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

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

“מאוחדת ממשיכה להוביל את 
שרותי הרפואה הדחופה בבית 

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

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

ינון פלח

עונת התרחישים
ארוכה הדרך להקמת ממשלה. גם אם תוצאות האמת היו מעניקות לגוש מחנה נתניהו 61 ואפילו 
62 מנדטים, היה נתניהו מתקשה להקים ממשלה. מהר מאד היה מגלה רה"מ שההישג של הציונות 
עוצמה  הדתית,  )הציונות  מפלגות  ראשי   3 עם  מו"מ  לנהל  העובדה שעליו  בעוכריו.  הוא  הדתית 
ברירות מלבד  בידיו הרבה  בנט, בהנחה שאין  גם  למורכבת.  ונועם( תהפוך את המשימה  יהודית 

לחבור לממשלת נתניהו, לא יעשה לנתניהו חיים קלים.
)הטור המלא בעמ' 9(

בתחילת הלילה עוד היה לרה"מ נתניהו וראשי המפלגות 
החרדיות תקווה שהפעם תהיה הכרעה ולמחנה הימין יש 

61 מנדטים, אולם כשהחלו להגיע תוצאות האמת התבררה 
התמונה במלואה: לנתניהו יש רק 59 מנדטים  ש"ס שומרת על 
כוחה עם 9 מנדטים והופכת להיות המפלגה השלישית בגודלה 
 יהדות התורה שמרה אף היא על כוחה למרות ירידה במספר 

המצביעים  רה"מ בנימין נתניהו: "אזרחי ישראל - תודה! 
הענקתם ניצחון ענק לימין ולליכוד בהנהגתי. הליכוד גדול בפער 

עצום מול המפלגה הבאה בגודלה"  יו"ר ש"ס השר אריה 
דרעי: "אני פונה לראשי מפלגות הימין. יש לנו יחד למעלה 

מ-61. בואו נשכח את מערכת הבחירות ונתגבר על השיקולים 
האישיים והפגיעות והחשבונות" | עמ' 8-9 

אין הכרעה: לפי תוצאות של כמעט %100 מהקולות, ישראל שוב נקלעה לתיקו צמוד

קרב צמוד בין הגושים

החגיגות במטה ש"ס, צילום: יעקב כהן

ִנים: פאנל מרתק בהשתתפות ראשי ישיבות ואישי חינוך על ההשלכות החינוכיות בעקבות הקורונה ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאּלּו ַהבָּ

"אנחנו נשלם מחיר יקר 
על התקופה הזאת"

פרויקט 
מיוחד

הרה"ג אברהם ארלנגר, ראש ישיבת נחלת שלמה, 
הרה"ג יצחק ברוורמן, ראש ישיבת "שער התלמוד", 

הרב שלמה ריין, יועץ חינוכי ומנהל מרכז 'האזינו', 
הרב אלי יעקבי, מנכ"ל פרויקטים חינוכיים בעמותת יד 
אליעזר, הרב אוריאל בלמס, יועץ ומטפל, הרב אברהם 

מלכיאל, והרב דן טיומקין, בפאנל חינוכי מרתק 
בהנחייתו של הרב אבי אברהם | עמ' 10-14
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מרכז מבקרים ופארק 
ארכיאולוגי בתל בית שמש

הערכות לקראת כניסת חברות 
'נתיב אקספרס' ו'תנופה' להפעלת 

התחבורה הציבורית בעיר

הושקה מנהלת התעסוקה בעיר בית שמש

מאת: אלי כהן

שמש,  בית  בעיריית  כלכלי  לפיתוח  היחידה 
מחלקת  בשיתוף  שמש,  בית  הכלכלית  החברה 
אלו  בימים  מתכננת  ההנדסה,  ואגף  התיירות 
ומתקדם  חדשני  מבקרים  מרכז  של  הקמתו  את 
ליבת  את  יהווה  המרכז  שמש.  בית  תל  במתחם 
סיפורה  את  נס  על  שיעלה  הארכיאולוגי  הפארק 
מאז  שמש  בית  העיר  של  המרשים  ההיסטורי 
הארכיאולוגיים  בממצאים  וילווה  התנ"ך,  ימי 
המרשימים שנמצאו במסגרת חפירות ההצלה של 

התל.
במסגרת העבודות להרחבת כביש 38, התבצעו 

יוצאי דופן  חפירות הצלה, אשר חשפו ממצאים 
בקנה מידה לאומי, המעמידים את תל בית שמש 
הגדולים  הארכיאולוגיים  האתרים  של  לצדם 

והמרשימים ביותר במדינת ישראל. 
לעיריית  הועברה  האחרונים  בשבועות 
מיליון  חצי  בסך  תכנונית  הרשאה  שמש  בית 
הארכיאולוגי,  הפארק  תכנון  להשלמת   ₪
לציבור  יונגש  באתר  המבקרים.  מרכז  ולתכנון 
המבקרים סיפורה של העיר בית שמש הקדומה, 
וכן  יהודה,  ממלכת  של  מרכזה  את  שהיוותה 
סיפורי   – האזור  תוצג ההיסטוריה התנ"כית של 
שמשון, חזרתו של ארון הברית משדה פלישתים 

ומלחמת דוד וגולית.
גם  שותפים  הארכיאולוגי  הפארק  להקמת 

מקרקעי  ורשות  ישראל  נתיבי  העתיקות,  רשות 
ישראל, וההשקעה הצפויה בהקמת הפארק היא 
ייבנה גם  של עשרות מיליוני שקלים, במסגרתם 
גשר אשר יחבר את שני צידי התל, מעל לכביש 

38 המחודש.
שדרוג ופיתוח תל בית שמש הינם רכיב אחד 
מתוך "תכנית האב לתיירות בבית שמש" שנבנית 
שמש  לבית  להוסיף  עתידה  ואשר  אלו,  בימים 
עוד השקעות רבות בפיתוח המורשת התרבותית 
מלון  בתי  פיתוח  לצד  העיר,  של  וההיסטורית 

ומקומות אירוח תיירותיים בעיר בית שמש.
ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך אמרה: 
"זו בשורה משמחת, מרכז המבקרים יהיה מדהים 
ולצעירים  לתיירים  שואבת  אבן  ויהווה  ביופיו 

ממשיכה  שלנו  העיר  שמש.  לבית  שיבואו 
להתפתח ולצמוח בכל המובנים, בית שמש היא 
וכך   - ולתעסוקה  למגורים  צעירים,  לזוגות  בית 
כדי  בישראל.  ומרכזית  מובילה  לעיר  תהפוך 
כדי  פועלים  אנחנו  למציאות  להפוך  לזה  לגרום 
להביא לעיר תעסוקה, מסחר, תעשייה ותיירות".

צבי  תיירות,  תיק  ומחזיק  העיר  מועצת  חבר 
תיירותי  עוגן  יהיה  המבקרים  "מרכז  ווליצקי: 
לאתרים  ייצאו  ממנו  כולו  ולאזור  שמש  לבית 
שיפותחו סביב בית שמש וילונו במלונות שיוקמו 
לתיירות  האב  מתוכנית  חלק  זה  בסמוך.  ב"ה 
האחרונות  בשנתיים  עליו  עובדים  שאנחנו 
שתמקם את בית שמש בקדמת ערי התיירות של 

ישראל".

