 14 ימים נוספים  במידה וייכשל בניסיון להרכיב 

ממשלה, יטיל הנשיא את המנדט על מועמד אחר, ככל הנראה ח"כ יאיר לפיד, או לחילופין יחזיר את המנדט לכנסת 

מבוי סתום: מצעד החרמות של הפוליטיקה הישראלית לא מאפשר לאף מועמד להרכיב ממשלה יציבה 

 משלחת הליכוד ממליצה על נתניהו בפני הנשיא | צילומים: מארק ניימן, לע"מ

 משלחת יהדות התורה ממליצה על נתניהו בפני הנשיא משלחת ש"ס ממליצה על נתניהו בפני הנשיא
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שקד צחקה: סיבכנו אותך.
בהרכב  לנשיא  הגיעה  התורה  יהדות  משלחת 
מורחב, בהשתתפות היו"ר ח"כ משה גפני, השר 
יעקב ליצמן, סגן השר מאיר פרוש וסגן השר אורי 
מקלב. חברי המשלחת המליצו לנשיא להטיל את 

הרכבת הממשלה על נתניהו.
בבית  להתייעצויות  הגיעה  העבודה  סיעת 
לפיד  יאיר  ח״כ  על  והמליצה  היום,  הנשיא 
לבית  העבודה  משלחת  הממשלה.  להרכבת 
מואטי  אמילי  לב,  בר  עמר  את  כללה  הנשיא 

וגלעד קריב.
נציגי ישראל ביתנו הגיעו לנשיא והמליצו על 

יאיר לפיד.
ח"כ אביגדור ליברמן אמר:   "אנחנו ממליצים 
יותר  עם  יימצא מישהו  אם  לפיד, אבל  יאיר  על 
נתמוך  אחד.  אף  נפסול  לא  בשני,  נתמוך  סיכוי 

בכל אחד כדי למנוע בחירות חמישיות".
"ברגע  הוסיף:  הוא  החרם'  ‘גוש  כנציג 
שנתניהו יזוז, כל אחד אחר מהליכוד יוכל להקים 

ממשלה בזמן קצר ביותר".
מאנשי  ששמעתי  ממה  מניח,  "אני  ריבלין: 

הליכוד, שדבר כזה לא יקרה".
קואליציה  להקמת  מכוונים  "אנחנו  ליברמן: 
מלווה  אני  מרצ.  ועד  מימינה  וליברלית  ציונית 
היום  אבל   ,1996 מאז  הקואליציה  שיחות  את 
קואליציה.  ולא  גועליציה  שיחות  מתקיימות 
הגענו למצב של דמוקרטיה הפוכה. מפלגות עם 
מעט מנדטים מכתיבות את סדר היום. תם עידן 
מ-61  למעלה  יש  הגדולות  המפלגות  שלשתי 

מנדטים".
קואליציה  זה להקים  הנכון  לדבריו, "הפתרון 
ציונית וליברלית, כל המפלגות ציוניות ליברליות 

ממרצ ועד ימינה".
ריבלין נזף בליברמן על קמפיין ההסתה שלו: 
נפגעו  החרדים  קבוצות.  על  לדבר  לא  "עדיף 

אישית מההתבטאות שלך כלפיהם".
כללה  הנשיא  לבית  הדתית  הציונות  משלחת 
ושמחה  וולדיגר  מיכל  בן-גביר,  איתמר  את 
ישנם  שלנתניהו  חושבים  "אנחנו  רוטמן. 
שיש  סבורים  אנחנו  ביותר.  הגדולים  הסיכויים 
ביכולתו להרכיב ממשלה, עובדים על זה כעת", 

אמרה וולדיגר.
נציגיו של גדעון סער יפעת שאשא ביטון, זאב 
ימליצו  לא  כי  לנשיא  הודיעו  הנדל  ויועז  אלקין 

על אף מועמד.
שינוי,  לממשלת  "האופציה  ביטון:  שאשא 
נתניהו  שאינו  הלאומי  המחנה  מן  נציג  עם  היא 
או ממשלה שמבוססת על רוטציה ופריטטיות בין 
בנט ללפיד. עשינו מאמצים כדי שיגיעו הצדדים 
להבנות. הם לא שמעו לאזהרות שלנו, לצערנו. 

והם ניהלו מגעים ישירים רק ממוצ"ש.
אף  על  נמליץ  לא  אנחנו  שנוצרה,  "במציאות 
את  לזמן  לנשיא  ממליצים  אנחנו  מהם.  אחד 
ואת לפיד להביא אותם להידברות, שיגיעו  בנט 
כל  נקבל  אנחנו  פריטטיים.  להסדרים  להבנות 
בהתאם  המלצה  ונוסיף  אליו  יגיעו  שהם  הסכם 
להחלטה. יש לך עד יום רביעי, לפי מה שאנחנו 

מבינים".
הנשיא ריבלין: "גם אם יש הגיון רב בדברייך, 
אני לא יכול להתערב ברמה הנשיאותית. אני לא 
מפחד מאיומים שיגידו עלי כל מיני דברים. אבל 
התערבות  פשוט  הוא  ממני  מבקשת  שאת  מה 
גם  שניה.  מערכת  מול  אל  אחת  מערכת  בתוך 
למי  אותי לשקול  תחייב  לתמוך,  לא  החלטתכם 

יש יותר או שאקשיב לחלק האחר.
מאז  הזה  השולחן  על  שנאמרו  הדברים  "לפי 
תשע בבוקר אני לא רואה איך מקימים ממשלה, 
המצב  לנוכח  לממשלה  משווע  שהעם  למרות 

הכלכלי ואיומים חיצוניים".
שאנחנו  הוא  המרכזי  "הדבר  ביטון:  שאשא 
לפיד  ידי  על  שינוי  ממשלת  הקמת  זה  מזהים 

ובנט. זה מה שצריך לקרות.
ריבלין: אולי אלקין שהוא שחקן שחמט רואה 

18 צעדים קדימה.
להקים  יכול  לא  שנתניהו  ברור  "זה  אלקין: 
ממשלה. זה דבר שגם אתה תראה בסוף התהליך. 
יכולים  לא  לבדו,  בנט  או  לבדו  לפיד  גם  אבל 
הצדדים  שני  עם  מגעים  ניהלנו  ולכן  להקים. 
את  לקדם  המועד  בחול  כימים  לילות  ופעלנו 

המגעים ביניהם".
המדינה,  הקמת  לפני  של  בירושלים  ריבלין: 
דיברו  והיהודים  יידיש  מדברים  היו  הערבים 
פון  אוועק  מיך  "לאז  אומרים  היו  והם  ערבית. 
אותי  עזוב  חופשי:  )-בתרגום  באבקעס"  די 

מהשטויות(.

 אלקין הזכיר שהנשיא התניע שיח בין נתניהו 
לגנץ.

לא  אחד  אף  כאשר  אז  היה  זה  אבל  ריבלין: 
הצליח להרכיב והמנדט חזר לכנסת.

אלקין: המטרה היא להקים ממשלה.
7 ואחת של  2 סיעות, אחת של  ריבלין: נציגי 

17 והם לא העלו את זה.
אלקין: גם נתניהו וגנץ לא העלו את זה אז.

הנדל: אנחנו מפקידים פה את ההמלצות שלנו, 
מאמץ  השקענו  ממשלה.  שתקום  מטרה  מתוך 
הזה  שהתהליך  רוצים  מאוד  ואנחנו  ודחיפה 
ימוצה וההמלצות שלנו יכולות לשמש כדי שזה 
יקרה. כי פענחנו שבכל הדרכים האחרות זה לא 

יכול לקרות.
שאתם  זה  את  מעריך  ממני.  נבצר  ריבלין: 
לא  שאתם  משהו  לעשות  יכול  שאני  חושבים 
יכולים לעשות. אנחנו אומרים את זה בשקיפות 
מה שאתם מבקשים ממני, זה דבר שאסור לנשיא 
להתעסק, אלא אם זה אפשרות לחבר בין מחנות. 
בצד  מועמדים  שני  בין  תיווך  מבקשים  אתם 

מסוים.
הנדל: הם משני צדדים

ריבלין: העם יודע לחשוב
המו"מ  עמד  איפה  יודעים  אנחנו   אלקין: 

בלילה האחרון. צריך ארכה.
ריבלין: שהם יבקשו… יבוא הצד השני, ויגיד 
יותר ממליצים. מה אתה מתערב  לי  יש  סליחה, 

בצד השני.
אלקין: אבל הטלת מלאכת הרכבת הממשלה 
לא  כרגע,  שזה  כפי  המועמדים  מ-3  אחד  על 

תקדם לממשלה.
 שאשא ביטון: אפשר לדחות את ההחלטה עד 
ליום רביעי. אנחנו שימשנו כמתווכים. שמנו אגו 

בצד.
ריבלין: אתם לא תומכים במישהו, אז הקולות 
שלכם לא נספרים, ומי שיש לו יותר, הוא נספר. 
בכך  רוצים  הם  אם  בדבר,  לנוגעים  תעבירו 
ליום  מעבר  אחכה  לא  אני  אבל  דחיה.  שיבקשו 

רביעי.
בבית  וההתייעצויות  הדיונים  יום  כאמור, 
52 תומכים לנתניהו. הנשיא  הנשיא הסתיים עם 
מי  על  יכריז  יום שלישי,  למחרת,  רק  כי  הצהיר 
המועמדים יטיל את המנדט להרכבת הממשלה. 

זמן  למרות שלא היה ספק בכך, משך הנשיא 
של  היום  בשעות  הפוליטי.  למתח  להוסיף  כדי 
את  להטיל  החליט  כי  הנשיא  הודיע  יום שלישי 
הרכבת הממשלה על נתניהו. אלא שגם זה עורר 
סערה, לאחר שהנשיא מתח ביקורת בעת שהכריז 

על הענקת המנדט לנתניהו.
לפיה  בציבור  רבים  לעמדת  היטב  מודע  "אני 
מועמד  על  תפקיד  מהטלת  להימנע  הנשיא  על 
שיש נגדו כתב אישום", אמר ריבלין, "אלא שעל 
ראש  העליון,  המשפט  בית  והחלטת  החוק  פי 
גם  בתפקידו  לשמש  להמשיך  יכול  הממשלה 
זו לשון החוק וזאת החלטת  תחת כתבי אישום. 

בית המשפט העליון בבג"ץ שהוגש אליו".
על  התפקיד  הטלת  "סוגיית  הנשיא:  לדברי 
במחלוקת  נתונה  אישום  כתב  נגדו  שיש  מועמד 
פוליטית וציבורית עזה לאורך מערכת הבחירות 
המדינה  נשיא  שעל  סברתי  משכך,  האחרונה. 
מתוך  זה  שיקול  בסיס  על  מהכרעה  להימנע 
והאמון  הנשיאות  מוסד  של  לצביונו  אחריות 
שהוא זוכה לו מכל חלקי העם. נשיא המדינה אינו 
את  מחליף  שאינו  ובוודאי  המחוקק  את  מחליף 
זה תפקידה של הכנסת. להכריע   - בית המשפט 
כשירותו  על  אומר  והערכית  המהותית  בסוגיה 
של מועמד הנתון תחת כתבי אישום לכהן כראש 

ממשלה, זה לפתחה של הכנסת".
"ממצב דברים זה, שבו אין רוב של 61 ח"כים 
התומכים במועמד מסוים ובאין שיקולים אחרים 
מהמועמדים  מי  של  סיכוייו  על  המצביעים 
להרכיב ממשלה, קיבלתי את ההחלטות בהתאם 
החלטתי  לפיכך,  הממליצים.  ממבט  למשתקף 
להרכבת  התפקיד  את  נתניהו  בנימין  על  להטיל 
בעיניי  קלה  הכרעה  אינה  זו  הכרעה  הממשלה. 
איננה  ישראל  מדינת  והערכית.  המוסרית  ברמה 

דבר מובן מאליו". 
במילים אחרות, רמז הנשיא כי אילו היה יכול 
נתניהו  על  הממשלה  הרכבת  את  מטיל  היה  לא 
די  לא  וכאילו  לכנסת.  המנדט  את  מחזיר  אלא 
בכך, בניגוד לנוהג, הנשיא לא הזמין את נתניהו 
על מנת להעניק לו את המנדט, אלא שיגר מכתב 

ללשכת ראש הממשלה.
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מפרידים  נסיעה  דקות  ושמונה  קילומטרים   3.3
בימי שגרה בין בית המשפט המחוזי ברחוב צלאח 
בעיר,  ישראל  נשיאי  משכן  ובין  בירושלים  א-דין 
עם  ביום שני האחרון,  הכר  לבלי  מרחק שהצטמק 
ופתיחת  הנשיא  בבית  הממליצים  מצעד  פתיחת 
לאומה.  חי  בשידור  הממשלה  ראש  של  משפטו 
הנשיא  של  הברבור  שירת  זו  הייתה  האחד  במוקד 
המכהן ראובן רובי ריבלין, שהטיל בפעם האחרונה 
את מלאכת הרכבת הממשלה, ובמוקד השני הייתה 
אילן  של  זו  לחלוטין,  שונה  מסוג  זמיר  שירת  זו 
עדותו  את  שמסר  לשעבר  וואלה!  מנכ"ל  ישועה, 

בתיק 4000.
לאישיו,  הפך  מזמן  שכבר  האיש  ניצב  בתווך, 
להמשיך  המעוניין  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
את שנתו השישה עשר )!( בבלפור ולהתרחק ככל 
שם  על  המושקע  מהאגף  שניתן 
אולמרט  אהוד  לשעבר  האסיר 

בכלא מעשיהו.
האחרונה  בשנה  הספיק  הוא 
פריטטי,  ממשלה  כראש  לכהן 
לחתום  חיסונים,  מיליוני  לייבא 
לפרק  שלום,  הסכמי  ארבעה  על 
ימינה  מפלגת  את  לבן,  כחול  את 
ואת הרשימה המשותפת, להיפטר 
העצמאיים  הקולות  מאחרוני 
את  לקבע  ובעיקר,  בליכוד, 
מעמדו כמי שהכל נסוב סביבו. רק 
ביבי או רק לא ביבי, אין אופציית 

ביניים.
הפעם  בפניו  הניצב  האתגר 
המשוואה  אפשרי,  בלתי  כמעט 
)קרי,  המצומצם  הגוש  פשוטה: 
וסמוטריץ'(  חרדים  ליכוד, 
מנדטים,  ושניים  חמישים  מונה 
ימינה(  )כולל  המורחב  הגוש 
מנדטים.  ותשעה  חמישים  מונה 
ממשלה  להרכבת  המסלולים 
יישר  שבנט  בהנחה   - בראשותו 
- הם שניים בלבד: הסתמכות  קו 
עריקים.  שני  צירוף  או  רע"מ  על 
האופציה  גם  קיימת  תיאורטית, 
הגוש  לחיק  יחזור  סער  שגדעון 
לקוראים  הבית  המלצת  מתישהו. 

ברחוב בלפור: אל תבנו על זה.
של  המרגש  נאומו  פניו,  על 
נועד  מנסור-אני-ישראלי-עבאס 
המסלול  את  ולהרחיב  ליישר 
על  קפץ  שאז  אלא  הראשון, 
זה  סמוטריץ'.  של  רוגזו  נתניהו 
של  מינימום  לגלות  בלי  האחרון, 
להכריז  מיהר  הטוב,  הכרת  רגשי 
ולא  יקום  שלא  ולהכריז  ולחזור 
יהיה, ובכך, גזל מרוה"מ את קלף 
המיקוח החשוב ביותר שהיה לו. 
סיכוייו  שאפסו  משנדמה  כעת, 

של נתניהו להרכיב ממשלה, הרשה גם בנט לעצמו 
לבוחריו  כזכור  הבטיח  הוא  שכן  עצמאות,  לגלות 

ש"לא יהיו בחירות חמישיות".
המשחק  של  לבו  ללב  מגיעים  אנחנו  וכאן 
גם  להתנהל  וצפוי  אלו,  בימים  שמתנהל  הפוליטי 
בעתיד הנראה לעין – הקונפליקט הפנימי של בנט: 
שבעה  עם  נתניהו  את  להחליף  שמעוניין  האיש 
מנדטים בלבד, אבל חושש למעמדו העתידי בימין, 
ליציבותה של ממשלה שתקום בשותפות  גם  וכמו 
המשותפת  הרשימה  ובתמיכת  והשמאל  לפיד  עם 

ומנסור עבאס.

יש עתיד, אין תקווה
כדי להסביר את היקף הדילמה, נציין כי הממשלה 
החלופית היחידה האפשרית, תהיה ממשלת מיעוט 
בחוץ  יישאר  ימין-חרדים  כשגוש  ח"כים,   58 של 
הרשימה  הפחות  ולכל   – הערביות  והרשימות 
כזו  קואליציה  ביטחון.  רשת  תספק   – המשותפת 
צפויות  מהן  כששלוש  מפלגות,  משבע  תורכב 
להירשם בצד ה'ימני' שלה – ימינה, תקווה חדשה 
וכחול לבן, ונציגי ארבע האחרות ירכיבו את האגף 
השמאלי – יש עתיד, העבודה, מרצ וישראל ביתנו.

למעשה, פערי העמדות בין הצדדים אינם גדולים 
עקרוניות  להבנות  הגיעו  כבר  ובנט  לפיד  במיוחד, 
פיצוץ  שימנע  ומדינה  דת  בנושאי  קוו  סטטוס  על 
כבר ביום הראשון, ואפילו מתווה עקרוני של חלוקת 
סער  באוצר,  )ליברמן  כבר מסתמן באופק  התיקים 
שאשא- חוץ,  שר  לפיד  בביטחון,  גנץ  במשפטים, 

ביטון שרת חינוך ואלקין יו"ר הכנסת(. למרות זאת, 
ניצבים בדרך כמה מוקשים, שמונעים לעת עתה את 

התהליך.
המוקש הראשון הוא חולשתו של בנט, גם מומחה 
בעל ניסיון בביצוע אקזיט, יתקשה למצוא את הדרך 
שבעה  של  מפלגה  ממרומי  יציבה  ממשלה  לנהל 
לנטוש  שוקלים  מחציתם  כשלפחות  כנסת,  חברי 

)ואחד, אלון דוידי משדרות, כבר עשה 
לחץ  צפוי  כולם  ועל  ופרש(  מעשה 
הקרובה,  מהסביבה  יומיומי  מאסיבי 
מהמשפחה, החברים, השכנים ואפילו 
נכנס  כאן  הכנסת.  בבית  המתפללים 
לתמונה סער, שהעניק לבנט גב בדמות 
ששת המנדטים שלו, היוצרים יחד גוש 
שצפויים  מנדטים   13 של  יותר  סביר 
גם  אחת,  כמקשה  להתנהג  ואמורים 

בלי איחוד רשמי.
האמון  חוסר  הוא  השני  המוקש 
מסיבה  לבנט,  לפיד  בין  המובנה 
שמשותף  היחיד  האינטרס   – טובה 
לשני הצדדים הוא הדחתו של נתניהו. 
בבלפור,  להתגורר  רוצים  שניהם 
שניהם מייצגים השקפות עולם שונות, 
שנועדו  אלו  שהם  משוכנעים  שניהם 
הקרוב  בעשור  ישראל  את  להנהיג 
משתמש  שהיריב  חושדים  ושניהם 

בהם רק באופן זמני. לפיד חושד שבנט משתמש בו 
רק כדי להעלות את מחירו מול נתניהו, בנט חושד 

שלפיד משתמש בו רק כדי להדיח את נתניהו.
הליליות  והפגישות  הנמרצים  המגעים  למרות 
אצל  ההמלצות  לשלב  השניים  הגיעו  הממושכות, 
הנשיא כשחוסר האמון עדיין מבעבע, וכאן נרשמה 
הנפילה הראשונה: יו"ר 'יש עתיד' היה משוכנע עד 
הדקה האחרונה שהוא זה שיקבל את המנדט ראשון, 
מה שיאפשר לו להתנהל במו"מ מול בנט מעמדת 
בוועדה  השליטה  את  ולקבל  יותר  חזקה  מיקוח 
עם  שבשתיקה  הבנות  על  בנה  לפיד  המסדרת. 
הסיעות הערביות, והיה בטוח שיקבל את המלצתם 
של תשעה מתוך עשרה מקרב חברי הכנסת הערבים 
בלי  גם  כזה,  דברים  במצב  בל"ד(.  נציג  )למעט 
המלצתם של בנט וסער )שהמלצה רשמית על לפיד 
מנוגדת להבטחת הבחירות שלהם(, הוא היה משיג 

55 ממליצים ומקבל ראשון את המנדט.
לכת  מרחיקי  ויתורים  לביצוע  הסכים  כבר  לפיד 
תמורת  ממנו  שסחטו  הערביות,  הסיעות  עבור 
בלתי  כמעט  הישגים  רשימת  בלבד  המלצה 
חוק  וביטול  הלאום  חוק  תיקון  כולל  אפשרית, 
קמניץ, ולבסוף תקעו סכין בגבו )באופן מטאפורי, 
כמובן( ברגע האמת ונמנעו מלהמליץ עליו. בשלב 
נמנע  כשהוא  לעזרתו  ריבלין  הנשיא  נחלץ  זה 
כבר  מיידי,  באופן  נתניהו  על  המנדט  את  מלהטיל 
כמקובל,  הסיעות  נציגי  עם  ההתייעצות  סיום  עם 
שלפיד  תקווה  מתוך   – ביום  ההחלטה  את  ודוחה 
מהמשותפת,  וחלקים  סער  את  גם  לשורותיו  יגייס 
תקווה חסרת תוחלת, שהותנתה מלכתחילה על ידי 
בנט  על  יוטל  שהמנדט  בכך  חדשה'  'תקווה  נציגי 

דווקא ולא על לפיד...
את  להבין  מתקשה  שלפיד  נראה  למעשה, 
הסיטואציה החדשה, בה הוא אינו עוד יושב ראש 
מפלגה שנושא ונותן על הישגיו האישיים, אלא זה 
שאמור להרכיב את הממשלה החלופית ולשלם את 
המחיר עבור אחרים. במקום לחזר אחר השותפים 

הברבור והזמיר

לפיד כבר הסכים לביצוע 
ויתורים מרחיקי לכת עבור 
הסיעות הערביות, שסחטו ממנו 
תמורת המלצה בלבד רשימת 
הישגים כמעט בלתי אפשרית, 
כולל תיקון חוק הלאום וביטול 
חוק קמניץ, ולבסוף תקעו סכין 
בגבו )באופן מטאפורי, כמובן( 
ברגע האמת ונמנעו מלהמליץ 
עליו. בשלב זה נחלץ הנשיא 
ריבלין לעזרתו כשהוא נמנע 
מלהטיל את המנדט על נתניהו 
באופן מיידי, כבר עם סיום 
ההתייעצות עם נציגי הסיעות 
כמקובל, ודוחה את ההחלטה 
ביום – מתוך תקווה שלפיד יגייס 
לשורותיו גם את סער וחלקים 
מהמשותפת, תקווה חסרת 
תוחלת, שהותנתה מלכתחילה 
על ידי נציגי 'תקווה חדשה' בכך 
שהמנדט יוטל על בנט דווקא 
ולא על לפיד

על סדר היום

ה'אח' המחוזר, 
יו"ר ימינה ח"כ 
נפתלי בנט | 
צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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)כפי  ומלואו  עולם  להם  ולהציע  הפוטנציאליים 
ראה"מ(,  המר,  יריבו  דומות  בסיטואציות  שנהג 

מתנהל לפיד כסוחר בזאר ומתמקח על כל סעיף. 
מי  השאלה  סביב  נסוב  ההסכמה  חוסר  עיקר 
יקבל את המנדט בתוך "גוש השינוי-ריפוי" – לפיד 
מתעקש לקבל ראשון את המנדט, כדי למנוע מצב 
לקבל  מתעקש  בנט  נתניהו,  לזרועות  חוזר  בנט  בו 
את המנדט כדי לא להצטייר כמי שנכנע ללפיד כבר 
בתחילת הדרך, וכנראה גם מתוך רצון לשמור את כל 
האפשרויות פתוחות מול ראה"מ ולהשיג רגיעת מה 
המרוויח  מתקוטטים,  וכשהשניים  מפלגתו.  בתוך 

לעת עתה הוא נתניהו, שקיבל את המנדט במתנה.
לזכותו של לפיד ייאמר, שמי שנכווה ברותחין – 
פירוק כחול לבן על ידי גנץ בסיבוב הקודם – נזהר 
בצוננין, ולא מוכן לסמוך על בנט, שמסרב לתת לו 
לנתניהו בשום מצב.  יחבור  התחייבות בכתב שלא 
לסיבוב  שהסיכוי  משוכנע  השאר,  כל  כמו  לפיד, 
עם  לבוחריו  להגיע  יכול  לא  והוא  גבוה,  חמישי 

תדמית של לוזר שכולם 'עושים עליו סיבוב'.

הוא התחיל
לכשעצמה, קבלת המנדט ראשון היא פרס המוטל 
כך,  כל  רגישה  פוליטית  בסיטואציה  דווקא  בספק. 
)ואפילו  השני  להיות  שעדיף  שמשוכנע  מי  יש 
לארבעים  החוק  שמאפשר  התסריט  לפי  השלישי, 
חברי כנסת להמליץ לנשיא על מועמד נוסף, אם שני 
הצ'אנס  את  שמקבל  במשימה(  נכשלו  הראשונים 

מנשיא המדינה להרכיב ממשלה.
הנוכחי,  הדברים  במצב  פשוט:  ההסבר 
ידרוש   - שהוא  סוג  מכל  ממשלה  להרכיב  הסיכוי 
את  להפר  והמועמדים  מהרשימות  מחלק  לפחות 
חלקית  רשימה  נזכיר  אם  די  לבוחר.  הבטחותיהם 
סער  של  המשותפת  ההבטחה  כמו  ההבטחות,  של 
מרצ  עם  ישבו  ולא  לפיד  את  יכתירו  שלא  ובנט 
בקואליציה, או ההבטחות לחוד של הראשון שלא 
יחבור לנתניהו ושל השני שלא ייתן להגיע לבחירות 
בין  ההדדיות  הפסילות  את  לזה  תוסיפו  חמישיות. 
ליברמן לחרדים ולסמוטריץ', בין גנץ ולפיד לנתניהו 
ובין הערבים לבין עצמם ותגיעו לבחירות חמישיות.

להפר  מסוגלים  מפתיע,  כמה  פוליטיקאים, 
ליציבות  סכנה  מריחים  כשהם  לבוחר  הבטחות 
שדווקא  גבוהה  בסבירות  להניח  ניתן  לכן  הכיסא. 
השונים  כשהשחקנים  המנדט,  את  שני  שיקבל  מי 
בזירה מבינים שבמקרה של כישלון הם יצעדו שוב 
לקלפי, יוכל להפעיל את מירב הלחץ לשינוי והפרת 

שייתפסו  עריקים, כשהאחרונים  ולשכנוע  הבטחות 
טובתם  את  לנמק  יוכלו   - הציבור  בעיני  בקלונם 
מיליארדים  של  ובחיסכון  הכלל  בטובת  האישית 

לקופת המדינה.
כזה,  למצב  מודעות  בעבר  גילה  כבר  נתניהו 
כשהעדיף את פיזור הכנסת לאחר שנכשל בהרכבת 
מצב  למנוע  כדי  השני,  הבחירות  בסיבוב  ממשלה 
של הטלת המשימה על כתפי גנץ בזמנו, מתוך חשש 
פיזור  שיצליח להשיג עריקים מגוש הימין. הפעם, 
הכנסת מרצון אחרי כישלון תהיה משימת התאבדות 

פוליטית שאיש לא יהין לחתום עליה.
למרות זאת, מעדיף ראש הממשלה להיות ראשון 
בתור, מכמה שיקולים: ראשית, הוא סבור כי הזמן 
בנט  בין  הטריז  את  להרחיב  לו  יאפשר  לו  שיינתן 
חלק  למצער  )או  הראשון  את  לפתות  ואולי  ולפיד 
ימין.  מחברי מפלגתו( לחבור לליכוד או לממשלת 
רצינות  של  מסוימת  במידה  שוקל  נתניהו  שנית, 
את פשרת הנשיאות שכבר התגלגלה בעבר, ולפיה 
של  עשר  האחד  הנשיא  לתפקיד  יתמודד  הוא 
בענייני חוץ  ישראל, עם סמכויות מורחבות  מדינת 
אם  לדין.  העמדה  בענייני  מצומצמות  וסמכויות 
ייכשל בהרכבת ממשלה בצ'אנס הראשון, הוא עוד 
ייתכן  השני,  יהיה  אם  הרכבת,  את  להספיק  יכול 
הנשיא  של  בשפתו  או,  ההזדמנות.  את  ויחמיץ 
המכהן, ביבי מעוניין לתת קודם לדמוקרטיה למצות 

את עצמה.
המנדט  בקבלת  פחות  לא  וחשוב  נוסף  אינטרס 
שליטה  המסדרת,  בוועדה  לשליטה  קשור  תחילה, 
תוקם  לא  עוד  כל  לפחות   – לנתניהו  שתאפשר 
את  לחסום  שתנסה  בחקיקה  לטפל   – ממשלה 
דרכו הפוליטית ולהגן על איש אמונו, יו"ר הכנסת 
הנוכחי ח"כ יריב לוין. ולסיום, קבלת המנדט מהווה 
את  לאומה  לשדר  ממשיך  נתניהו  ציבורי.  מסר  גם 
היותו המנהיג המוביל והמועמד להמשיך בתפקיד, 
סובל  ביבי'  לא  'רק  ובעקיפין את העובדה שמחנה 

מגיבוש כושל ומחוסר יכולת להתאחד נגדו.