המרכז יהווה את ליבת הפארק הארכיאולוגי שיעלה על נס את סיפורה ההיסטורי המרשים של העיר בית שמש מאז ימי התנ"ך, וילווה בממצאים 
הארכיאולוגיים המרשימים שנמצאו במסגרת חפירות ההצלה של התל

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך: "היום העיר בית שמש לוקחת אחריות על התעסוקה. אנחנו 
מגייסים את כל השותפים למשימה. אנחנו מבקשים לומר לתושבים אנחנו לא עסוקים בלומר 

קשה. אנחנו לוקחים אחריות" רה"ע ד"ר עליזה בלוך קיימה פגישה עם ראשי החברות 
בנושא הצבת הסככות בתחנות האוטובוסים ופריסת 

התחנות ברחבי העיר ומחוצה לה, בואכה ירושלים
מאת: אלי כהן

כחלק מההיערכות לקראת כניסת 
ו"תנופה"  אקספרס"  "נתיב  חברות 
הציבורית  התחבורה  כמפעילות 
פגישה  התקיימה  שמש,  בית  בעיר 
בתחנות  הסככות  הצבת  בנושא 
האוטובוסים ופריסת התחנות ברחבי 

העיר ומחוצה לה, בואכה ירושלים.
העיר  ראש  הובילה  הפגישה  את 
מנכ"ל  עם  יחד  בלוך  עליזה  ד"ר 
העירייה איתמר בר טוב ובהשתתפות 
מנכ"ל 'נתיב אקספרס' רוני אלרואי, 
והצוות  פת  ציון  מר  'תנופה'  מנהל 

המקצועי.
בפגישה סוכם על מנגנון משותף 
בית  עיריית  עם  יחד  המפעילות  של 
שמש ומשרד התחבורה שיתאמו את 
כניסת החברות החדשות תוך שיתוף 
תושבי  למען  ומיטבי  מלא  פעולה 
השירות  את  לשפר  מנת  ועל  העיר 

לתושב.
העיר  ראש  לבקשת  כן,  כמו 
בגיוס  מאמצים  מיקוד  על  הוחלט 
בית  תושבי  ובקרים  פקחים  נהגים, 

שמש.
בנוסף, סוכם על התנעת פרויקטים 
חיבור  בדרכים,  הבטיחות  בתחומי 
בשיתוף  לאחריות  וחינוך  לקהילה 

החברות המפעילות.
בלוך:  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
מרובים  מאמצים  משקיעים  "אנחנו 
המפעילות  כניסת  עם  שכבר  כדי 
לתושב  השירות  רמת  החדשות, 
תשופר ואיכות התחבורה הציבורית 
לנו  חשוב  משמעותית.  תשתדרג 
יהיו  בעיר  התחב"צ  שלמשתמשי 
תנאים נאותים, פריסה נוחה, תחנות 
וכמובן  ומזמינות  ראויות  וסככות 
איכותי  וצוות  נוחים  אוטובוסים 
אני  התושבים.  את  בלשרת  שעסוק 
כניסתן,  לקראת  ונרגשת  אופטימית 

בעיקר כי התושבים ירוויחו".

מאת: אלי כהן

ראשון  ביום  הושקה  בית שמש  בעיר  מנהלת התעסוקה 
ד"ר  שמש  בית  העיר  ראש  בנוכחות  זום  באירוע  השבוע 
נציגי  וירושלים,  והרווחה  הפנים  משרדי  מנכ"לי  בלוך, 
תעשייה  וממונה  התעשיינים  התאחדות  האוצר,  משרד 

ומסחר בעיריית בית שמש. 
מינהלת  מנהלת  מוסקוביץ  אסתי  הנחתה  האירוע  את 
משמעות  את  הדגישה  דבריה  בפתח  העירונית.  התעסוקה 
העבודה ביחס לחוסן האישי ואת שילוב הכוחות בין קרן 
שמש היו"ר אופיר דור לראש העיר ד"ר עליזה בלוך ברצון 

להפוך רעיון למעשה. 
שמש  בית  העיר  "היום  בלוך:  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
כל  את  מגייסים  אנחנו  התעסוקה.  על  אחריות  לוקחת 
השותפים למשימה. אנחנו מבקשים לומר לתושבים אנחנו 
עיסוק  אחריות.  לוקחים  אנחנו  קשה.  בלומר  עסוקים  לא 
מבקשים  אנחנו  משותף.  בטוב  עיסוק  הוא  בתעסוקה 
בתקופת  גדל  התעסוקה  משבר  בתמיכה.  תלות  לשחרר 
משתנה.  למציאות  המידע  את  תנגיש  המנהלת  הקורונה. 
לייצר  מנסים  אנחנו  המרכזי  בשלטון  יציבות  חוסר  תחת 
יציבות בשלטון המקומי בתחום החשוב של תעסוקה. אנו 

חשים את כובד האחריות ובדיאלוג ננצח".
מרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים: "המהלך הזה פורץ דרך. 
אנחנו רואים פה ניסיון להפיק לקחים מניסיונות עבר. מודל 
המבקש לקחת אחריות על כל הרצף: שילוב בין ממשלה, 

מעסיקים והכשרה. אנחנו רואים את זה במשרד כהזדמנות. 
יוזמה הבאה מלמטה ואנחנו מברכים עליה. ככל שהרשויות 
יותר מעורבות סיכוי ההצלחה גובר. בית שמש הקדימה את 

האחרים ואני מברך על כך". 
ד"ר אביגדור קפלן מנכ"ל משרד העבודה והרווחה: "אני 
מבקש לברך את היוזמה והיוזמת ד"ר בלוך. זו יוזמה פורצת 
דרך. יש קשר ישיר בין השתתפות בעבודה לחוסן. אין כמו 
וטוב תעשה הממשלה אם  רשות לדעת מה קורה בגבולה 

תתגייס. אנחנו כאן לרשות המנהלת".
העיר  תושב  ירושלים,  לענייני  המשרד  מנכ"ל  כהן  אבי 
היא  המרכזית  המשימה  חמות.  "ברכות  הרעיון:  ומיוזמי 
סנכרון בין כל השותפים והכול לרווחת תושבי בית שמש. 

רגע מרגש". 
ד"ר איריס נחמיה משרד האוצר: "איחוד גורמי הממשלה 
כאן בהחלט יפה מאד. רה"ע לקחה את המודל ויצאה לדרך. 
לרשויות  מודל  היא  שמש  בית  העיר  ונחזק.  נתמוך  אנחנו 

בארץ".
גלית לוי מנהלת מרחב ירושלים בהתאחדות התעשיינים: 
תומר.  רון  ד"ר  ההתאחדות  נשיא  ברכת  את  מביאה  "אני 
בזירת  פעילים  ונהיה  לעבודה  ער  ביקוש  מוצאים  אנחנו 
זו. אנחנו מוצאים בתעשייה בעיר כתובת לעובדים  מפגש 

בעיר". 
"מרגש  ומסחר:  תעשייה  ממונה  מנדלסון  ישראל  הרב 
העיר  מתושבי  לרבים  אופק  לייצר  החירות  חג  לפני  רגע 

ולסמן להם את החירות הכלכלית. בהצלחה לכולנו".
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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



בפסח אוכלים בבית

שוקו YOLO קלאסי 
 1 ליטר | 340 מ״ל
בד״צ ועדת מהדרין

משקה חלב בטעם וניל 1% | 3%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

חלב נטול לקטוז |
משקה חלב נטול לקטוז בטעם וניל 

 1 ליטר
בד״צ ועדת מהדרין

חלב טרי 1%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

מארז קרלו מיני קצפת 
 8 יחידות X 83 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