משימה בלתי אפשרית
מכל:  הקשה  המשימה  בפני  ניצב  נתניהו  כעת, 
בלתי  כמעט  הממשלה  הרכבת  ומלאכת  מאחר 
בנאום  המדינה  נשיא  היטב  שאבחן  כפי  אפשרית, 
כוחו  את  למקד  ראה"מ  יצטרך  המנדט,  הטלת 
נתניהו  של  מאמציו  עיקר  שכנגד.  הגוש  בטרפוד 
יופנו כלפי בנט וסיעתו בשני מישורים: תחילה, לחץ 
יד  ייתן  לבל  עצמו,  ימינה  יו"ר  על  בפיתוי  משולב 

להקמת ממשלת מרכז-שמאל, ובהמשך, לחץ אישי 
והצעות משולבות שיריון לחברי הכנסת ברשימתו, 
כדי  הרעיוניים,  ושותפיה  שקד  איילת  על  בדגש 

לצמצם את הגוש הפוטנציאלי.
)שליש  כנסת  חברי  אם שלושה  החשבון פשוט: 
סיעה, כנדרש בחוק( יערקו מימינה ויצטרפו לליכוד, 
יגדל גוש הברזל הימני לחמישים וחמישה אצבעות, 
הערביות  הסיעות  למעט  ההחלפה  גוש  ומנגד, 

אצבעות.  וחמישה  לחמישים  יצטמצם 
ממשלה  להעביר  ניתן  ולא  מאחר 
בתיקו, ומכיוון שגם לסער ובנט יש קו 
אצבעות  על  ממשית  בהיסמכות  אדום 
הוזמה  סופית  תיקבר  הערבי,  מהמגזר 

להחלפת נתניהו.
במצב דברים כזה, האופציה היחידה 
ממשלת  היא  השולחן  על  שתישאר 
ימין חרדים, ויגבר הלחץ על בנט וסער 
האישית  הסלידה  למרות  לגוש  לחבור 
ומגש  הולם  פיצוי  ותמורת  מנתניהו, 
הסיכוי  גם  יהיה  זה  מפנק.  תופינים 

האחרון למנוע סיבוב בחירות נוסף.
את  לעגל  נתניהו  ינסה  במקביל, 
על  שיסתמך  מהלך  ולאפשר  הריבוע 
קולות עבאס ובן גביר יחדיו. הסיכוי לא 
לא  לעולם  נתניהו  אבל  במיוחד,  גבוה 
גנץ  לבני  מי שהצליח למכור  מתייאש. 
עוד   – שרד  רכבי  של  בצלופן  רוטציה 
עשוי להצליח למכור למצביעי 'עוצמה 
הנורמליזציה  הסכם  את  יהודית' 

המחודש עם התנועה האסלאמית.
ושמונה  בעשרים  בטוח:  אחד  דבר 
בנט  נפתלי  יהפוך  הקרובים,  הימים 
בתולדות  ביותר  המחוזר  לאיש 
אברהם  מאז  הישראלית  הפוליטיקה 
סער  ונתניהו,  לפיד  המנוח.  שריר 
החרדיות  המפלגות  ראשי  וסמוטריץ', 
ישכנעו,  כולם  החלופי,  הגוש  ונציגי 
האיש  את  ישמיצו  וגם  יציעו  ילחצו, 
שלפני שנתיים בלבד חסר 1,400 קולות 
רק  החסימה.  אחוז  את  לעבור  כדי 

בישראל.

ה'נפילה' החרדית
סימולציה  לערוך  נהוג  הבחירות,  שאחרי  ביום 
מצביעי  אילו  היה  מה  למשל,  אילו',  היה  'מה  של 

לא זונחים את הברית המסורתית, נציגי יהדות התורה ממליצים על נתניהו בפני הנשיא | צילום: מארק ניימן, לע"מ 

נתניהו ניצב בפני המשימה 
הקשה מכל: מאחר ומלאכת 

הרכבת הממשלה כמעט בלתי 
אפשרית, כפי שאבחן היטב 
נשיא המדינה בנאום הטלת 

המנדט, יצטרך ראה"מ למקד 
את כוחו בטרפוד הגוש שכנגד. 

עיקר מאמציו של נתניהו 
יופנו כלפי בנט וסיעתו בשני 

מישורים: תחילה, לחץ משולב 
בפיתוי על יו"ר ימינה עצמו, 

לבל ייתן יד להקמת ממשלת 
מרכז-שמאל, ובהמשך, לחץ 

אישי והצעות משולבות שיריון 
לחברי הכנסת ברשימתו, 

בדגש על איילת שקד ושותפיה 
הרעיוניים, כדי לצמצם את 

הגוש הפוטנציאלי
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גדולים  במספרים  לקלפי  מגיעים  היו  הימין  גוש 
יותר. התשובה, כואבת ומציקה: די היה בתוספת של 
25,935 קול נוספים למפלגות הגוש )למכורים בלבד: 
 18,389  – כדלקמן  להתחלק  צריכים  היו  הקולות 
החרדיות  למפלגות   2,496 הדתית,  ולציונות  לליכוד 
ו-5,048 לימינה( כדי להעביר שני מנדטים מצד לצד 
ואת  הליכוד  לזרועות  המשותפת  של  השישי  את   –
השישי של סער לשמיני של בנט. למעשה, לולי היה 
בנט חותם הסכם עודפים עם סער, היה האחרון מאבד 
שינוי  ללא  גם  הליכוד  לטובת  השישי  המנדט  את 

במספרי המצביעים.
מבוטל  הלא  והסיכוי  במידה  כמובן,  השאלה 
הימין  קרוב  כמה  עד  יתממש,  חמישיות  לבחירות 
בלי  ברור,  רוב  ולהשיג  הנצחי  התיקו  את  לשבור 
להישען על חסדי עבאס ועל עריקים 
פוטנציאליים. כדי לענות על שאלה 
קולות  כמה  לבדוק  הראוי  מן  כזו, 
והיכן  החרדיות  למפלגות  אבדו 

נכשל הליכוד בשינוע המצביעים.
של  סיפורן  את  נבחן  תחילה, 
המפלגות החרדיות. כפי שמתברר, 
טובי  את  שהעסיק  הקולות  אבדן 
והסיח  נוספות  שעות  הפרשנים 
החמץ,  בדיקת  בשעת  דעתם  את 
מכפי  פחות  הרבה  משמעותי  היה 

שנראה.
ה-23,  לכנסת  אשתקד  בבחירות 
קיבלה יהדות התורה 274,437 קול, 
קיבלה  היא  הנוכחיות  בבחירות 
של  נקי  אבדן  זהו  קול,   248,391
להוסיף  יש  עליהם  קול,   26,046
משמע  כ-4%,  של  טבעי  גידול 
נגרעו  הכל  ובסך  קול,  אלף  כ-10 
מצביעים  אלף  ושישה  כשלושים 

פוטנציאליים.
יותר  מעמיק  ניתוח  האמנם? 
איבדה  התורה  שיהדות  יגלה 
סרוגים  בריכוזים  קול  כ-2,500 
אין  בהם  וביישובים  מובהקים 
יש  עליהם  לרפואה,  אחד  חרדי 
להוסיף עוד אלפי קולות חרד"לים 
יהדות  אצל  זמני  באופן  ש'חנו' 
התורה בבחירות האחרונות ברחבי 
בירושלים,  קול  אלף  )כ-3  הארץ 
ממצביעי  כרבע  גם  וכך  למשל( 
חסידות חב"ד )אם להשתמש בכפר 
התורה  יהדות  מידה,  כקנה  חב"ד 
ל-15.9%(,  עד  מ-39.2%  צנחה 
קול.  בכ-3,500  הם  גם  הנאמדים 
בסך הכל האבדן המשולב של שני 
יותר  מעט  מסביר  הללו  המגזרים 
צפוי  אבדן  זהו  מהחסר.  משליש 
שעברה  בפעם  נספרו  הללו  הקולות  מלכתחילה, 
ריאלית,  חרדית  ציונית  מפלגה  העדר  בשל  כבונוס, 
תחזיר  סמוטריץ'  של  עצמאית  שריצה  ברור  והיה 

אותם למשכנם הטבעי.
הנותרים  הקולות  אלף  כ-22  של  מינוס  גם  אבל 
כי  ונדמה  הגיע,  כואב שצריך להבין מאין  נתון  הוא 
קולות  האחד,  מרכזיים:  משתנים  משני  מורכב  הוא 
מסורתיים של 'קירוב' שלא הגיעו הפעם, אולי בגלל 
מסיבות  ואולי  האחרונה  בשנה  שהשתוללה  ההסתה 
ערי  ברוב  נמוכה.  בעצימות  בחירות  פעילות  של 
ה'קירוב' המסורתיות נרשמה צניחה של מאות קולות 
ראשון  בנתיבות,  ברחובות,  בנתניה,  כך  אחת,  לכל 
לציון, רמת גן, בת ים ועוד. באומדן גס, אבדו ליהדות 

התורה מעט יותר מ-10 אלף קול ממגזר זה.
בהצבעה  ירידה  מבטאים  החסרים  הקולות  שאר 
קל  עילית.  ביתר  ועד  ברק  מבני  החרדיים,  בריכוזים 
ובין  התושבים  זהות  בין  מהותית  בחפיפה  להבחין 
וביתר  צפת  אלעד,  אשדוד,  למשל,  הירידה.  אחוז 
עילית, המתאפיינות בקהל חסידי יותר – רשמו נפילה 
כואבת יותר, לעומת מודיעין עילית הליטאית, שהיא 
במספר  גידול  שרשמה  היחידה  החרדית  העיר  גם 

הפתקים עליהם רשום ג'.
בקירוב, כשמונה אחוזים מהמגזר החסידי )מלבד 
חב"ד( שינו את הצבעתם, בהם כמה חסידויות קטנות 
באופן  כמעט  הפעם  שהצביעו  חסידיות  קבוצות  או 
בבית  שנשארו  ואחרים  הדתית,  הציונות  עבור  גורף 
ולא טרחו לבקר בקלפי. בכל הנוגע לציבור הליטאי, 
בין אחוז לשניים,  ירידה מתונה של  כי הייתה  נראה 
ההצבעה  אחוזי  ניתוח  על  )בהתבסס  יותר  או  פחות 
ועל חלוקת האחוזים פר מפלגה במודיעין  הכוללים 
החמישי,  הסיבוב  לקראת  הנפש  את חשבון  עילית(. 
הברוכים  הכישרונות  לאוסף  נשאיר  וכאשר,  אם 

המרוכזים במטה הבחירות של יהדות התורה.
יותר,  מעט  מורכבים  הנתונים  לש"ס,  הנוגע  בכל 
ניכר  שאחוז  במפלגה  מדובר  ומלכתחילה  מאחר 
ממצביעיה מגיע ממחוזות הפריפריה וסובל מניידות 
הדתית  והציונות  הליכוד  כמו  למפלגות  גבוהה 
ההצבעה  באחוז  הכוללת  מהירידה  גם  ומושפע 
הארצי. בסך הכל ירדה ש"ס מ-352,853 קול בסיבוב 
של  הפסד  הנוכחי,  בסיבוב  קול  ל-316,008  קודם 
36,845 קול, בתוספת גידול טבעי משוער של כ-15 
אלף קול, המסתכמים בכ-52 אלף קול. גם כאן ניתן 
יותר( למגזר הסרוג  כי קטן  )אם  לייחס אחוז מסוים 

ולחב"ד.
בערי  כצפוי  נרשם  הקולות  איבוד  עיקר  אבל 
דרומה(,  )ובעיקר  אביב  תל  שבע,  באר  הפריפריה: 
חולון, ראשון לציון, בת ים, רמלה ועוד. אם להתייחס 
ל'בייס' החרדי, נדמה כי ש"ס חוותה בו ירידה סבילה 
 – שהם  קול,  אלף   15 עד  כ-10  של  בהיקף  יותר 
במשוער – כ-5% מהבוחרים החרדים. לא נעים, אבל 

לא בהיקף אסוני.

לקראת סיבוב חמישי?
הצד השני של המשוואה, הוא בוחרי הליכוד בפרט 
והימין בכלל שנשארו בבית בהמוניהם. קחו לדוגמה 
מוחלט,  באופן  מחל  עם  המזוהה  עיר  ים,  בת  את 

שאחוז ההצבעה בה מלכתחילה היה נמוך )52.3%( 
הבחירה  זכות  מבעלי  לחצי  מתחת  קרס  והפעם 
אלפים  מששת  יותר  בעיר  איבד  הליכוד   .)48.6%(

קול, קרוב לרבע מתומכיו.
אחוז  ירד  בטבריה  חסר:  לא  נוספות  ודוגמאות 
ההצבעה מ-60% ל-55%, באשקלון הוא נפל מ-63% 
ל56%  מ-62%  קריסה  נרשמה  בדימונה  ל-58%, 
כמעט  הכל,  בסך  ל-57%.  מ-61%  שמונה  ובקרית 
בממוצע  איבדה  שלא  הליכוד  עם  המזוהה  עיר  אין 
מעט  המהווים  המצביעים,  מכלל  אחוזים  כחמישה 

יותר משמונה אחוז מהמצביעים בפועל.
בבית  השאיר  הליכוד  למספרים,  לתרגם  אם 
)עוד  הקודם  מהסיבוב  מצביעים  אלף  ממאה  יותר 
כמאתיים אלף מצביעים הגיעו גם הפעם, אך הצביעו 
שחצתה  הדתית  לציונות  ובעיקר  אחרות,  למפלגות 
במסגרת  נתניהו.  בזכות  ורק  אך  החסימה  אחוז  את 
בין  השוואה  לערוך  מוזמנים  אתם  הבית,  שיעורי 
הדתית  הציונות  מפלגות  שקיבלו  הקולות  מספר 
והליכוד בירושלים בשני הסבבים האחרונים ולגלות 
אם  סמוטריץ'(.  של  עורו  את  ראה"מ  הציל  כיצד 
נחזור למשוואה עמה פתחנו את הנושא, גוש הימין 
בהחלט יכול לבכות את אי ניצול המצב, שכן שימור 
המצביעים שהגיעו לקלפי בשנה שעברה, היה מסדר 

לימין גוש יציב של 62-64 מנדטים.
הערבי.  למגזר  החדירה  היא  אחת  חיובית  נקודה 
את  ריבע  וגם  שילש  הכפיל,  הליכוד  שיטתי,  באופן 
זה  הערביים.  והריכוזים  היישובים  כל  בכמעט  כוחו 
בפרט  משחק,  שינוי  של  לממדים  הספיק  לא  עדיין 
ההצבעה  באחוזי  הדרמטית  בנפילה  בהתחשב 
המגזריים ובמאבק על כל קול שהתנהל בין המשותפת 
ובין רע"מ. עם זאת, נתניהו הצליח להציב דריסת רגל 
וחמישה  בתשעים  הצביעו  שנה  לפני  שאך  באזורים 

אחוזים עבור המשותפת, וזה הישג שאין לזלזל בו.
בליכוד  האסטרטגים  נחלקים  והנהי,  הבכי  ואחרי 
אותה לכעס  יש המייחסים  הנפילה הארצית,  בסיבת 
על נזקי הקורונה, המשלב הן כאלה שנפגעו כלכלית 
באופן  התנהל  לא  שהמשבר  שהשתכנעו  כאלה  והן 
הבלתי  התקשורתית  ההרעשה  בגלל  )אם  המיטבי 
לחרדים(  'נכנע'  שנתניהו  התחושה  בשל  או  פוסקת 
מאסו  מכך שהמצביעים  נובעת  הסבורים שהיא  ויש 
למצביעי  בניגוד  תוחלת,  חסרי  בחירות  בסיבובי 
השמאל, הרואים בהצבעה מטלת חובה שאין לחמוק 

ממנה.
לאפשרות  קשורה  הגישות  שתי  בין  מינה  הנפקא 
של הליכה לסיבוב חמישי. לפי מצדדי גישת הקורונה, 
נזקיה  לחלוטין,  המגיפה  תחלוף  הבא  הסיבוב  עד 
יתעמעמו,  והזיכרונות  ברובם  יישכחו  הכלכליים 
תוצאות  לאור  יתעשת  המצביעים  ציבור  ומנגד, 
לפי  בהמוניו.  בחזרה  לקלפי  ויגיע  הנוכחי  הסיבוב 
עוד  לדרדר  עשוי  חמישי  סיבוב  השנייה,  הגישה 
איזו  ההצבעה.  אחוזי  את  ולהקטין  המצב  את  יותר 
נראים  שהדברים  כפי  עצמה?  את  תוכיח  מהגישות 

כעת, עלינו רק להמתין מעט ולגלות.

בקירוב, כשמונה אחוזים 
מהמגזר החסידי )מלבד חב"ד( 
שינו את הצבעתם, בהם כמה 
חסידויות קטנות או קבוצות 
חסידיות שהצביעו הפעם 
כמעט באופן גורף עבור הציונות 
הדתית, ואחרים שנשארו 
בבית ולא טרחו לבקר בקלפי. 
בכל הנוגע לציבור הליטאי, 
נראה כי הייתה ירידה מתונה 
של בין אחוז לשניים, פחות 
או יותר )בהתבסס על ניתוח 
אחוזי ההצבעה הכוללים ועל 
חלוקת האחוזים פר מפלגה 
במודיעין עילית(. את חשבון 
הנפש לקראת הסיבוב החמישי, 
אם וכאשר, נשאיר לאוסף 
הכישרונות הברוכים המרוכזים 
במטה הבחירות של יהדות 
התורה

מוסלמי ישראלי, 
יו"ר רע"מ ח"כ 
מנסור עבאס 
אצל הנשיא | 
צילום: מארק 
ניימן, לע"מ



נמאס לכם לשבת בבית? 

לרגל התרחבות, מבחר ענק של משרות 
ברשת קו עיתונות

הכל בסדר, 
יוצאים מהסגר!

אז אל תאמרו:
"אם רק היו נותנים לי את ההזדמנות....

הייתי מוכיח לכולם..."

דרושים:

< שנתיים נסיון לפחות < יכולת אירגונית, שירותית ומקצועית < יכולת עמידה ביעדים
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

כתבים

עורכים

אנשי תוכן אינטרנטי

תחקירנים

כתבי לייף סטייל

כתבים מוניציפאליים

סמנכ"ל סחר / תפעול

מנהל/ת קשרי לקוחות

סוכני/ות מכירות

סוכני/ות לוח

מנהל/ת חשבונות סוג 3

אחראי/ת גביה

מעצבים/ות

office@kav-itonut.co.il :רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי קו"ח למייל



כ"ה ניסן תשפ"א 7/4/21 בני ברק 1218

                                    

מאן
דאמר

אוהב שלום
ורודף שלום

לכך נבחרת



אהרן  בו  המכונן  הרגע  מגיע  המשכן,  הקמת  לאחר 
להקריב  ולהתחיל  המזבח  אל  לגשת  נדרש  הגדול  הכהן 
בו קרבנות. אלא שאהרן מתקשה לעשות זאת, שכן יש מי 
שעוד זוכרים לו את חלקו במעשה העגל, ומביישים אותו ועולבים 
בו: הייתכן שאדם שעמד ורקד לפני העגל המשוקץ – ייגש להקריב 

קרבנות לפני ה'? 
ניגש  ואינו  הביזיונות  את  סופג  ונכלם,  בוש  עומד  הכהן  אהרן 
למזבח. משה רבינו מביט ורואה, ומורה לאהרן להתקרב אל המזבח 
ולהתחיל בעבודת הקודש. כשהוא מבין כי אהרן מתבייש הוא אומר 

לו: 'למה אתה בוש? לכך נבחרת!'
במילותיו אלה של משה, אמר הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זצ"ל 
יש מסר חשוב. משה רבינו אומר כביכול לאהרן הכהן: 'למה אתה 
הבושה,   את  מקבל  שאתה  בגלל  בזכותה,  הלוא  מהבושה?  נכלם 
וסופג ביזיונות באהבה, נבחרת לשמש ככהן גדול! בשכר הביזיונות 

המוטחים בך – זכית למעמד כה נשגב ונעלה!'
הרגע הזה בו מאן דהוא מתיר את חרצובות לשונו, ומבקר באופן 
בוטה, לועג, צוחק או מזלזל בנו – הוא רגע כה קסום ונעלה. הוא 
רגע בו שערי שמים נפתחים לקראתנו וכל בקשותינו ומשאלותינו 
קרבת  של  רגע  הוא   – מתבייש  אדם  בו  הרגע  להתמלא.  עשויות 

אלוקים, רגע של רוממות הרוח והנפש!
המחשבה  לעת.  מעת  חווים  כולנו  האלו  הביזיונות  רגעי  את 
הראשונית היא להגיב, לתקוף בחזרה, להשיב מנה אחת אפיים, או 

להיעלב ולעזוב את המקום בחרי אף, מתוך כעס ועצב.
יותר  הרבה  האמת,  ברגע  שנזכור  כדי  היטב  זאת  שנשנן  רצוי 
אמונה  מתוך  באהבה,  הבזיונות  את  לקבל  לשתוק,  פשוט   – כדאי 
הזדמנות  בחובם  נושאים  והם  מלמעלה,  נגזרו  הללו  שהביזיונות 
מביישים  בו  מצב  כל  על  באהבה  נסתער  הבה  להחמיץ.  שאסור 
אותנו, וברגעים הללו נקיש על שערי שמים בחוזקה. נלחש משאלת 
ונזכה למנף את רגע  לב כמוסה, נבקש על מצוקה המעיקה עלינו, 

הביזיון לרגע שלא יישכח, ותועלתו לאין ערוך!
הרה"ק רבי משה קורדובירו זי"ע, רבו של האר"י הקדוש אמר: 
מתנקה  הוא  אזי   – באהבה  מקבלם  והוא  ביזיון,  חווה  כשיהודי 
הביזיונות,  קבלת   – הזו  דרך  שאת  אלא  בלבד,  זו  ולא  ומזדכך. 
שאין  כדרך  ביותר,  והמועילה  הטובה  כדרך  המקובלים  מגדירים 
שחיבר   – בוכים'  'קול  בספר  שמובא  כפי  הימנה.  ומזככת  חזקה 
תלמידו של הרמ"ק. כי הרגע בו יהודי נכלם, הרגע בו בושה מכסה 
קשים  נפש  ייסורי  של  רגע  הוא  מעיניו,  נשקפת  וכלימה  פניו  את 
מבלי  שניים,  או  רגע  באבחת  ההיסטוריה  את  שממרק  ומרים, 
חיים  רבי  שהרה"ק  עד  קשים!  לסיגופים  או  גוף  לייסורי  להזדקק 
ויטאל זי"ע אמר: "אם יהודי היה יודע את מעלת הביזיונות – היה 

מחפש אנשים שיבזוהו בשוק בתשלום"! 
מסופר על מעשה שאירע בהפגזות של שנת תש"ח, כאשר במקלט 
הצפוף ביישוב הישן בירושלים ישבו מאות אנשים נשים וטף. אשה 
כל  נלאו  כי  עד  וצעקה,  גידפה  בדעתה  שפויה  שאינה  קשת-יום, 
יושבי המקלט לשמעה וגמרו אומר לסלקה ולהעבירה למקלט אחר 
מיד בהפוגה הראשונה שתבוא. בצדי המקלט ישב ספון, הרה"ק רבי 
גדליה משה מזוויעהל זי"ע. באו לפניו וסיפרו לו דברים כהוויתם, 
נענה ואמר: "הן אמנם הצדק עמכם. בפרט, אם היא מביישת אנשים, 

אין כאן מקומה. אך הסכיתו ושמעו מה ראיתי בבית אבא:
"אחות היתה לי ובצעירותה נתקפה במחלה קשה. כשהחום עלה 
טיפס  גופה  וחום  היום  ויהי  עבורה.  גדולה  סכנה  זה  היה  בגופה 
זי"ע בשמעו את דברי הרופא  וטיפס. אבינו הרה"ק רבי שלומ'קה 
כי לא נותרו לה יותר מכמה שעות של חיים, אץ ותפס מעילו ורץ 
אל הרחוב. אבי היה ממונה בעירו על נטילת השכר של המלמדים. 
מכובדת  משפחה  של  לחנות  שרעפים  אחוז  רץ  זו  קשה  ובשעה 
מיהרה  שנבהלה מהבקשה  הבית  בעלת  האישה  ו'תבע' משכורתו. 
עמדו  הרחוב  אנשי  כל  פנים.  בבושת  משם  ולסלקו  עליו  לצעוק 
הביתה,  מיהר  הוא  ושמח.  עיר  של  בטבורה  עמד  אבי  אך  ותמהו, 

נכנס בחיוך ואמר: ב"ה נתבטלה הגזירה.
סבב  הרחוב,  עבר  אל  אבי  מיהר  עלה,  וחומה  ארע שוב  לימים, 
הביתה  שב  ביזיונות.  אחר  לתור  נואש  בניסיון  שעות  כמה  והלך 
הבית  בני  ואנו  אדם,  של  גופו  השוברת  אנחה  נאנח  מעש,  בחוסר 
ידענו: אבא לא מצא היום ביזיונות. דקות ספורות לאחר מכן נלקחה 
האחות לבית עולמה. אנו עומדים בכזה עת קשה ליעקב, המשיך רבי 
גדליה משה ואמר: "מתנה טובה יש בידינו וביזיונות שמה, ואותה 

אתם מבקשים לסלק מכאן?!".
"מיט בזיונות" - אמר אז הרבי – "קויפט מען אפ דאס טויט". עם 

ביזיונות ניתן 'לרכוש' ולהעביר גם את המוות.



נאמר  בה  אבות,  פרקי  לקרוא  אנו  מתחילים 
)פרק א' משנה י"ב( הלל אומר הוי מתלמידיו של 
אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות 

ומקרבן לתורה. 
להיות  לנו  הורה  הזקן, אשר  הלל  דבריו של  כי  ספק  אין 
מתלמידיו של אהרון ולרדוף אחר השלום- נוגעים לכל סוג 
של 'שלום', אולם מאידך אף אין ספק כי מקום נכד בין סוגי 
עסק  בו  'שלום'  לאשתו,  איש  בין  השלום  תופס  ה'שלום'- 
בכדי  הזקן  הלל  אותנו  מפנה  אליו  הכהן  אהרון  אף  רבות 

שנלמד ממעשיו..
גדולי  של  במאמציהם  העוסקים  הבאים,  המעשים  שני 
ספק  בלי  לאשתו-יעמידונו  איש  בין  שלום  להשכין  ישראל 
עלינו  אשר  הרדיפה  מידת  ועל  זה,  שלום  של  נכבדותו  על 

לרדוף אחריו... 
ובכן, את הסיפור הראשון- מספר הגאון רבי שלום שבדרון 
זצ"ל ששמע מפיו של בעל המעשה בכבודו ובעצמו, הגאון 
רבי משה זצ"ל בעל ה"נזר הקדש" על מסכת קדשים ורבה 
של העיר קיידאן - בה התגורר מרן הגאון החזון איש זצוק"ל 

לאחר חתונתו, בעת אשר אכל על שולחן חותנו.
בכדי  רבה  אל  נכנס  העיר,  אל  החזו"א  הגיע  כאשר  מיד 
לדבר עמו בדברי תורה, והלה, אשר הבחין בגדלותו העצומה 
לימוד  עמו  לקבוע  מיהר  מולו  העומד  הצעיר  האברך  של 
כחברותא, כאשר החזון איש ניאות לכך בתנאי מפורש שאף 

אחד מבני העיירה לא ידע על הלימוד המשותף.
ביתו  אל  איש'  ה'חזון  הגיע  בהן  הפעמים  באחת  והנה 
של רב העיר ללימוד המשותף, פנה אליו ואמר לו: "יענקל 

הפחח- חולה, והנני מבקש שנלך שנינו ביחד לבקרו!'
"מה כבודו מדבר? הרי כלל אין זה מקובל שהרב ילך אל 
ביתם של בני עירו!"-ניסה בעל הנזר הקדש להתנגד, אולם 
החזון איש הסביר ונימק את בקשתו באופן אשר לא הותיר 
הפחח  של  אשתו  כבודו.  "יראה  אמר:  וכך  לסירוב,  מקום 
נוצר  כך  ומתוך  הפחותה,  עבודתו  בשל  אותו  מכבדת  אינה 
כאשר  עתה,  כן  על  להתערער..  בית  השלום  החל  בו  מצב 
יענקל הפחח חולה- נקרתה בפנינו הזדמנות פז להשיב את 

שלום הבית על כנו!
אם נלך כעת שנינו לבקרו, הרי כתוצאה מהחריגות שבדבר 
כך שהרב  על  ידברו  כולם  העיירה,  בני  בקרב  רעש  יתעורר 
בכבודו ובעצמו בא לבקר את הפחח, לאשתו של יענקל יהיה 
כבוד גדול כתוצאה מהדבר, ואו אז- יהיה לה כבוד והערצה 

אליו, והשלום ישוב אל ביתו!"
מנגד..  לעמוד  הרב  היה  יכול  זה-לא  טיעון  מול  ואכן, 
הפחח,  יענקל  של  ביתו  אל  הגדולים  שני  יצאו  במקום  בו 
ולמחרת- כל העיר געשה ורעשה: "השמעתם? הרב בכבודו 
לאלו,  אלו  הבריות  שחו  הנפח"-  יענקל  את  ביקר  ובעצמו 
להתפאר  היום  מאותו  חדלה  לא  כמובן,  יענק'ל,  אשתו של 

בבעלה, ושלום הבית שב על כנו!