מארז תות אפרסק 
 8 יחידות X 150 גרם 
בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה קרמי
5% | 3% | 1.5%

 150 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה נטול לקטוז 
 200 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה
D מועשר בסידן + ויטמין

 200 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

יופלה תות | אפרסק 
 500 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

מארז יופלה טיוב תות
 6 יחידות X 58 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

כשרים לפסח למהדרין
26 מוצרים לראשונה בפסח זה ובהם:

כ- 250 מוצרי
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שיא עולמי: 1000 השתלות כליה ביוזמת "מתנת חיים"

מאת: יוסף טולידנו 

הקרוב  הפסח  בחג  מציינים  חיים"  ב"מתנת 
את תרומת הכליה האלף )!(  בישראל.  בעשור 
אברהם  הרב  ע"י  הארגון  הקמת  מאז  האחרון 
ידי  על  ניצלו  אדם  בני  אלף  זצ"ל,  הבר  ישעיהו 
תורמי כליה שהחליטו לתת איבר מגופם ולהציל 

את חיי זולתם שלא מכירים.  
המהפכה הגדולה שממשיכה ביתר שאת בשנה 
מייסד  של  הפתאומית  פטירתו  מאז  האחרונה 
העולם  בכל  גלים  מכה  זצ"ל,  הבר  הרב  הארגון 
מספר  בעולם  מדינה  באף  ואין  מאחר  הרפואי, 
כה גדול של תורמי כליה שעושים זאת בערבות 

הדדית וללא שמכירים כלל את המושתל.
שבוע  בכל  כי  מציינים  חיים"  ב"מתנת 
מרגשת  השתלות  שרשרת  בישראל  מתקיימת 
הן  כליה  תרומות  כיצד  "רואים  מקודמותיה. 
וישובים שלמים  דבר מדבק ממש ב"ה, שכונות 
ומשפחות  כליה,  תורמי  יותר  יש  היכן  מתחרים 
שלמות תורמות, רואים כיצד מצוה גוררת מצוה 
עוזה בישראל",  הזו ממשיכה במלוא  והמהפכה 

אומרים ב"מתנת חיים".  
בתקופה  שאירעו  המרגשים  הסיפורים  אחד 
וולגלרנטר,  מנחם  שלום  הרב  של  היו  האחרונה 
יומו  וסדר  בירושלים,  היהודי  ברובע  שמתגורר 
שיעורים  ומסירת  בחברותות  לימוד  סביב  עמוס 

בישיבות. 
בנוגע לתרומת הכליה הוא מציין דבר מפתיע: 
הקל  החלק  היו  וההתאוששות  הניתוח  "דווקא 
עברו  הם  אבל  כאבים,  קצת  היו  אמנם  בתהליך. 
בקורונה  חליתי  לאחרונה  "אגב,  מאוד.   מהר 
זה   – כליה  שתרמת  'אחרי  לי:  אמרו  ואנשים 
להם:  השבתי  אני  אבל  עליך',  קטן  בוודאי 

'בתרומת הכליה לא הפסדתי אפילו תפילה אחת, 
יכולתי  לא  ימים  ארבעה  במשך  בקורונה  ואילו 
הניתוח   – פשוטות  ובמילים  מהמיטה',  לקום 

באמת עבר בקלות יחסית. 
שלום  הרב  פסע  כבר  הניתוח  שלמחרת  ביום 
לערוך  במטרה  המושתל,  של  חדרו  אל  מנחם 
עימו היכרות. "כשנכנסתי לחדרו ראיתי את ילדיו 
ואת אשתו יושבים סביבו וכן גם את אמו", הוא 
שם  ושרר  קרנו  פשוט  כולם  של  "הפנים  מספר. 
כדי  ולו  תורם  שהייתי  לי  תאמינו  גדול.  אושר 
לראות את הפנים הצוהלות של כל בני המשפחה.

רגעים של שתיקה, אשתו שאלה  "אחרי כמה 
היא  תודה  הרי  לך?  להודות  נוכל  'איך  אותי: 
שאני  מה  את  לה  הסברתי  מידי'.  קטנה  מילה 
באמת מרגיש – אני לא מסתכל כאילו שיש 'נותן' 
שותפים.  שני  עם  עסק  כאן  שיש  אלא  ו'מקבל', 
הרי יהודי יקר שפועל כל כך הרבה טוב בעולם 
לעשות  ימשיך  גם  בוודאי  ולסובביו,  למשפחתו 
רוצה  אני  כליה,  תורם  שאני  בכך  הלאה.  זאת 
יהודיים  חיים  של  הגדול  בעסק  שותף  להיות 

פועמים". 
הרב  יצא  כבר  התרומה  לאחר  ספורים  ימים 
הוא  שבה  בישיבה  ביקר  מביתו,  מנחם  שלום 
הכנסת.  בבית  בתפילות  השתתף  וגם  מלמד 
רצה  שרק  מי  כל  את  שלי  בתרומה  "שיתפתי 
לשמוע, כיוון ששמעתי על כך שמרן שר התורה 
זו  במצווה  להדר  שיש  אמר  קנייבסקי  חיים  רבי 
הרגשתי  אישי  באופן  בפרסום.  אותה  ולעשות 
שזו זכות גדולה עבורי להרגיע חששות ולהסביר 
לאנשים עד כמה שהתרומה הזו נגישה ואפשרית. 
כי ברגע שהתורם בריא ושלם הסיכון שלו מזערי 
ביותר, ובכל מקרה בבתי החולים לא מאפשרים 
לתרום לפני שמוודאים את בריאותו של התורם 
על  ירוק'  'תו  גם  שמרווחים  כך  מוחלט,  באופן 

הבריאות הכללית.  
 "כששאלו אותי כמה ימים אחרי הניתוח איך 
מבחינה  דולר',  'מיליון  השבתי:  מרגיש,  אני 
פיזית וגם רוחנית. איזו הרגשה נפלאה זו לדעת 
מהבורא,  במתנה  קיבלתי  שאני  מגופי  שחלק 
תקווה  ומתנת  אחר  לאדם  חיים  מתנת  מהווה 

של  ומורשתו  צוואתו  וכך,  שלמה".    למשפחה 
הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל שהחל במהפכה 
מושתלים  אלף  בקרב  לה  נמשכת  הזו,  העצומה 
רבים  ובקרב  עתה,  עד  ניצלו  שחייהם  בישראל 

מאד שיבואו בעזרת ה' בעקבותיהם.  
לחסל  נצליח  קצר  זמן  שבתוך  מקווים  "אנו 
את רשימת ההמתנה לתרומות הכליה ושישראל 
לחכות  צריך  שלא  בעולם  היחיד  המקום  תהיה 
ואנו  אפשרי  בהחלט  הדבר  כליה,  לתרומת 
נצליח", אומרת הרבנית רחל  מאמינים שבעז"ה 

הבר יו"ר "מתנת חיים".