⋅⋅⋅

זאת התרחש  לעומת  הסיפור השני  הסיפור הראשון,  זהו 
בירושלים, עם הצדיק רבי זעליג ברוורמן, וכך היה מעשה:

רבי זעליג, למד חברותא עם יהודי קשה ראיה, ויהי היום, 
ואותו יהודי פתח את ליבו בפני הצדיק הירושלמי, והתאונן 
ששלום הבית בביתו הולך ומתערער, וזאת ובעקבות מגבלתו 
עובדה  הבית,  בעבודות  לרעייתו  לסייע  מסוגל  אינו  הוא 
ומשונים  שונים  גנאי  בכינוי  ולכנותו  להעליבו  לה  הגורמת 
רבי  אל  הלה  פה  לי!"-  עזור  "אנא  עמוקות,  בו  הפוגעים 

זעליג בתחינה.
והנה, חלפו להם מספר ימים ולפתע ביום מן הימים הגיע 
יום ביומו, אולם הפעם- פניו,  היהודי אל רבי זעליג כמידי 
פני הצער והכאב לא היו לו עוד... "כנראה התפללת היטב 
כי שלום  "נראה  והוסיף  פנה אל החברותא,  הוא  בעבורי"- 
כלפי  טרוניות  מלאה  אינה  כבר  ורעייתי  לאיתנו,  שב  הבית 

כמקודם". 
'תפילתו'  היתה  טובה  כמה  עד  יהודי  אותו  ידע  לא  אכן 
של הצדיק.. שכן רבי זעליג, לא הסתפק בתפילה.. הוא ידע 
כי במקרה מעין זה נחוצים אף 'מעשים טובים'.. רבי זעליג 
בירר ומצא כי בזמן בו יוצא הבעל לתפילה, רעייתו יוצאת 
אל השוק בכדי לערוך את קניותיה, ומעתה, מידי יום ביומו 
היה מגיע אל ביתם של בני הזוג בשעה זו בה נעדרו ממנו, 
יהיה  שלאיש  מבלי  הכלים,  את  ושטף  הריצפה  את  ניקה 

אפילו שמץ של מושג אודות מעשיו..
ומסודר  נקי  אותו  ומצאה  הבית  אל  האשה  שבה  כאשר 
כי בודאי החליט בעלה לתקן את  לשביעות רצונה- הסיקה 
דרכיו, ומאחר וכך חדלה מלהכלימו, ושבה להעריכו ולנהוג 

בו כבוד.
הפלא ופלא, עד כמה מוכנים היו גדולי ישראל לכל מאמץ, 
אל  השלום  את  להשיב  בידם  שיעלה  ובלבד  השקעה-  לכל 
ביתו של יהודי! הוא אשר אמרנו: "הוי מתלמידיו של אהרון, 
אוהב שלום ורודף שלום!" )הוא היה אומר עמודים 90-92(. 

⋅⋅⋅

ונשגב  אדיר  מעמד  התקיים  האחרון  פסח  המועד  בחול 
ופתיחת  ברגל  רבו  פני  בהקבלת  בירושלים,  טדי  באצטדיון 
מעיין  רשת  של  התורה  לתלמודי  הגדול  ההרשמה  מבצע 
החינוך התורני, ונציג קטעים מדברי הגאון הרב ראובן אלבז 

שליט"א בדרשתו שם:
ל  ִיְׂשָרֵאֽ ִׁשְבֵטי  ַיַחד  ָעם  ָראֵׁשי  ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  יֻׁשרּון  ִבֽ ַוְיִהי 
)דברים לג, ה(, מכל שבטי ישראל נאספו, ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך 
ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָלְך ָּבַנִיְך ֵמָרחוֹק ָיבֹאּו )ישעיה ס, ד(, אני 
מסתכל על אצטדיון טדי ואומר בליבי ריבונו של עולם, מי 
עם,  יתאספו ראשי  הזה  פילל, שבמקום  מי  מילל,  מי  חלם, 
גדולי ישראל, ראשי ישיבות, ולא יראו בלון נפוח, להבדיל, 
ותורת ישראל, שהיא המנצחת  גדולי ישראל  יראו את  אלא 

בכל מקום ומקום!!!
ִמי ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה ְוַכּיוִֹנים ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם )ישעיה ס, ח(, 
אני מסתכל על הארובות של אצטדיון טדי, ורואה שהיונים 
עולים ועולים, אתם יונת ישראל!!!! כנסת ישראל נמשלה 
ליונה )ברכות נג ע"ב, שבת מט ע"א(, דכתיב ַּכְנֵפי יוָֹנה ֶנְחָּפה 
אף  עליה  מגינות  כנפיה  יונה  מה  יד(,  סח,  )תהילים  ַבֶּכֶסף 
ישראל המצוות מגינות עליהן, ואתם עומדים היום ונכנסים 
רשת  של  יוסף"  "בני  ידי  על  המוקמים  התורה  לתלמודי 
והגדולות  הקטנות  לישיבות  נכנסים  התורני,  החינוך  מעיין 

ולכוללים, ובכך מקרבים את גאולת ישראל. 
כב(,  כג,  )במדבר  ִמִּמְצָרִים  ֽמוִֹציָאם  ֵקל  שנאמר  וזהו 
חייב  ודור  דור  שבכל  ללמדך  הוציאם,  ולא  מוציאם  אמר 
)אור החיים  יצא ממצרים  אדם לראות את עצמו כאלו הוא 
יתברך  שה'  היציאה  את  היום  רואה  אני  שם(,  הקדוש 
נקבצו באו לך לכבודה של  הוציאנו ממצרים! איך שכולם 
תורה, המשיכו, המשיכו בכוחם זה, הזריחו את אור התורה 
ועוד  עוד  נתקרב  ובכך  ישראל,  תפוצות  בכל  והקדושה 

לקבלת הארת פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. 

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

עמוד זה טעון גניזה
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
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דירות 
למכירה

כ”ה בניסן -כ”ו בניסן תשפ”א
07/04-08/04/2021  

אחיסמך

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

כניסות )לא גג( בבניין ק"א 
סלון ומטבח ופ"א )50 מ"ר( 

ומעליה ק"ב 4 ח.שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,625,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

+5 חדרים 

 באימרי ברוך, לאנ"ש, 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

משופצת, 2,700,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

הדירות משופצות 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)03-03(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 ברדק ברמת גן, באזור 
הרב קוק השקט בב"ב, 4 
חד' חדשה ומשופצת ק"ג 

עם חניה. 2,250,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)46-46(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 
ברמה גבוהה + אופציה, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

מעלית, בקומה ד', 5 
חדרים, ומעליה סלון ענק 

+ חדר + גג גדול, הכל 
מפואר וברמה גבוהה, 
חניה צמודה + נוף + 

אוויר, 4,150,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה, לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 בבית הילל, 5 חד', 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
שמורה ומסודרת, 

2,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)02-02(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חדרים 
בטאבו משותף, קומה א', 

חזית, 1,300,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 

+ גג, חזית, קומה ג', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,330,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת, ק"ד + 
מעלית, 3 כ"א, חניה 

משותפת, 2,350,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
_____________________________________________)06-06(הרב קוק 054-6506501

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

)לא אחרונה( + מעלית, 
2,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

להרחבה ענקית + חצר, 
חזית, 1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

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

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

03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

באדר, ענקית, 110 מ"ר, 
מציאה, 2,000,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 5 חד' 
+ 2 מרפסות, 120 מ"ר + 

אופ' לבניה, ק"ב + מעלית, 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)11-16ל(054-3761406

 באיזור קוטלר/דונלו, 
בטאבו משותף, 4 חדרים 

חדשה, 3 כ"א, קומה 
4, ללא מעלית, חזית, 
1,450,000 תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)12-12(_____________________________________________ דופלקסים

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 באיזור קוטלר/דונלו, 
בטאבו משותף, גג ביטון 

90 מ"ר, קומה 4, ללא 
מעלית, חזית, הסכמת 

שכנים, 3 כ"א, 950,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

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

בני ברק
 בבעש"ט, כ- 65 מ"ר, 

ק"ב, סוכה, 3 כ"א, 1,450,000 
ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)15-15(במרכז 052-7193105

 מוכר דירה! נעשה את 
המקסימום למחיר הטוב ביותר 

ובזמן הקצר ביותר בס"ד, 
בלעדיות לחודש בלבד

052-7193105 תיווך ישיר 
_____________________________________________)15-15(במרכז

 גרים בבנין ישן? בואו 
לקבל הצעה לבנין חדש 

במסגרת עסקת קומבינציה, 
_____________________________________________)15-16ל(פינוי בינוי 052-5549475

 מעוניין לקנות מגרש 
בב"ב, בעסקת מזומן או 

קומבינציה טלפון
_____________________________________________)15-16ל(052-5549475

 בבלעדיות!!! מציאת 
השבוע!!! בגניחובסקי 3, 

קומה ד', ללא, מרפסת סוכה, 
אופציה ענקית, בנין איכותי, 

1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)15-15(058-7663012 תיווך

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

הושע, בניין בוטיק, קבלן אמין, 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)15-15(_____________________________________________

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

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)15-15(נדל"ן 052-7181411

 ברמבם-מימון, 90 מ"ר 
+ חצר, ק"ק, משופצת, 

1,830,000 )אופציה ליחי"ד, 
ב- 2 טאבוים( תיווך הנדל"ן 

050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בכהנמן דירות 3 חד', 
מ- 1,430,000, חזית לכהנמן, 

מ- 1,520,000, 4 חד', מ- 
1,820,000, חזית, 4.5 חד', 

1,850,000, תשלומים נוחים, 
_____________________________________________)15-15(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

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

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 ברח' טבריה, גדולה, 
כ- 120 מ"ר, חזית, 

ק"א, מרווחת, מרפסות 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)15-16(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 
5 ח', 2,600,000 גמיש 

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

אחרונות, 3 חדרים, 1,700,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)15-15(_____________________________________________

 א.כהנמן בבניה, דירות 
3-4 חד', מפוארות, 

ק.אמין, החל מ- 
1,470,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 בבלז, 90 מ"ר, ק"ב, חזית 
+ אופציה גדולה )30 מ"ר(, 

054-8461455 1,850,000)15-16(_____________________________________________

 הזדמנות בלוחמים!! 
דירת גן 4 חד', 90 מ"ר + 
חצר 60 מ"ר + 2 יחידות 

דיור מ.כהן- נכסים
052-7684074)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בחברון דירת 
גג, מחולקת, ק"ב, 2 

מפלסים, כניסות נפרדות, 
כ- 75 מ"ר בכל מפלס + 
מ.שמש + סוכה, מפואר 
ומושקע, מתאים לטאבו 

משותף, 2,550,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)15-15(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג, 2 

מפלסים, כ- 75 מ"ר 
בכל מפלס, 3 חדרים 

למטה + חדר למעלה + 
גג גדול, ק"ד + מעלית, 

2,050,000 גמיש, 
מתאימה גם להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)15-15(_____________________________________________

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

נח לחלוקה/יחי"ד, חניה, 
2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס בקומה 
א', מחולק ל- 4 חד' + 4 חד' 

+ יחידה 2.5 + גג בטון "פנחס 
_____________________________________________)15-15(נכסים" 055-6789653

 בהזדמנות דופלקס 
בסוקולוב, 5 חד', ק"ג, 

כ- 100 מ"ר, חניה, 
1,890,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 למבינים, בס.במברגר, 
דופלקס 6 חד', כ- 170 

מ"ר בנוי, שמורה 
ומרווחת, מרפסת גדולה, 
נוף פתוח תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)15-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית הרצוג, 
גניחובסקי, 5.5 חד', דופלקס 

גג 140 מ"ר "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)15-15(דסקל 050-5926021

 ברחוב ירושלים קרוב 
לבלז, 3 חדרים, 70 

מ', קומה ג', אופציה 
על הגג )רעפים(, 

אפשרות לחלוקה, חזית, 
1,650,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

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

2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין 5 

חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 
1,500,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 5 חדרים, 
גדולה ויפה, 2,550,000 גמיש, 

דירת נכה 100 מטר + 70 
מטר חצר, 2,200,000

B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

דיור כ- 25 מ', מושכרת 
ב- 2,500, משופצת כחדשה, 

חזית, 2,850,000 גמיש
B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 דירת 5 חדרים, מחולקת 
לדירת 3 חדרים, כולל יחידת 

הורים + סוכה + יחידת 2 
חדרים, מושכרת, 90 מטר, 

קומה ראשונה, אזור העירייה, 
מושקעת ברמה גבוהה, 

אזור מעולה, נגיש לתחבורה 
ציבורית, להיכנס ולגור!!! 
052-7137706 2,200,000)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
פונה לשדרה, 5 חד', 180 מ"ר, 

מפלס אחד, 2 דירות בטאבו, 
ק"א, חזית, מפוארת, חדשה, 
מושקעת ברמה גבוהה ביותר 
+ 2 חניות + א. להוסיף דירה 

בק"ק, 4,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

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

2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין 5 

חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 
1,500,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 5 חדרים, 
גדולה ויפה, 2,550,000 גמיש, 

דירת נכה 100 מטר + 70 
מטר חצר, 2,200,000

B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )ליד 
גינת הזית(, 5 חדרים 

חדשה ומטופחת, קומה 
6 + מעלית שבת, 
נוף פתוח, מיידית, 

1,770,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)15-15(_____________________________________________

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

דיור כ- 25 מ', מושכרת 
ב- 2,500, משופצת כחדשה, 

חזית, 2,850,000 גמיש
B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באיזור חזו"א, 4 חד', 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, שמור, 

150 מ"ר )40 מ"ר מעטפת(, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 בויזניץ 4.5 חד', 130 מ"ר, 
חזית, שמורה, יח"ה, סוכה, 
2,480,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 באיזור חזו"א, 4 חד', 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, שמור, 

150 מ"ר )40 מ"ר מעטפת(, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', בנין חדש, 
מושקעת במיוחד, 90 מ"ר, 

2,075,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 ברבי אליעזר, כ- 4 
חד', 90 מ"ר + 2 יחי"ד 

ומשרד, ק"ב, משופצת כליל, 
2,695,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"א, א.גדולה, 

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)15-15(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בשפת אמת, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת, 

מעלית, מרפסת סוכה 
+ חנות מושכרת, כ- 65 
מ"ר + מחסן בבלעדיות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)15-16(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה!!! בשיכון ג', 50 
מ"ר, ק"1, משופצת + 60 
מ"ר שלד, 1,450,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15(נדלניסט 050-6589497

 באיזור העירייה, 50 
מ"ר, ק"3, משופצת + 50 
מ"ר, אישורים לגג רעפים, 
1,375,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד', 75 מ"ר, 
ק"3, עורף פתוח, גג בטון, 

משופצת מהיסוד, 1,560,000 
_____________________________________________)15-15(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בלעדי באהרון דב, 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
כ- 90 מ"ר, מושקעת 

ומעוצבת ברמה גבוהה, 
ק"ב + מעלית )מושכרת 

ב- 6,500 ש"ח(, מתאימה 
גם להשקעה, 2,150,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)15-15(והשקעות 054-4290600

 א.צייטלין כ- 4 
חד', כ- 80 מ"ר, 

מעלית, א.להרחבה 
60, מ.חלקית, חניה, 

1,750,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.שרת 4 חד', ק"א, 
כ- 85 מ"ר, מ.מהיסוד, 

1,830,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא 4 
חד', ק"א, כ- 72 מ"ר, 

א.בצד 30 מ"ר, שמורה, 
1,310,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.גנחובסקי 4.5 חד', 
קומה א', כ- 117 מ"ר, 
מ.אדריכלית, מ.שמש, 

1,970,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.השניים 4 חד', 
קומה ג', 90 מ"ר, 
מ.מהיסוד + א.בג.