"אנו מקווים שבתוך זמן קצר נצליח לחסל את רשימת ההמתנה לתרומות הכליה ושישראל תהיה המקום היחיד בעולם שלא צריך לחכות לתרומת כליה, הדבר בהחלט אפשרי 
ואנו מאמינים שבעז"ה נצליח", אומרת יו"ר מתנת חיים הרבנית רחל הבר שממשיכה את מעל חייו של בעלה  הרה"ג אברהם ישעיהו הבר זצ"ל

תורמי ומושתלי כליה בתמונה קבוצתית

תורם הכליה הרב ולגלרנטר

סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

מחלקים 'עופא דפסחא' ומסבסדים
לאברכים ומשפחות בני תורה

ח-י"ב ניסן 21-25.03

'אשפר'בשיתוף

*מוגבל ל-2 קרטונים בלבד | כל הקודם זוכה... עד גמר מלאי

החלוקה מסובסדת ע"י ארגון 'חסד לאלפים'
לע"נ אסתר בת לולו

ְסָחאעֹוָפא  ְדּפִ

קרטון 
עוף

1790
לק"ג

קפוא

קרטון 
כרעיים

2290
לק"ג

קרטון 
חזה

2390
לק"ג

כבד
עוף

990
לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ל-5 ימים בלבד!
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שווה להתבשר

חדש!

חדש!

ללא חשש
קטניות



רשכבה"ג מרן שה"ת
רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א:

 "התורמים 250 ש"ח 
קמחא דפסחא לקופת העיר 
ִיְזּכּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות 

ְּבַהְרָחָבה ּוְבָנֵקל ברו"ג"

יוצאים בימים אלו 
מקופת העיר ללמעלה 

 מרבבת משפחות 
בכל רחבי הארץ

1800-39-47-47

גזירת מלך

₪18,000,000

ההזדמנות 
האחרונה!!



רשכבה"ג מרן שה"ת
רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א:

 "התורמים 250 ש"ח 
קמחא דפסחא לקופת העיר 
ִיְזּכּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות 

ְּבַהְרָחָבה ּוְבָנֵקל ברו"ג"

יוצאים בימים אלו 
מקופת העיר ללמעלה 

 מרבבת משפחות 
בכל רחבי הארץ

1800-39-47-47

גזירת מלך

₪18,000,000

ההזדמנות 
האחרונה!!
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קרב צמוד בין הגושים
מאת: חיים רייך

 22:00 בשעה  בלילה  שלישי  ביום  החל  הבחירות  ליל  מוצאי 
שגוש  נראה  היה  תחילה  המדגמים.  שלושת  פרסום  עם  אתמול, 
 61 מונה  בנט,  בראשות  ימינה  כולל  נתניהו,  בראשות  הימין 

מנדטים, בעוד מחנה מתנגדי נתניהו מונה 59. 
ככל שהשעות נקפו, עודכנו המדגמים ובקרב חלקם נרשם שוויון 
התמונה  התבררה  האמת  תוצאות  להגיע  כשהחלו  הגושים.  בין 

במלואה: לנתניהו אין 61 מנדטים. 
אחוז  מאה  כמעט  של  ספירה  לאחר  האמת  תוצאות  נתוני  ע"פ 
מהקולות, לא כולל המעטפות הכפולות, הליכוד עם 30 מנדטים, 
 ,7 התורה  יהדות   ,7 8, העבודה  לבן  כחול   ,9 18, ש"ס  עתיד  יש 
ימינה 7, הציונות הדתית 6, הרשימה המשותפת 6, ישראל ביתנו 6, 

תקווה חדשה 6, מרצ 5 ורע"מ 5.
המשמעות ברורה: גוש הימין כולל ימינה של נפתלי בנט מונה 
59 מנדטים. ההערכה שהמעטפות הכפולות, שהפעם מספרם  רק 
ספירת  סיום  אך  התמונה,  את  במעט  לשנות  עשוי  מהרגיל,  גבוה 

המעטפות הכפולות צפוי להיות רק ביום שישי.
זמן קצר לאחר פרסום שלושת המדגמים ולפיהם הליכוד מגיע 
ל-33-31 מנדטים, בירך ראש הממשלה בנימין נתניהו על ההישג 
וכתב: "אזרחי ישראל - תודה! הענקתם ניצחון ענק לימין ולליכוד 
בהנהגתי. הליכוד גדול בפער עצום מול המפלגה הבאה בגודלה - 
אנחנו בקידומת 3 והבאים בקידומת 1. ברור שרוב מובהק מאזרחי 
ישראל הם ימנים, והם רוצים ממשלת ימין חזקה ויציבה שתשמור 
על כלכלת ישראל, ביטחון ישראל וארץ ישראל. זה מה שנעשה. 

אוהב אתכם".
ליו"ר  להתקשר  נתניהו  מיהר  בשטח,  עובדות  לקבוע  בניסיון 
דרעי  אריה  ש"ס  וליו"ר  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  הדתית  הציונות 
לאחמ"כ  המדגמים.  בתוצאות  לדבריו,  ההישג,  על  אותם  ובירך 
שימתין  לנתניהו  שאמר  בנט  נפתלי  ימינה  יו"ר  עם  גם  שוחח 
לתוצאות האמת וכי יעשה מה שטוב למדינת ישראל. נתניהו שוחח 
גם עם יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני, על שאף שתחילה סירב 
גפני לקבל את השיחה מנתניהו בשל הקמפיין שניהל נתניהו עבור 

הציונות הדתית בתוך הציבור החרדי.

המפלגה השלישית 

ש"ס שפעיליה עבדו קשה בחודשים האחרונים, שמרה על כוחה 
עם 9 מנדטים והיא כעת המפלגה השלישית בגודלה אחרי הליכוד 

ויש עתיד. 
"תודה רבה למאות אלפי מצביעי ש"ס על האמון הגדול, תודה 
מיד אחרי  דרעי  כתב  על העבודה הקשה",  רבה לאלפי הפעילים 
אני  בגודלה!  השלישית  המפלגה  היא  "ש"ס  המדגמים.  פרסום 
מבטיח ומתחייב: נעשה הכול כדי להצדיק את האמון. ושוב, תודה 

מקרב לב".
יו"ר  נשא  שם  הניצחון,  מסיבת  התקיימה  לאחמ"כ  קלה  שעה 
וקרא  החוגגים  הפעילים  אלפי  בפני  דברים  דרעי  אריה  ש"ס 
לראשי מפלגות הימין: "אני פונה לראשי מפלגות הימין. יש לנו 
על  ונתגבר  הבחירות  מערכת  את  נשכח  בואו  מ-61.  למעלה  יחד 
ממשלה  רוצה  העם  והחשבונות.  והפגיעות  האישיים  השיקולים 

לסחוב  חבל  ולכן  אחרת  אפשרות  אין  מסורתית.  לאומית  יהודית 
את זה".

7 מנדטים, על אף  עם  כוחה  יהדות התורה שמרה אף היא על 
הירידה  בשל  הקודמות,  מהבחירות  המצביעים  במספר  הירידה 
שכוללת  הכפולות  המעטפות  ספירת  הצבעה.  באחוז  הכללית 
ההערכה  כי  אם  התמונה,  את  לשנות  עשויה  החיילים  קולות  את 

שבסופו של דבר המנדט השביעי של יהדות התורה יישמר.
שישה  שקיבלה  הדתית,  הציונות  מפלגת  רשמה  גדול  הישג 
נתניהו התגייס להעביר את  מנדטים. אין ספק שהעובדה שרה"מ 
המפלגה של סמוטריץ' את אחוז החסימה תרמה להצלחה הכבירה 
של המפלגה. רק ניתוח תוצאות הקלפיות בריכוזים החרדים תלמד 
או שאת  רבים בערים החרדיות,  קולות  קיבל  האם סמוטריץ אכן 

המנדטים שלו הוא שאב דווקא מנפתלי בנט.