בטון, 1,650,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.הרצל 4 חד', 80 
מ"ר, ק"א, מעלית, 
מ.סוכה, ח.בטאבו, 

1,430,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בוינרב כ- 4 
חד', 90 מ"ר, קו"2 + מעלית 

+ אופציה הרחבה "מאגדים" - 
_____________________________________________)15-15(משה דסקל 050-5926021

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

מחסן בק"ק + יחידה בק"א, 
40 מ"ר, מושכרת ב- 3,500 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)15-15(א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב הושע 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה 1, 3 

כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מנחם 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצים 

מהיסוד, קומה א', חזית, 
חניה, 2,050,000 ש"ח 

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

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול, 4 חד', 95 מ"ר + 

אופציה 40 מ"ר, כולל היתרים, 
ק"ב, משופצת, 2,090,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברמבם 3 חד', ק"ק, 
משופצת כליל, 65 מ"ר, חזית, 
1,400,000, חלוקה יפה תיווך 

_____________________________________________)15-15(הנדל"ן 050-4177419

 בפרדס כץ בבניה 3 חד', 
75 מטר "פנחס נכסים"

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', קומה 
3, משופצת, חדשה, אופציה 

בצד ובגג "פנחס נכסים" 
055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, מושכרת 4,400, 
1,220,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 95 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,650,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
ק"ג, ג.בטון, משופצת, 

מאוררת מאוד, 
1,400,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 ברח' חברון, 3.5 חד' + 
יח"ד 30 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה! תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)15-16(חזקי 052-3882621

 באהרון דב, 3 חד', 
ק"ג, חזית, משופצת 

ברמה גבוהה תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)15-16(חזקי 052-3882621

 באזור הנביאים 3 חדרים, 
83 מטר + מרפסת, חזית, 

1,780,000 גמיש ***3.5 
ח', משופצת כחדשה, חזית, 

1,950,000 גמיש
B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בזכרון מאיר בדמי מפתח, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 1,050,000 ש"ח 
_____________________________________________)15-15(נדלניסט 050-6589497

 מתוכננת למבוגרים, 
במרכז העיר, 60 מ"ר, ק"ק, 
משופצת, יח"ה, סלון ענק, 
1,470,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 באיזור העירייה 3 חד', 
50 מ"ר + 12 מ"ר אופ', ק"ק, 

מחולקת ל- 2 יח"ד, מניבה 
4,200 ש"ח, 1,310,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15(נדלניסט 050-6589497

 א.שמואל הנביא 3 
חד', ק"ד, כ- 79 מ"ר, 

היתרים, ג.רעפים )לקונה 
1(, לשיפוץ, 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', 
ק"ג, כ- 60 מ"ר, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
40 בצד, 104 בג.בטון, 

1,400,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.סוקולוב 3 חד', 
כ- 68 מ"ר, קומה ב', 

שמורה, א.לסוכה, 
1,360,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' 3 ח' 
+ דירת חדר, לא משופצת, 
100 מטר, 1,600,000 תיווך 

_____________________________________________)15-15(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
3 ח' + סוכה גדולה + חנייה 
מקורה + מעלית, 1,380,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)15-15(_____________________________________________

 הזדמנות בסוקולוב!! 
3 חד', ק"ה, משופצת, 

נוף, חניה מ.כהן- נכסים 
052-7684074)15-15(_____________________________________________

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
קומה א', חזית + אופציה 

להרחבה, 1,500,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

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

 בלעדי! בסוקולוב 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
+ סוכה, גדולה, בניין מטופח, 

1,690,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות ברח' 
הרצוג בבניין חדיש, 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

מ. שמש, מצב מעולה, חזית, 
אפשרות לחניה, 1,660,000 
_____________________________________________)15-15(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

100 מ"ר, קומה א', חזית, א. 
להרחבה א. פנחסי

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"2.5 אחרונה 
+ היתרים בצד 25 מ"ר ובגג, 
חזית, 2,100,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)15-15(א. פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
92 מ"ר, ק"ב, הרחבה 

ענקית קיימת, טאבו! רק 
1,475,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)15-15(- מתווכים" 03-5701010



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ”ה בניסן -כ”ו בניסן תשפ”א   07/04-08/04/2021

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' ענקית, 135 מ"ר, 

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

חניות ומחסן 2,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

4-4.5 חדריםגבעת שמואל

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

בני ברק

 בהרב שר, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

ב', בבנין חדש, חזית, 
4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

1-1.5 חדרים 3-3.5 חדרים

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

א', משופצים, מיידי, 
4,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

פתח תקווה

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 6,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 ברבי עקיבא/גן וורשא, 
חנות 20 מ"ר, מיקום 

מעולה, חזית, עם חלון 
ראווה גדול, 6,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

חנויות

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית 

ענקית!! לכל מטרה, אפשרות 
60 מ"ר 050-3999777

_____________________________________________)08-15ל(052-2518617

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-19/21ש(052-4481113

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

טבריה

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חד', עד 30 איש - 

4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

גבוהה, ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-30/21ש(050-4123966 052-7121247

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-18ש(וסנוקר 052-3540874

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

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

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

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

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)10-13ל(מושלם 053-3985298

 5 חד', 11 מיטות, 
נקיה, כשרה לפסח, 

מרווחת, מרפסת, נוף 
לכנרת והגולן

_____________________________________________)12-23ש(050-4124556

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

כלנית

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

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

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

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

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

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

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

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וג'קוזי 

ספא, גינה, מטופחת, מתחם 
פוגולה ומתקני גן, ק.צביקים - 

_____________________________________________)48-21/21ש(054-9917000

1-1.5 חדרים

קוטגים
ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
צפת

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

קריית גת
פנטהאוזים ודירות גן

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

_____________________________________________)13-17ל(תיווך 054-6687466

 להשכרה חנות, כ- 20 
מטר, בר' עקיבא 66 

בפסג', כניסה מיידית, 
מחיר מציאה טלפון: 

052-8900573)13-17(_____________________________________________

 דירת נופש, ממוזגת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, מחירים נוחים 

_____________________________________________)13-18ש(050-7777571

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

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-21/21ל(050-9960113

יבניאל
 מהדרין לפסח - צימרים 

ביבניאל, למשפחות/זוגות, 
גיבוש, דונם של משחקים, 

טרמפולינה, וסנוקר
_____________________________________________)13-24ש(052-3540874

 יחידת נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 

בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

077-5100355
כט' ניסן-ב' אייר 11-14/4/21

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חופשה וואווו! 
בקראון פלאזה אילת-הכל כלול!

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חופשה וואווו! 
בקראון פלאזה אילת-הכל כלול!

!₪ 1,111
חופשה קייצית במחיר חורפי!

 ברחוב ירושלים/
חברון, 3 חדרים, קומה 
ג' ואחרונה, גג רעפים 
+ היתר לבניה על הגג 
ובצד, 1,580,000 ש"ח 

גמיש תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)09-09(_____________________________________________

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 ברחוב קלישר בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 80 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופץ, 1,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות, בעמי, 
100 מ"ר, 3.5 חד', ק"ב, 

משופצת, יח' הורים, 
מעלית כפולה, תיווך- 

054-3970200)15-15(_____________________________________________

 חדשה בשוק, בנורדאו, 
3 חדרים, כחדשה, ק"ב, 

משופצת ברמה גבוהה, גדולה 
ויפה + מרפסת, 1,500,000 

ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 
_____________________________________________)15-15(במרכז 052-7193105

 מציאה! במנחם בגין 
3 חדרים, משופצת ויפה, 

סלון גדול + חצר מרוצפת, 
1,350,000 ש"ח בבלעדיות 

תיווך ישיר במרכז
052-7193105)15-15(_____________________________________________

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

ק"א, 3 כ"א, חזית, מיידי תיווך 
050-4122744)15-15(_____________________________________________

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

כ"א, שווה לתאם! תיווך
050-4122744)15-15(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי! 3 חד', 
ק"א, רק 1,450,000 

ש"ח "אביחי מתווכים" 
03-5701010)15-15(_____________________________________________

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

ולבצד(, 1,450,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)15-15(הנדל"ן 050-4177419

 בבלעדיות באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,370,000 "פנחס 
_____________________________________________)15-15(נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
בבלעדיות בטרומפלדור 2.5 

חד', קומה 3, חתימות שכנים 
בגג בטון "פנחס נכסים"

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 מציאה!!! בבר אילן 2.5 
חד', 50 מטר, קומת קרקע + 
חצר 40 מטר "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2 חד', 
והול, כ- 55 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, 1,250,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג ואחרונה, 

חתימות שכנים, 
1,260,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2 חד', 
40 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
מ.מהיסוד, היתרים!!! 

1,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 א.נורדאו 2 חד', ק"ג, 
כ- 48 מ"ר, יציקה 23 

מ"ר, א.בג.בטון )ש.בנו 
כ- 143 מ"ר(, 1,210,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות בבגנו 2.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, קומת קרקע, 

מיידי "מאגדים" - משה דסקל 
050-5926021)15-15(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בברוט 
)חרדי(, כ- 40 מטר, קומה 

ג' + גג בטון + רשיון בנייה, 
1,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2.5 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
משופצת חלקית, א. להרחבה 

גדולה, 1,420,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

 עיסקת מזומן!! מרכז 
ב"ב, דירת חדר וחצי, 

23 מ"ר, משופצת, 
א.לסוכה, ב- 480 אלף 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות ברמת הדר, 
במפלס אחד, 250 מ"ר, 5 חד' 

+ מ.שמש 55 מ"ר, בניין בן 
שלוש בבלעדיות "מאגדים" - 

_____________________________________________)15-15(משה דסקל 050-5926021

פנטהאוזים ודירות גן

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

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)15-15(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חד' 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)15-15(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,150,000 ש"ח! 

_____________________________________________)15-15(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)15-15(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 6 חד' )152 
מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)15-15(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 

מחסן )4.5( + ת.ב.ע 24 מ"ר, 
נוף, ק"ג, מציאה! 1,760,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)15-15(_____________________________________________

 רמות ב': 4 חד' )84 מ"ר 
נטו( + סוכה )13 מ"ר( + 
ת.ב.ע 40 מ"ר, ק"א, חניה 

פרטית, סלון גדול, 2,090,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)15-15(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)15-15(הכוכבים: 02-5713375

 "אינפינטי עוצמה", 
בטולדנו, 5 חד', 110 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, 
משופצת ומעוצבת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)15-15(_____________________________________________

 בלעדיות בשפירא!!! 
6 חד', ק"א, משופצת 
מהיסוד, יחידת הורים, 

תמ"א 38 מ.כהן-נכסים 
052-7684074)15-15(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
במשה הס, דירת 4 חד', 80 

מ"ר, קומה 4, ללא, חנייה 
משותפת, משופצת, תשואה 

גבוהה! שירי שטרסבורג
050-8087624)15-15(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שיש הקרוב 9/4/21, יתקיים 

בית פתוח, יום ללא עמלת 
תיווך, בין השעות -11:30

13:30, בא.ד.גורדון 3, דירת 
4 חד', קומה 3, משופצת 

מהיסוד, מעלית, חניה שירי 
_____________________________________________)15-15(שטרסבורג 050-8087624

 "אינפינטי עוצמה", 
בפינס דירת 3.5 חד', 85 מ"ר, 

קומה 1, חניה משותפת, 
משופצת שירי שטרסבורג 

050-8087624)15-15(_____________________________________________

 מציאה! דירת 4 חד', 
כ- 85 מ"ר, במצב מעולה, 

מטבח ומקלחת משופצים, 
כולל מיזוג, בבניין חרדי, 

מעולה להשקעה ו/או מגורים, 
725,000 ש"ח שניר נכסים 

052-2888181)15-15(_____________________________________________

קריית אתא

4-4.5 חדרים

 בק.אתא, ק"א, מרכז 
העיר, מחולקת ומשופצת 

)פינוי בינוי(, שכירות 
4,000, נטו מחיר: 

750,000 ש"ח "ארגמן 
אקספרס" חיים-

050-4105845)15-15(_____________________________________________

 בק.אתא, ק"ג, 
מחולקת, משופצת, 

שכירות 3,800 נטו, איזור 
מתפתח, מחיר: 670,000 

ש"ח "ארגמן אקספרס" 
_____________________________________________)15-15(חיים- 050-4105845

 בק.אתא באיזור 
החרדי, ק"ב, כ- 95 מ"ר, 

שמורה מאוד, מחיר: 
800,000 ש"ח "ארגמן 

אקספרס" חיים-
050-4105845)15-15(_____________________________________________

 בק.אתא להשקעה/
חלוקה, 4 חד', ק"ב, 

שמורה, צפי שכירות: 
4,200, מחיר: 575,000 
ש"ח "ארגמן אקספרס" 

_____________________________________________)15-15(חיים- 050-4105845

 בגינות דוד פנטהאוז 
6 חד', 200 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, 3 כ"א, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

+5 חדרים
 בלעדי! באזור יהושוע 5.5 
חד' ענקית, 190 מ"ר, ק"ג, 4 

חד', כ"א, משופצת, 7,500 
_____________________________________________)15-15(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 

חדרים ענקיים, 200 מ"ר, 
משופצים, קומה ג', ללא 

מעלית, 7,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 מציאה! באוסשקין! 
4 חד', ק"א, חזית, 107 
מ"ר! רק 3,900 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)15-15(מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 4 חד', 
חדשה מהניילון! כניסה 

ביוני! 4,500 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)15-15(- מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג, מבחר 
דירות 4 חד', 80 מ"ר, 
החל מ- 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ כ- 4 
חדרים, 100 מ"ר, 

שמורה, קומה ב', חזית 
+ חניה, כניסה מיידית, 

4,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' יעל 
שיכון ג', 4 חד' + חצר גדולה 
מאגדים נדל"ן - משה דסקל 

050-5926021)15-15(_____________________________________________

 בלעדי באבני נזר 4 ח', 
קומה ג' + מעלית, 100 מטר 

+ חנייה, מפוארת, 5,400 ש"ח 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)15-15(_____________________________________________

 3 חד', בפלמ"ח 2, 
מרוהטת חלקית, מטבח 
+ מרפסת סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)15-16ל(3,300 054-3558448

 שיווק בלעדי, דירות 
3 חד', להשכרה בנורדאו 

פרדס כץ, בניין חדש 
"פנחס נכסים"
055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בר"ע קרוב 
לירושלים, 3 חדרים, 75 

מ"ר, מטופחת, ק"ב, 
חזית, כניסה מיידית, 

3,300 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 3.5 חד' 

+ מרפסות ענקיות, 104 
מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 

מסודרת, 4,500 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

 להשכרה יחידה מרווחת 
מאוד!!! 2 חדרים + מרפסת, 

מרוהטת ויפה לפרטים
054-5596301)15-16(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
2.5 ח', כ- 60 מטר, קומה ג', 

מסודרת, 3,200 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)15-15(אלטרנטיב 054-5500263