המרוויחים והמפסידים 

שיו"ר העבודה  הרי  הללו  בבחירות  את המאושרים  למנות  אם 
גנץ,  בני  לבן  כחול  ויו"ר  הורביץ  ניצן  מרץ  יו"ר  מיכאלי,  מירב 
לשלושת  גרם  החסימה  אחוז  מפני  החשש  לרווחה.  נושמים 
מעל  הצליח  הקמפיין  גיוועאלד.  קמפיין  לנהל  הללו  המפלגות 
למשוער כאשר מרץ עומדת על 5 מנדטים בתוצאות האמת, כחול 
החסימה  מאחוז  התרחקה  העבודה  וגם  מנדטים,   8 קיבלה  לבן 
וקיבלה 7 מנדטים. לא בטוח שההצלחה הזו תסייע למחנה מתנגדי 
בהישג  מדובר  ספק  ללא  אך  חלופית,  ממשלה  להקים  נתניהו 

פוליטי.

ברשימת המאוכזבים ניתן למנות את יו"ר תקווה חדשה גדעון 
סער, יו"ר ימינה נפתלי בנט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, 

ובמידה מסוימת גם יו"ר יש עתיד יאיר לפיד.
22 המנדטים בסקרי דעת  בנט כבר חש את אוויר הפסגות של 
הקהל אך לפני חודשים אחדים. עם הקמתה של מפלגתו של גדעון 
סער, היה זה סער שהמריא לאזור ה-21 מנדטים בעוד בנט החל 
להתכווץ לאזורי ה-13-14 מנדטים. תוצאות האמת מלמדות ששתי 
המפלגות – ימינה ותקווה חדשה מגיעות יחד ל-13 מנדטים. אין 

ספק שמדובר בכישלון מהדהד.
מי שיכול להיות מאוכזב ממערכת הבחירות הרביעית הוא יו"ר 
רווי  קמפיין  שניהל  הפוליטיקאי  ליברמן.  אביגדור  ביתנו  ישראל 
מכוחו,  הנראה  ככל  מאבד  החרדי,  הציבור  נגד  ושנאה  השמצות 
מי  בלבד.  מנדטים  לשישה  יורדת  מפלגתו  האמת,  תוצאות  ולפי 
שחשב להיות לשון מאזניים והבטיח להקים ממשלה בלי הליכוד, 
בלי המפלגות החרדיות, בלי סמוטריץ' ובלי המפלגות הערביות, 
לשון  מלהיות  רחוק  והוא  מוגבל,  הפוליטי  שכוחו  כנראה  הבין 

המאזניים.
מתוצאות  מאוכזב  להרגיש  יכול  לפיד  יאיר  עתיד  יש  יו"ר  גם 
הישג  היא  מנדטים,   18 מקבלת  שמפלגתו  העובדה  הבחירות. 
נתניהו  פוליטי. גם העובדה שכל מפלגות החברות בגוש מתנגדי 
אלא  לפיד.  דעתו של  את  להניח  יכולה  אחוז החסימה,  את  עברו 
שגם במקרה הזה אין ללפיד כל דרך להקים ממשלה, משום שבלתי 
גם  העבודה.  ומפלגת  מרץ  עם  אחת  בממשלה  יישב  שבנט  סביר 
בקרב מפלגתו של סער, לא ישושו לשבת בממשלה אחת עם מרצ 
הרצון  ומלבד  הומוגני  אינו  נתניהו  מתנגדי  שגוש  כך  והעבודה, 

להחליף את נתניהו אין דבר שמחבר ביניהם.

בתחילת הלילה עוד היה לרה"מ נתניהו וראשי המפלגות החרדיות תקווה שהפעם תהיה הכרעה ולמחנה הימין יש 61 מנדטים, אולם כשהחלו 
להגיע תוצאות האמת התבררה התמונה במלואה: לנתניהו יש רק 59 מנדטים  הליכוד אמנם עם 30 מנדטים אך הגוש לא הצליח לפרוץ את 
תקרת הזכוכית של המנדט ה-61 למרות אחוזי הצבעה נמוכים במגזר הערבי  ש"ס שומרת על כוחה עם 9 מנדטים והופכת להיות המפלגה 
השלישית בגודלה  יהדות התורה שמרה אף היא על כוחה למרות ירידה במספר המצביעים  רה"מ בנימין נתניהו: "אזרחי ישראל - תודה! 
הענקתם ניצחון ענק לימין ולליכוד בהנהגתי. הליכוד גדול בפער עצום מול המפלגה הבאה בגודלה"  יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "אני פונה 

לראשי מפלגות הימין. יש לנו יחד למעלה מ-61. בואו נשכח את מערכת הבחירות ונתגבר על השיקולים האישיים והפגיעות והחשבונות"

אין הכרעה: לפי תוצאות של כמעט %100 מהקולות לא כולל המעטפות הכפולות מדינת ישראל שוב נקלעה לתיקו צמוד בין הגושים 

החגיגות במטה ש"ס - צילום: יעקב כהן
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קרב צמוד בין הגושים

ינון פלח

היו  האמת  תוצאות  אם  גם  ממשלה.  להקמת  הדרך  ארוכה 
מעניקות לגוש מחנה נתניהו 61 ואפילו 62 מנדטים, היה נתניהו 
מתקשה להקים ממשלה. מהר מאד היה מגלה רה"מ שההישג 
של הציונות הדתית הוא בעוכריו. העובדה שעליו לנהל מו"מ 
ונועם(  יהודית  עוצמה  הדתית,  )הציונות  מפלגות  ראשי   3 עם 
בידיו  שאין  בהנחה  בנט,  גם  למורכבת.  המשימה  את  תהפוך 
הרבה ברירות מלבד לחבור לממשלת נתניהו, לא יעשה לנתניהו 

חיים קלים.
 59 מונה  בנט  כולל  נתניהו  מחנה  כעת,  הנראה  שכפי  אלא 
אלא  נתניהו.  מתנגדי  מחנה  של  מנדטים   61 מול  אל  מנדטים 
שמתוך ה-61 צריך לגרוע את חמשת המנדטים של רע"מ. מנסור 
לא  הפוליטית,  במערכת  ביותר  המחוזר  לאיש  שהפך  עבאס, 
ממקם עצמו באף מחנה. אם בנט חשב שהוא ממליך המלכים 

של הממשלה הבאה, הגיע מנסור עבאס וקטף לו את התואר.
החלום  לרגע.  מרגע  למורכב  הופך  הסיפור  הנוכחי,  במצב 
של לפיד להיכנס למעון ראש הממשלה רחוק יותר מהאפשרות 

שנתניהו יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה. האפשרות לכנס 
לממשלה אחת את בנט )שכבר הבטיח שלא יישב תחת לפיד( 
הרשימה  של  מבחוץ  ובתמיכה  העבודה  ומפלגת  מרץ  עם  יחד 

המשותפת, היא קלושה עד אפסית.
אפשרות נוספת שדובר בה רבות ערב הבחירות, שסער ובנט 
יחלקו ביניהם רוטציה על ראשות הממשלה, רק כדי להוציא את 
בראשות  הגיוני שלפיד שעומד  ולא  סביר  לא  נתניהו מבלפור. 
רשימה שגדולה מתקווה לישראל וימינה גם יחד, יוותר לשניהם 
הממשלה.  ראש  ממעון  נתניהו  הוצאת  של  העיקרון  בשם  רק 
שום  הרמה,  הכהונה  על  ויוותר  הרוק  את  יבלע  לפיד  אם  גם 
אריתמטיקה או לוליינות פוליטית לא תצליח להושיב את בנט 

וסער עם ניצן הורביץ ומירב מיכאלי.
האפשרות היחידה שעומדת בפני נתניהו בהנחה שירצה לכונן 
של  במפלגתו  חברים  לשכנע  האפשרות  היא  יציבה  ממשלה 
סער לערוק בתמורה לתיקים בכירים. ארבעה מתוך החמישייה 
אחדים  חודשים  לפני  עד  היו  חדשה"  "תקווה  של  הפותחת 

ושרן  אלקין  ביטון,  שאשא  סער,  הליכוד:  ברשימת  חברים 
השכל. רק יועז הנדל הגיע משורות כחול לבן. גם המקום השישי 
ברשימה, בנימין בגין הגיע מרשימת הליכוד. האם יצליח נתניהו 
לגבור על העוינות עם פורשי הליכוד ולקרוא לסער: גדעון, חזור 
לא  בפניו.  שתעמוד  היחידה  הברירה  תהיה  וזו  ייתכן  הביתה? 
בטוח שבצד השני יהיה מי שיאזין לקריאה. אחרי ראיון השאשא 
שאשא והפקה פקה ואחרי שסנט בסער לאורך מערכת הבחירות, 
יסכים בכלל לקבל  לא בטוח שסער או מי מחברי הכנסת שלו 

שיחת טלפון מנתניהו.
דוד  ח"כ  נשלח  המדגמים  פרסום  לאחר  קצר  זמן  בכדי,  לא 
ביתן וח"כים נוספים של הליכוד אל האולפנים כדי לקרוא לסער 
ואלקין לשוב לליכוד. הקמפיין להחזרת סער לליכוד החל. סביר 
להניח שאישים משני הצדדים יחלו לנהל בימים הקרובים שיחות 

בנושא. הסיכויים למהלך כזה, נכון לעכשיו, אינם גבוהים.
את  מהפרק  להוריד  א"א  התרחישים,  כל  אחרי  ועדיין, 

האופציה של בחירות חמישיות.

אין הכרעה: לפי תוצאות של כמעט %100 מהקולות לא כולל המעטפות הכפולות מדינת ישראל שוב נקלעה לתיקו צמוד בין הגושים 

עונת התרחישים

ראש הממשלה בנימין נתניהו מצביע בקלפי

תוצאות האמת
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ִנים: פאנל מרתק בהשתתפות ראשי ישיבות ואישי חינוך על ההשלכות החינוכיות לטווח הארוך בעקבות שנת הקורונה ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאּלּו ַהבָּ

"אנחנו נשלם מחיר יקר על התקופה הזאת"

"הבן  תופעת  על  הפסח  לחג  מצויה  מגזין  כתבת  עוד  לא  זו 
החמישי" וההתמודדות עימו.

על  כבר  העידו  הישיבות  מרבני  וגם  מהורים  הפניות  הפעם 
התמודדויות רבות במישור החינוכי עם הילדים-תלמידים ומסתבר 
כי כיום בבתי אב רבים ההרגשה היא שלאחר שנת קורונה מאתגרת 
שכזו גם ה"בן החכם", וכמובן שאר הבנים בבית, נמצאים ב"סיכון" 

ממשי...
בסיומה של שנת קורונה תמימה שטלטלה אישית כל אחד בעולם, 
ובמרכז- או שוליה- של החברה החרדית עצמה הציפה גם סוגיות 

בוערות, תרתי משמע. 
מעבר לרבדים בריאותיים, כלכליים ולא מעט היבטים חברתיים 
נערים גם בחיבור  ופוליטיים, עושה רושם שהיא טלטלה לא מעט 
והשייכות לערכי יסוד של החברה כתפילה בבית כנסת, חינוך, חברה 

ועוד
הרב אבי אברהם, יועץ חינוכי ומטפל רגשי, מנהל מרכז קומ"ה 
לקידום והעצמה וממנהלי איגוד ענ"ף לנוער מתמודד בשיתוף פעולה 
עם 'קו עיתונות' הרים את הכפפה וכינס לפאנל מיוחד בהנחייתו את 
טובי אנשי החינוך והטיפול המתמצאים באתגרים השונים ובדרכי 
והרוחניים  האישיים  בחזית המשברים  תדיר  ונלחמים  ההתמודדות 

שפוקדים את דור נערי הקורונה של תשפ"א.
תהליכים  ולקצר  חיסון  למצוא  גם  שאפשר  גילינו  הזו  בתקופה 
שאורכים שנים- כאשר מרכזים את כל הכוחות והמשאבים ומרכזים 

אותם בצורה מגויסת למאמץ אחד ממוקד.  
ענ"ף  איגוד  כחברי  נמנים  הפאנל  משתתפי  של  ככולם  רובם 
וטיפול,  חינוך  אנשי  כ-300  שמתכלל  וולמן  חיים  ר'  של  מיסודו 
וההתמודדות  הנשירה  בסוגיית  העוסקים  מסגרות  ומנהלי  רבנים 
קומ"ה  במרכז  התכנסו  אלו  ארצית.  ובפריסה  יומי  בסיס  על  עימה 
לקידום והעצמה ששוכן במרכז הקהילתי בשכונה המעורבת בפרדס 
כץ, שפתח את שעריו לאוכלוסיה החרדית ומהווה כשלעצמו מודל 
מנחם לכך שגם ברגעי השיא הקשים של הקורונה, וגם חרף הסתה 
לכל  ומאחדים  מותאמים  התנדבותיים  מענים  העניק  אחים  ושנאת 

רבדי הקהילה. 
הנושא המרכזי על סדר היום הוא כמובן התמורות שחלו בעולם 
הישיבות ובמצב הנוער בשנה זו ודרכי ההתמודדויות מבית ומבחוץ, 
אלו  לאי  להגיע  גם  לנסות  בכדי  טובים  הכי  המשאבים  ריכוז  תוך 
תובנות שעשויות אולי לייצר "חיסון" ומרפא, לסייע ולהפיק כלים 

מעשיים ל"יום שאחרי".
מהם הגילויים המחזקים בסיכומה של השנה? איך חוזרים לשגרה 
ב"יום שאחרי" ומה נשאר לנו לשקם? מי הדמות המשמעותית בשנה 
או ההורים בבית? מהן ההשלכות  בישיבה  הרוחני  – הצוות  שכזו 
החברתיות? האם מדובר רק ב"נוער שוליים?", האם יהיו שינויים 

וחשיבה  לקחים  הפקת  מתוך  החרדית  החינוך  במערכת  מהותיים 
עתידית? מה הסיכויים של "תרבות הפנאי" להיכנס בצורה ממוסדת 

למגזר והאם חבישת המסכה מייצגת אמירה חינוכית?
השאלות המורכבות שנשאלו ע"י המנחה הרב אברהם והתשובות 

המשמעותיות שנענו, מוגשות בפאנל החינוכי שלפניכם.    
נחלת  ישיבת  ראש  ארלנגר,  אברהם  הרה"ג  הפאנל:  משתתפי 
"שער  ישיבת  ראש  ברוורמן,  יצחק  הרה"ג  ברק,  בבני  שלמה 
מרכז  ומנהל  חינוכי  יועץ  ריין,  שלמה  הרב  ברק,  בבני  התלמוד" 
פרויקטים  מנכ"ל  יעקבי,  אלי  הרב  ענ"ף,  איגוד  ממנהלי  'האזינו', 
אוריאל  הרב  ענ"ף,  איגוד  וממנהלי  אליעזר  יד  בעמותת  חינוכיים 
בשפ"י  חירום  למצבי  ומומחה  הורים  מנחה  ומטפל,  יועץ  בלמס, 
במשרד החינוך, הרב אברהם מלכיאל, מפקח רפרנט תחום תושב"ע 
ומשנה,  גמרא  מיומנויות  בהוראת  מומחה  משה"ח,  החרדי  במחוז 

הרב דן טיומקין, איש חינוך ומרצה, מחבר ספר "בוסר המלאכים".