 2 חד', 48 מ"ר, בפרויקט 
החדש פיג'ו, קומה ב', כולל 
ריהוט חדש, ב- 3,600 ש"ח 

_____________________________________________)11-16ש(תיווך. 050-9094402

 בחברון 2 חדרים 
ענקיים, קומה ב', חזית, 
מיידי, 3,200 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 דירת חדר וחצי, 
משופצת, עם מזגן, כניסה 

פרטית, למשרד/לבודד
_____________________________________________)15-16ל(053-8301565

 1 חדר, בכניסה משותפת, 
לבודד, כולל ריהוט, רח' 

ישעיהו, 1,900 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)15-18ל(ארנונה וחשמל 054-4400074

יחידות דיור

 להשכרה יח"ד, כ- 40 
מ"ר, חדשה, יפיפיה, באנילביץ, 
מזגנים, מרוהטת, מיידי, 2,800 

_____________________________________________)11-16ש(ש"ח 054-6717863

 בישעיהו, 1 חדר פריט 
לבודד, כחדש, גדולה, בכניסה 

משותפת, ריהוט + מים 
וארנונה, 1,900 ש"ח

_____________________________________________)11-16ל(054-4400074

 בז'בוטינסקי צד בני 
ברק! יחידה חדשה 

+ סוכה, 2,650 ש"ח 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)15-15(_____________________________________________

עמנואל

 להשכרה 4 חד', מרווחת, 
מאווררת, מטבח יפה, נוף, 
2 מרפסות, שכנים טובים, 

_____________________________________________)12-16ל(ביהכנ"ס קרוב 054-8484077

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)15-16ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)15-16ח(מתיווך( 052-3595314

השקעות

 בלוד, בדוד המלך, 
ק"4, בלי מעלית, 

בבניין איכותי, מחולקת 
ל- 2 דירות, כולל ריהוט, 

מכניסה 4,000 ש"ח 
בחודש, רק 990,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

 חוזרים לעסקים, 
מבחר חנויות/משרדים/

ושטחי מסחר בבני 
ברק, עדיין במחירים של 

הקורונה תיווך דורון
054-4980159)15-15(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' 

)אפשרי חלקי(, 45 ש"ח 
למטר מתאים לסופרים 
ולרשתות גדולות בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)49-49(קוק 23 054-6506501

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-16/21ש(052-6990764

בר יוחאי

גליל עליון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-34/21ש(04-6820038

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

 במגדלי המלכים, מתאים 
לזוג + 3, 5 דק' למדרחוב, 

מרפסת נוף, מבצע לזוג 990 
ש"ח ל- 3 לילות

_____________________________________________)15-29ש(054-8425184 054-6511250

 מבחר ענק של דירות 
בטבריה, החל מ- 70 ש"ח 

למיטה )אופציה במייל/וואצ( 
_____________________________________________)15-26ש(052-7690412
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 וילה 4 חד' + סלון, פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

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

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

מכוניות

קנית רכבים

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/21ש(ונדנדות 052-5856465

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

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

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

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-17ש(ושבתות 052-7668387

צפת

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-23/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

מכירת רכבים

 מחשבים ניידים, החל מ- 
550 ש"ח, תיקונים ושדרוגים 

_____________________________________________)11-15ל(עד הבית 055-2859008

דנית ברקול 
משרד עורכי דין

• ביטוח לאומי וייצוג בועדות רפואיות בכל הארץ

• תאונת עבודה
• חברות הביטוח אכ״ע 

• פטור ממס הכנסה
• משרד הבטחון

משרדנו עוסק במימוש זכויות רפואיות
איתך עד לקבלת הפיצוי

לשיחת ייעוץ חייגו

055-9706997
ספסופה

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

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

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)11-19ש(052-4604609

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

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

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

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 סוזוקי ליאנה מידל 2004, 
במצב מצויין, בהזדמנות

052-4227714)13-17(_____________________________________________

סוזוקי

 נמצאו משקפיים כחדשות 
חצי מסגרת בצבע מוזהב 
בתחנת אוטובוס ביציאה 

ממירון בר"ח ניסן טל':
_____________________________________________)13-14ח(054-8406079

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 052-8814378

 מעונין לתת "אוצר 
החכמה" מקורי במחיר מוזל 

_____________________________________________)13-14ח(050-4184433

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 למסירה כיור לנטילת ידים 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 053-2853256

 למסירה 2 נברשות יפות 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 053-2853256

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)13-14ח(054-5343924

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)13-14ח(ילדים 050-6651365

 דתי זקן מבקש ציצית 
ותפילין במחיר סימלי יצחק 

_____________________________________________)13-14ח(052-5520439

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח 054-7432035

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(055-2859008

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מכונת תפירה חשמלית 
brother טעון תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)13-14ח(תקוה(

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-2727474

 מסחטה מקצועית לפרי 
 buffalo הדר ידנית חברת

עדין בקרטון 150 ש"ח -052
_____________________________________________)13-14ח(2786557 פ"ת

 מסך מחשב 21 אינץ 
במצב חדש 150 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)13-14ח(050-6205446

 BEKO מקרר של חברת 
350 ליטר ב- 300 שקלים 

_____________________________________________)13-14ח(לפרטים: 050-4143035

 אורגן ARK-15 + חוברת 
כמעט חדש 250 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8596700

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
_____________________________________________)15-15ל(ומשחקיה 054-8469788

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

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-19ש(050-6333765

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)7-19ש(054-6388082

 בשכונת הדר, דירה 4 
חד', להשכרה, במחיר מציאה, 

לימים ושבתות, מ- 11.4 
_____________________________________________)15-16ל(דבורה 052-7113508

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי, נוף וחצר, רבע ש' 

_____________________________________________)15-22ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, אוטומטית, שניה, 

פרטית, מנוע 1340
055-6775411)15-15(_____________________________________________

טויוטה 

מזדה
 בס"ד, למכירה בהזדמנות 

מזדה 3 2007 + צבע + טסט, 
_____________________________________________)15-15(מכני טוב 055-6883937

 בס"ד, למכירה מזדה 
3 2007, 1600 אוטומטית, 
מטאלית + צבע + טסט 

055-6883937)15-15(_____________________________________________

יונדאי
 ,I30 למכירה יונדאי 

ראשונה, 2014, מליסינג, 
כחדשה, אפשרות להחלפה 

055-6883937)15-15(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מחשבים

השכרת רכב

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

צילום
 צלם מקצוען ומיומן 
לאירוע שלכם, "אריאל 

עדי", החל מ- 399 ש"ח 
052-5867076
_____________________________________________)10-18ל(03-6183365

שונות
 עבודת השם בשמחה לפי 
שיטת חב"ד ע"י כ"ק האדמו"ר 
_____________________________________________)11-15(מפרס שליט"א 058-3275870

אבידות

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
רבי עקיבא הרב קוק ב"ב 

_____________________________________________)15-16ח(בפסח 054-8474338

 בחול המועד פסח נמצא 
סידור תפילה של נערה עם 
כריכה וורודה במתחם הר 

הזיתים )קרוב לאור החיים( 
_____________________________________________)15-16ח(050-6256846

 לפני כ- 3 שנים נמצאה 
טבעת זהב בכניסה לאיילת 

_____________________________________________)15-16ח(השחר ב"ב 052-7148030

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)15-16ח(052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 למסירה לאברך תנור נייד 
דלונגי )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057 

 למסירה לאברך תנור גז 
במצב טוב )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 052-8814378

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 054-7432035

 תנור חימום לבית על 
_____________________________________________)15-16ח(סולר 399 053-5420807

 פלטת שבת רק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(חזקה מאוד 053-5420807

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רדיו דיסק לסיווק 300 
_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 רדיו דיסק של סוני 99 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3216830

 צורב חדש של LG רק 
_____________________________________________)15-16ח(100 058-3216830

 מקרר מצוין 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 מיקרו אלקטרוני 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 054-7216671

 תנור אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה מקרר גדול תקין 
סמסונג תא הקפאה מקרר 

ניתן לתקן ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 199 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 055-2859008

 מטחנת בשר חשמלית 
קנווד במצב מעולה 190 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(טל': 052-2727474

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(055-2859008

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיקסר קנווד 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(חשמלית 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מיני בר נועם 1 לחלקי 
חילוף נראה כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3233170

 טוסטר אובן 450 ש"ח 5 
_____________________________________________)15-16ח(ליטר 053-3155415

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 170 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 HP מחשב נייד חברת 
14 אינץ בצבע אפור תוכנת 

XP במצב טוב מתאים 
לסרטים וורד ועוד 450 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב 054-3132330

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח גמיש 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 ג'ק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מערכת רדיו )טייפ/
קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)13-14ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה מזגן 1.5 כח 
מנוע כחדש 300 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)12-13ח(לפרטים: 054-8466166

 מחשב במצב טוב 250 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בית וגן 058-3228417

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(052-7139395

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש! כשל"פ 230 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7139395

 חגז ממכון צומת כחדש 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 053-3117849

 מיקסר קיצנד' כסוף 500 
ש"ח לפרטים 058-3274726 

_____________________________________________)12-13ח(בני ברק

 מציאה! חדש באריזה! 
מכונת קפה אספרסו 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(בלבד 052-7108328

 מהגץ אדים חדש באריזה 
FRIMA ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)13-14ח(052-2786557

 JBL רמקול חברת 
400 וואט מוגבר כולל מיקסר 

מתאים לאירועים עד 300 איש 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 054-3132330

ריהוט
 סלון פינתי גדול נטודי 

)איטלקי( מעור, צבע אוף ווייט, 
שנתיים בשימוש, במצב מצויין 

_____________________________________________)11-15ל(052-4227714

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, עץ מלא, חדישים, 

_____________________________________________)11-15ל(אפשרות בנפרד 052-4227714

 נברשת לסלון חדשה 
באריזה ב- 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 ארון גדול אורך 1.90 מ' 
400 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-6140800

 מנורה יפה לסלון/פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-6140800

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 050-3337530

 2 מזרנים זהים של ד"ר 
ברונדי 1.80/0.80 עובי כ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-7641400

 ויטרינה זכוכית עץ מלא 
נוסטגליה 120/170 450 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן בר כחדש + 2 
כסאות בצבע לבן + רגליים 

ומדפים בכסף 290 ש"ח )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 052-2453034

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר 3 דלתות צבע 

חום בהיר 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל זכוכית 
מחוסמת גבוה 330 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

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

_____________________________________________)15-16ח(מלא 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
מתכת זכוכית מחוסמת נפתח 

חזק ויציב 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כיסאות כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 כיסא נוח 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 ארון פלסטיק 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 שולחן גדול 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מתקפל 054-4273857

 כיסאות לסוכה 15 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מרופדים 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 פינת אוכל בהזדמנות, 6 
כיסאות, במצב מצוין, 1,200 

_____________________________________________)15-16(ש"ח 050-6561610

 למכירה 5 כסאות לפינת 
אוכל יוקרתי 250 ש"ח 

פלאפון: 052-7664064 בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק

 למכירה שולחן מחשב + 
מדפים למעלה צבע לבן מצב 

_____________________________________________)12-13ח(טוב 350 052-7123053

 שולחן בר + 2 כסאות 
בצבע לבן + רגליים ומדפים 
בסכף כחדש 290 ש"ח )בני 

_____________________________________________)12-13ח(ברק( 052-2453034

 כיסא משרדי /מחשב )בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 מיטה משולשת מברזל 
לבן + מזרונים + ארגז מצעים 

+ כריות 500 שקל טלפון 
_____________________________________________)12-13ח(03-6184184

 2 מזרונים רוחב 80 
חדשים בהזדמנות בסך 500 

ש"ח 03-5704670
_____________________________________________)12-13ח(054-3975683 בני ברק

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 050-3337530

 כוורת יפיפיה גדולה 
ומצוינת בצבע סגול וקרם ב- 
_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח ב"ב 052-7609593

 מזרון סיעודי ליחיד מצב 
טוב בר"ג 250 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(050-5967114
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בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למכירה ארונית מטבח 
עם מגירה + ארונית גבוהה 

3 דלתות צבע חום בהיר 180 
ש"ח + מטבח 5 דלתות 50 

ש"ח חדש בני ברק
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שידה לחדר שינה 2 
מגירות 180 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 מיטת יחיד מעץ מלא 
נפתחת לשניים 200 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כולל קרש 052-6140800

 נברשת יוקרתית לפינת 
אוכל/סלון 300 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-6140800

 2 מיטות ארון עם מדפים 
יפהפיות עץ סנדוויץ פורמייקה 

_____________________________________________)12-13ח(כ"א 500 ש"ח 03-6199806

 2 כיסויי ספה כורסת יחיד 
בורדו חדש 60 כ"א

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר עם 3 דלתות 
ומדפים צבע חום בהיר 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-5737813

 ספה נפתחת עם ארגז 
מצעים במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 055-9988350

 מיטה מתקפלת 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

תינוקות

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 052-4747667

 עגלת מוצי שמורה מאוד 
אמבטיה )קוניאק( + טיולון 

)אדום( + תיק 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(053-7926741

 עגלת טיולון + סלקל של 
מוצי מתאים גם לרכב 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7619852

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 טיולון איזי בייבי בצבע 
שחור ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 סלקל לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 350 ש"ח 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה + 
ישיבה בצבע אפור 220 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(400 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 britax למכירה עגלת 
+ אמבטיה + גגון 430 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה טיולון אינגלזינה 
160 ש"ח צבע שחור + גגון 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מגן לעריסה לתינוקת 
שילב 25 ש"ח חדש

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(400 ש"ח 054-7216671

 מיטת תינוק עץ מלא 
צבע שמנת רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מציאה! כחדשה! 
אמבטיית פרמיום מפוארת 

לתינוק "שילב" + מעמד 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7108328

 מציאה! כחדשה! מיטת 
תינוק "טל" + מזרון אורטופדי 

סוויטסלופ 500 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

תקשורת
 בלאקברי חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(מציאה 053-5420807

 נוקיה C2 + מגן + 
סוללה איכותית + מטען + 

מגן סיליקון 250 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(053-5420807

 פלאפון G10 חדש גוף 
מתכת תומך דור 2 220 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(+ מגן + מטען 053-5420807

 פלאפון כשר G10 באריזה 
2 סימים + מעבד וסוללה 

חזקים 200 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 פלאפון מיני 2 סימים + 
שנוי קולות חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

_____________________________________________)12-13ח(י"ם 053-3934103

 גלקסי S6 מצב מצוין ב- 
_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח טל': 054-3605344

 נוקיה C2 מיבואן תומך 
סלקום! 190 ש"ח אחרונים 

_____________________________________________)12-13ח(במלאי 052-7191305

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-7289931

 טלפון נייח לבית עם 
כניסת סים כשר 280 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7289931

 נוקיה 208 + בטריה 300 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

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

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-7289931

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
חדש באריזה ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 460 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(ב"ב 054-8412976

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה 480 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(054-8412976

 למכירה שעון ממותג 
גוסיפ חדש באריזה צבע זהב 

רצועה שחורה )יפה מאד( 
במחיר מציאה בטל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7612589

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 נעלי עקב 38 שחור לבן 
אלגנטיות מקסימות נוחות 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 050-4118891

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)15-16ח(הערב 055-6600157

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-5385013

 אקווריום כולל פלטר 
חמצן חצץ עציצי פלסטיק 

ותא לידה וחימום וטיפה אוכל 
הכל ב- 320 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ס"מ ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה צעצועים ובגדים 
לילדים + אופנים + בימבה 

+ קורקינט + עגלת שוק 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
קידמי בלבד במידות 26 ו- 20 

_____________________________________________)15-16ח()ראלי( ב- 25 050-4168143

 נגן בוס מסך גדול חסום 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8474176

 למכירה מכשיר ריצה 
מצוין דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב חדש 180 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
למבוגרים )מידה 26( במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 כורסא מעור צבע קרם לא 
נפתח רחבה יחיד 350 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם 25 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 053-3155415

 ספר הפרשה מספרת לי 
חומש שמות באנגלית 55 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לאופנוע וחשמליות 
של LS2 רק 200

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 צופר של אופנוע לאופניים 
חשמליות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי boss חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 זקט' צמר יפהפה צבע 
אפור מידה 38 70 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 תמונת גובלן ממוסגרת 
)120*60( יער מושלג 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ורוד לבבות 050-4135002

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

_____________________________________________)12-13ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
12 ב- 60, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 אופני הילוכים מידה 26 
עם הילוך קדמי 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 
כחדשות 400 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
מעצורי דיסק כחדשות 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 גיטרה חדשה 300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קוקסבוי 100 ש"ח לילדים 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קורקינט 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מזמרה 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 צבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופניים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(20 ש"ח 054-7216671

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(למדף בב"ב 052-7600336

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-7938941

 דיסקים לשמיעה חדשים 
של גדולי הזמר החסידי 10 ב- 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 052-7154435

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
איטליה בצבע שחור )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב חדש )בני ברק( 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3165377

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

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

_____________________________________________)12-13ח(45 ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 41 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 39 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 משחק קופסא "אבנירו" 
מרתק חדש עם הנילון 45 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 3 חולצות צהובות לקוסט 
מידה 6,8,12 חדש בנילון 22 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ליח' 052-7110779

 חולצה מכופתרת אופוויט 
מידה 10 שרוול קצר 25 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(חדש 052-7110779

 שמלה חגיגית מיוחדת 
תכלת + פרחים קטנים מידה 

_____________________________________________)12-13ח(38 50 ש"ח 052-7110779



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ה בניסן -כ”ו בניסן תשפ”א   07/04-08/04/2021

■ 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

 ■

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)07-19ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 נהג לחלוקה עם רכב 
פרטי, באיזור גבעתיים, 

שעות 00:30-05:00 )לילה(, 
שכר טוב למתאימים

_____________________________________________)12-16ל(051-5797730

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-19ש(052-7560455

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

< יוזמתית 
< תקתקנית

< מהירת תפיסה
< אחראית ועם לב גדול

נדרשת שליטה 
בסביבה ממוחשבת 

לצד יחסי אנוש מעולים
העבודה בין השעות 

9:00-16:00

ליחידת טיפול הבית 
של האגודה למען הזקן 

בבני ברק 

דרושה 
מזכירה:

לפרטים:
kerenc@aguda-zaken.com

:

למעון ותיק ומבוסס

למשרה חלקית
או מלאה

באזו שיכון ה'

052-6796087

דרושות 
מטפלות

שרית

תנאים 
טובים

 לפיצה דומינו דרוש 
עובד פנים/מנהל 

משמרת, רציני ואחראי. 
054-4596777)12-16(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת לחצי/

מלאה/צהרון, לפרטים
_____________________________________________)12-17ל(050-7250631 ניקול

 אדם רציני אחראי ונאמן 
עם נסיון, מעוניין לטפל 

_____________________________________________)12-11/22ל(בקשישים 055-5527391

 עובד חרוץ ואחראי עם 
נסיון, להתקנות מיזוג אויר 

_____________________________________________)13-17ל(מהמרכז 058-7348517

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בשיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

058-5556006)13-17(_____________________________________________

 ליד שרה דרושים 
נהגים בעלי רישיון ג' 
לעבודה בכל הארץ, 

בעקבות התרחבות מערך 
אשפוזי הבית, דרושים 
נהגים בעלי מוטיבציה 
וזמינות לעבודה באופן 
מיידי. רישיון ג' בתוקף 

- חובה. נא לשלוח קו"ח 
 ronitg@yadsarah.org.il

לפרטים: רונית- 
02-6444556)13-15(_____________________________________________

 לרבקה זהבי ר"ג, תפירה 
במכונה + חוט ומחט, שעות 

_____________________________________________)12-18(גמישות 03-5797279

 התפנה מלמד להקניית 
קריאה ואותיות לגנים בב"ב 
_____________________________________________)13-14ח(8-11 בבוקר 053-3113987

 מזכירת משרד/רפואית 
ניסיון רב מחפשת משרה 

_____________________________________________)13-14ח(חלקית 050-2266440

 צמיגים וג'נט לאופניים 
מידה 26 20 ראלי קדמי בלבד! 

_____________________________________________)13-14ח(ב- 25 ש"ח 050-4168143

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 

כחדשות 450 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 נעל ספורט חדשה של 
פומה לנער שחור מידה 40 40 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעל אלגנט לנער חדשה 
"פאקו מישל" מידה 42 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 30 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי סניקרס לילדה 
חדשות צבע ברונזה עם פנינים 

מידה 33 40 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(050-4195888

 קטלן יתושים עוצמתי 
גדול חדש באריזה בחצי מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(140 ש"ח 050-4195888

 מציאה! תיק גב "מונע 
גניבות" + תא למחשב 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7108328

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
2-5 ש"ח ירושלים שעות הערב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6600157

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

רק 400 ש"ח למנצח לבד 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר אפור כהה 
מידה 50 נלבשה פעם אחת 

_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח 054-8430025

 ישירות מהסופר פיטום 
הקטורת על קלף )ספרדי( + 

למנצח בצורת מנורה + נרתיק 
מהודר 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 לקראת ספירת העומר: 
למנצח בצורת מנורה 80 ש"ח 

כתב נאה במיוחד!
_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-5385013

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-5385013

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 שקל 

בלבד וכן נגן 100 שקל בלבד 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 050-4183200

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מס' הוברבורד שטח + 
מטען ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4168143

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 058-3233170

 מיני בר נועם 1 לחלקי 
חילוף נראה כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(058-3233170

 מיוחד להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות גדולים איכותיים 

)לא מבד( בגודל 1*6 190 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

לתינוקות, לילדים, לילדות ולנערות 
פתוח 10:30-20:00 רצוף | שישי סגור

03-5792841
רח' ירושלים 52, בני ברק 

ע"י העיריה

"אצל בתיה"
מבצעים

לוהטים!!
10-150&&10-150הקודם זוכה!!!

רוצה להתפרנס בכבוד?
בוא ללמוד מקצוע מתגמל תוך זמן קצר ולהתחיל להרוויח!
לימודי מנעולנות מבית דקל כהן, זוכה תוכנית "יצאת צדיק",

מותאם לציבור שומרי מצוות.

ועכשיו חדש!
קורס דיגיטלי אצלך בבית + תרגול מעשי!

לפרטים ויעוץ חינם: 054-6719-622

www.dekelcohen.net
086612407

התפקיד כולל מענה טלפוני ותיאום פגישות
תנאי עבודה מעולים ושכר גבוה!

דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ברמה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

תודעת שירות ברמה גבוהה
אכפתיות, אסרטיביות ונכונות לעבודה מאתגרת

שלחו עכשיו קו"ח!
eden@eitam-finance.com | 052-8865774

סוכנות לביטוח בצמיחה בת"א מזמינה אתכם להצטרף אלינו
כנציגי שירות

לעבודה באווירה משפחתית, נעימה וחמה

בואו 
להרוויח 
כסף!

 למכירה שטיח חדש 
באריזה גודל 2.20*1.60 גוון 
חום בז' במחיר מציאה של 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח טל': 054-7847793

 למכירה מקפצה לילדים 
)טרמפולינה( סגולה לבבות 
במחיר מציאה של 60 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7847793

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(054-8452085

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח 052-6140800

 וילון חדר חלון קטן 150 
ש"ח צבע אפור בהיר כחדש 

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)12-13ח(מצב מעולה 052-6140800

 חצי מגף חדש מחברת 
usaflex מידה 38 90 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(גמיש 053-3137710

 שעון מייקל קורס זהב 
אדום כחדש 290 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)12-13ח(053-3137710

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)12-13ח(80 ש"ח 054-5385013

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-5385013

 נגן בוש מסך מלא בלוטוס 
מגן + מסך חודשיים בשימוש 

_____________________________________________)12-13ח(210 ש"ח 058-3238912

 נעלי עקב שחור לבן 38 
אלגנטיות מקסימות 180 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(כחדשות 050-4118891

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ב"ב 052-7600336

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 שתי שטרות עם הכיתוב 
60 שנה למדינה 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4174525

 אופני BMX מעולות 
מידה 18 130 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 פאה של "נחמי בן דב" 
צבע חום שטני מתולתלת 

500 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)12-13ח(054-8457681

 ילקוט קל גב עפרונות 
+ קלמר תואם לבנים במצב 

כחדש 80 ש"ח טל':
_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 משחקי קופסא לילדים 
במצב מצוין 20-30 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום זהב 350 ש"ח טל':

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 שולחן זכוכית עגול לסלון 
בקוטר 1 מ' מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 054-8485026

 זקט' לאשה צבע שחור 
מידה 44-46 מצמר 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 באזור ב"ב, דרוש קצב 
וקופאי לאיטליז הדר 

בשר, במיידי!
052-3391017
_____________________________________________)15-18ש(052-6391018

 למעון ילדים בבני ברק, 
מטפלת למשרה מלאה + יום 

חופשי, ומטפלת למשמרת 
צהרים, ומטפלת למשרה 

_____________________________________________)15-15(חלקית 052-7641817

 אחראית גביה למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 

קבועה, משרד בבני ברק קו"ח 
 rdm@rdm.co.il :למייל

_____________________________________________)15-16(פקס 03-633-8889

 לחנוך כץ סוכנות 
לביטוח, דרושה חתמת 

אלמנטרי )באזור המרכז(, 
נסיון 5 שנים לפחות, 

קו"ח לפקס-
_____________________________________________)15-16ש(03-578-0503

 למעון בשיכון ה', 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים, תנאים מצוינים, 
עבודה מיידית
052-6796087)15-18(_____________________________________________

 לת"ת במרכז, 
מחנך לכיתות הגבוהות 
לשנה"ל תשפ"ב. קו"ח: 

meil:6307420@gmail.com)15-18(_____________________________________________

 מטפלת לכיתת תינוקיה, 
ובוגרים, במעון בב"ב-פרדס כץ, 

לפרטים אסתר 03-5798882 
054-8413913)15-16(_____________________________________________

 דרוש/ה פקיד/ה 
לעבודה בשעות -09:00
17:00 למחלקת שימור 
תורמים בארגון ערכים 
בב"ב, ידע במחשבים-

חובה! קו"ח יש לשלוח 
_____________________________________________)15-15(לפקס 03-614-7118

 לחברת מיזוג אויר 
מובילה במרכז, דרוש טכנאי 

מנוסה עם ניסיון לעבודות 
מיזוג אויר, שכר גבוה, רכב 

למתאימים, 5 ימים בשבוע מ- 
_____________________________________________)15-18ל(07:00-17:00 054-5517130

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 

מזכירה + נסיון, ראש 
גדול, ידע בתוכנות, ללא 
itzhak@shahamm.co.il 15-16ש(שישי(_____________________________________________

 דרוש/ה מזכיר/ה למועצה 
mdsavyon@gmail.com 15-16(דתית. לפנות(_____________________________________________

 דרוש/ה, מוכר/ת, לחנות 
אופנה עילית לגברים, יתרון 
לבעלי ניסיון. עבודה לטווח 
ארוך וקידום, תנאים ושכר 

מעולים, בבני ברק.
050-6964424)15-18(_____________________________________________

 דרוש/ה, עובד/ת חרוצ/ה, 
לניקיון עסק הכולל חנות ביגוד, 
מחסן ומשרד. לעבודה קבועה, 

לטווח ארוך, פעם בשבוע. 
050-6964424)15-18(_____________________________________________

 הזדמנות לנשים! 
לפתיחת עסק יציב, ללא 

סיכון, הדרכה וליווי
_____________________________________________)15-18ל(054-8449274

 לרשת גנים בקרבת 
ב"ב דרושות מיידית *סייעת 

צהרון לגילאי 3-4 *גננת מ"מ 
לגילאי 2-3 054-8405618 

_____________________________________________)15-18ש(052-7140588

 ליוסי מעליות במרכז, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)15-18ש(03-6160186

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

052-7119894
054-4842065)15-18(_____________________________________________

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל במצב מצויין מידות 

_____________________________________________)13-14ח(31*51 30 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מחו"ל! חתולה 
על שלט הולכת ומייללת 

במצב חדש 30 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה! 
משחק "מכונת מזל" מעוצבת 
_____________________________________________)13-14ח(לילדים 40 ש"ח 052-7108328

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע אפור 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה 60*60 100 

ש"ח במקום 180 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)12-13ח(052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)12-13ח(052-7600336

 חוברות מרוה לצמא זרקור 
)יש גם כרכים( אור תורה תור 

הזהב 1 ש"ח 02-6513270 
_____________________________________________)12-13ח(055-6797098

 למכירה תיק גב גדול 120 
ליטר + תיק גב קטן + תיק 
_____________________________________________)12-13ח(נשים 50 ש"ח 052-5737813

 למכירה טלפון שולחני 
איכותי 50 ש"ח בלבד + עגלת 

_____________________________________________)12-13ח(שוק 50 ש"ח 052-5737813

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)12-13ח(050-3337530

 למכירה 3 תוכים ב- 100 
ש"ח 050-3337530 אבנר 

_____________________________________________)12-13ח(050-5291073 דניאל

 למכירה אופניים לילדים 
)BMX( במצב טוב מאד 

מידה 12 מידה 14 מידה 16 
כל אחד רק 130 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-2819921

 למכירה מזוודה גדולה 
צבע שחור מצויינת 90 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 052-5737813

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 למכירה חלקים למקרר 
תדיראן אפולו חדשים 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח טל': 054-5457811

 2 כיורים אמריקאים לפסח 
צבע לבן חדש! ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 חולצת בית חורפית של 
אורדמן מידה M חדשה! ב- 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח 03-6169291

 ספר "הייתי שם" לילדים 
לפסח של וקסברגר חדש! ב- 

_____________________________________________)12-13ח(30 ש"ח 03-6169291



קמח מעולה

להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות

עם קמח מעולה החלה יוצאת טריה 
ומושלמת בדיוק כמו שאתם אוהבים

מפתח לחלה מעולה
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