⋅⋅⋅
 כמובן שהכל מאת הקב"ה, אך בכנות; לו הייתם יכולים האם הייתם 

מוחקים את השנה האחרונה? אם כן ואם לא - למה?
לצאת  אוהב  מי  בכלל?  השאלה  מה  שכן,  "ודאי  ארלנגר:  הרב 
מהשגרה? שגרה זו מתנה, היציבות זו הא' ב' של החינוך ומי ירצה 

כזו חוסר יציבות?"...
הרב ברוורמן: "יש משמעות של אוירה חברתית ודיבוק חברתית 
חסרים  מאוד  היו  הללו  הדברים  זו  ומבחינה  בזולת  והתחשבות 
 12 בן  ילד  יש  לי  גם  נקודה.  לכולם השנה, אבל אני רוצה להוסיף 
חינוכי,  נזק  עשתה  בוודאי שהקורונה  אז  לתוצאות,  ער  ואני  בבית 
אבל יש ילדים שהקורונה עשתה להם רק טוב. אני לא פסיכולוג וגם 
לא מתמצא ממש בהגדרות אך רואים בעיניים שיש ילדים שזה עשה 
להם טוב. דווקא במרחב הקולי, בלי המתח מול הילדים והמורה הם 

צמחו. זו היתה שנה של גילויים אישיים חיוביים".
הרב אבי אברהם: "מגזין "טיים" הוותיק שמפורסם כבר כמאה 
בתחילת  שער  פרסם  בארה"ב  ביותר  הנמכר  הכללי  כשבועון  שנה 
השנה האזרחית ובו נמרח "איקס אדום" על מניין השנה החולפת. 
עם  פעמים:  שלוש  רק  נעשה  כזה  שער  המגזין  של  בהיסטוריה 
הריגתם של צוררים כהיטלר, סאדם חוסיין ואוסמה בן לאדן ימ"ש. 
בשנת  רואה  כולו  העולם  שבו  לאופן  והתייחסות  אמירה  בכך  יש 
שבה כיכב נגיף הקורונה כ"אויב" שצריך 'למחוק'. האם ההסתכלות 
לעבד  עלינו  וכיצד  שונה  חינוך  וכאנשי  מאמינים  כיהודים  שלנו 

ולסכם שנה כזו?" 
הרב יעקבי: "כאנשים מאמינים עלינו לנסח את השאלה אחרת. 
אחרי שקיבלנו את השנה הזו מאת ה' האם צריך "לשים עליה איקס" 

או ללמוד להפיק ולהוציא ממנה את המיטב. מבחינתי בהחלט יש 
גילויים מרעישים שצריך להוציא מהם את המיטב גם בהמשך. זה 
רגילים  ילדים  מרעיש.  גילוי  זה  בבית  גם  ללמוד  יכולים  שילדים 
למערכת  ומחובר  בבית  נמצא  ילד  היום  אך  "חופש",  זה  ש"בית" 
לימודית מסוימת ויש לא מעט ילדים שהתגלו דווקא בנסיבות הללו. 
זו  בתקופה  בשיעור  שאצלם  קטנה  בישיבה  ר"מים  שני  לי  סיפרו 
החלשים היו אלו שהתרוממו ראשונים, ודווקא כשהם חזרו לישיבה 
הם שוב החליקו לשוליים... לא מדובר רק בילדים אלא גם בבחורים 

בוגרים יותר שחלקם מגיב טוב יותר דווקא בשנה כזו".
מאת  זו  שנה  החשובים,  עמיתיי  לדברי  מצטרף  בלמס:  הרב 
רק שאין למחוק אותה לאחר  היא מעינינו. דעתי שלא  ונפלאת  ה' 
מעשה. אלא ששנה זו הייתה מתבקשת עבורנו. בכל חברה מתוקנת 
יש אחת לתקופה מה שנקרא בקרת איכות וכיוון דרך. שנת הקורונה 
לדרכי  שקשור  מה  בכל  עמוק  וניקוי  ניעור  תהליך  אותנו  העבירה 
את  לסדר  וקראה  תיקון  טעון  שהיה  מה  את  חשפה  היא  החינוך. 
השבר  מימד  מימדים,  שני  יש  משבר  בכל  בית.  בדק  שטעון  מה 
ומימד הצמיחה. אין ספק כי הושברנו קשות בשנה זו ועם כל זאת 
ויותר  יותר כנים  יותר מחוזקים,  אני מאמין שנצמח מכך כשאנחנו 
אותנטיים ופחות קונפורמיים. עומק השבר הולך לארכה ולרחבה של 
החברה החרדית על כל גווניה ורבדיה ולאו דווקא בהקשר החינוכי. 
ומכאן גם גודל פוטנציאל הצמיחה האדיר של החברה החרדית בכל 
התחומים. הנקודה הקריטית בעיניי שעליה יש לתת את הדעת בכדי 
להפיק תועלת מהשבר שחווינו היא כיול מחדש של המצפן האישי 

והחברתי שיהיה על פי משנתם של גדולי ישראל.

לרכוש כלים כדי להצליח ללמוד לבד

הרב מלכיאל: "בשנה הזו התגלה דבר, ואולי זה לטובה. אם בעבר 
דובר הרבה בדבר הצורך ללמד את הילדים והבחורים את היכולות 
והכלים ללמוד גמרא בעצמם ופחות "לדקלם", כעת, כאשר בפרקים 
כזה  באופן  למדו  והילדים  כבשגרה,  פעלו  לא  המסגרות  ארוכים 
ואחר לבד עם עצמם, הצורך בלהקנות לילד את הכלים והמיומנויות 
ופרחו  שהתגלו  ילדים  מספר  אותם  לעומת  זועק.  בעצמו  ללמוד 
בתקופה הזו בלי המתח הלימודי והחברתי, התגלו במצוקתם ילדים 
של  ב"קביים  להיעזר  טכנית  יכולת  בלי  בעצמם  שלומדים  רבים 
הרב'ה" בכיתה. כמה כבר אפשר להתרכז בטלפונים?! מאוד קשה 

להתרכז וללמוד גמרא דרך הטלפון... 
"הדבר הטוב שיצא זה שהתחדד גם למלמדים וגם להורים ואולי 
גם לילדים עצמם, כמה חשוב לרכוש כלים ולדעת איך ללמוד את 

מהם הגילויים המחזקים בסיכומה של השנה? איך חוזרים לשגרה ב"יום שאחרי" ומה נשאר לנו 
לשקם? מי הדמות המשמעותית בשנה שכזו – הצוות הרוחני בישיבה או ההורים בבית? מהן ההשלכות 

החברתיות? האם מדובר רק ב"נוער שוליים?", האם יהיו שינויים מהותיים במערכת החינוך החרדית מתוך 
הפקת לקחים וחשיבה עתידית? מה הסיכויים של "תרבות הפנאי" להיכנס בצורה ממוסדת למגזר והאם 
חבישת המסכה מייצגת אמירה חינוכית? ⋅ הרה"ג אברהם ארלנגר, ראש ישיבת נחלת שלמה בבני ברק, 
הרה"ג יצחק ברוורמן, ראש ישיבת "שער התלמוד" בבני ברק, הרב שלמה ריין, יועץ חינוכי ומנהל מרכז 
'האזינו', ממנהלי איגוד ענ"ף, הרב אלי יעקבי, מנכ"ל פרויקטים חינוכיים בעמותת יד אליעזר וממנהלי 

איגוד ענ"ף, הרב אוריאל בלמס, יועץ ומטפל, מנחה הורים ומומחה למצבי חירום בשפ"י במשרד החינוך, 
הרב אברהם מלכיאל, מפקח רפרנט תחום תושב"ע במחוז החרדי משה"ח, מומחה בהוראת מיומנויות 
ללימוד גמרא ומשנה והרב דן טיומקין, איש חינוך ומרצה, מחבר ספר "בוסר המלאכים", בפאנל חינוכי 
מרתק בהנחייתו של הרב אבי אברהם, יועץ חינוכי ומטפל רגשי, מנהל מרכז קומ"ה לקידום והעצמה 

וממנהלי איגוד ענ"ף לנוער מתמודד

הרב אבי אברהם | צילומים: עזריאל משה
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ִנים: פאנל מרתק בהשתתפות ראשי ישיבות ואישי חינוך על ההשלכות החינוכיות לטווח הארוך בעקבות שנת הקורונה ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאּלּו ַהבָּ

"אנחנו נשלם מחיר יקר על התקופה הזאת"

»

פרויקט 
מיוחד

הגמרא, זאת כבר לא השגרה הנוחה שלנו מימים ימימה, שנמצאים 
פחות  או  יותר  ויש  נורמלית,  כיתתית  התקדמות  וישנה  בכיתה 
ויש תמיכה של חונכים למי שזקוק קצת. פתאום הגענו  מוכשרים, 
כל  האישיות של  והמסוגלויות  היכולות  מה  בדיוק  למצב שמגלים 
ילד, ואולי האבחנה המבדלת החשובה הזו תוביל גם לשינוי מעשי 
שיכול להיות ממוקד ופרקטי ולכוון ללמידה איכותית שממוקדת לא 
רק בתוכן הגמרא אלא גם באיך ללמוד את הגמרא ולהכשיר אותם 

להתמודד עם לימוד גם בשנה שאין בה את החיידר.
"לא מדובר רק בילדים אלא גם בבחורים בוגרים שיש להם פערים 
רבים עוד מהילדות וסוחבים איתם חוויות כישלון מהלמידה. אולי 
סטנדרטית,  למידה  בה  היתה  שלא  הזו  שהתקופה  מתוק  יצא  מעז 
גילתה כמה חשוב לתת לילדים כלים איך ללמוד גמרא. ברגע שיש 
להם כלים אז יש להם גם יותר מוטיבציה ללמוד וגם חיבור רגשי 

מבפנים עם טעם טוב שנשאר ומניע אותם הלאה".

הבעיה בוערת

הרב דן טיומקין: "אני רוצה להרוס עוד יותר את החגיגיות ולומר 
בבריאות  מאוד  הרבה  שהרס  מאוד  מסוכן  נגיף  היא  שהקורונה 
העולם  בכל  בחינוך,  מאוד  מאוד  וגם  בכלכלה  גם  ובתמותה, 
ובמיוחד בחינוך היהודי שבו יש בנמצא פחות פתרונות טכנולוגים. 
של  ומיתוג  ואווירה  כיתה  כמו  חיצוניים  מחייבים  שאין  העובדה 
'בחור ישיבה' ו'בת סמינר' כי כולם בבית, הובילה לכך שגם אם היו 

תלמידים שהצליחו ופרחו וזה הועיל להם, היו לעומתם הרבה מאוד 
ילדים שהלכו לאיבוד. דמיינו לבד כמה קשה לילד שמתמודד עם 
קשיי קשב וריכוז להקשיב ולעקוב שעות לשיעור בטלפון... המצב 
הזה הכניס הרבה יותר שעמום והרבה יותר טכנולוגיה ומושגים של 
בטלה וחברה רעה. יש בתים שהילד קצת מתנדנד גם ככה, פתאום 
הוא ברחוב ופתאום הלבוש לא אותו דבר, ולפתע בלי שהרגשנו מי 
שם לב בדקדוק ל"סוף זמן קריאת שמע" בזמנה כמו בעבר? וכל זה 

משפיע גם על טיב הקשר והאווירה בבית.
מקווה  ואני  פצעיו  את  מלקק  כעת  ישראל  שעם  חושב  "אני 
"לעשות  שניסינו  אחרי  דבר  של  בסופו  כי  להתאושש,  שימשיכו 
החביבים  המוטיבציוניים  המשפטים  וכל  לימונדה"  מהלימון 
שמכוונים להתגבש וליהנות מהמצב הקיים, בסופו של דבר יצאנו 
כואב  וזה  בבית  ומריבות  ועצבים  לחץ  מאוד  הרבה  עם  הזו  בשנה 

ומורגש. 
"ברור שצריך במבט יהודי אמוני לראות את הטוב שבדברים ויש 
הרבה צדדים טובים, אבל בסך הכללי זה נזק גדול. אולי דבר אחד 
טוב יצא מזה שזה יותר הציף את הבעיה, הבעיה "בערה" בשיאה, 
דרך האוטובוס, והיא כבר לא ידיעה בעמוד האחורי בעיתון אלא זה 
הפך להיות כתבת שער ראשית שנוגעת ומכוונת למקבלי החלטות 
ומדיניות להיות מודעים שהחברה החרדית היא לא רק "הבן החכם", 
אלא "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה". יש גם את הבן הרשע והתם 
וזה שלא יודע לשאול, וגם הם חלק מהבנים שלנו וגם הם צריכים 
לקבל פתרונות ומענים אמוניים ותורניים כדי שגם הם ישבו סביב 

שולחן הסדר, יקבלו תשובות ויהיו חלק מעם ישראל.
"הקב"ה שם לנו מציאות שאנחנו חיים בתוכה ולא שמים "איקס", 

אבל צריך גם להיות מודעים לנזקים הקיימים ויש לא מעט כאלו".
אולי שהילדים  הזו  יצא מהתקופה  טוב  אחד  "דבר  יעקבי:  הרב 

מתגעגעים כבר לחזור לתלמודי התורה והישיבות".
הרב מלכיאל: "אחד מתלמידי, בן להורים שלוחי חב"ד שלומד 
בקורונה באמצעים טכנולוגיים,  רק  ולא  כל השנה  לאורך  כמקובל 
והוא מאוד  לי על כך שהוא לא מצליח ללמוד בצורה הזו  התלונן 
אחד"  על  ב"אחד  ולמד  אלי  הגיע  הוא  כאשר  מתקדם.  ולא  מוסח 
הקורונה  לפני  ולהתקדם.  לפרוח  הוא התחיל  הדף  צורת  עם  גמרא 
מבלי  בה  ונשארו  משפחתית,  לשמחה  לארץ  חזרו  שלו  ההורים 
יכולת לחזור. הוא מצא את עצמו משתלב באחד מתלמודי התורה 
בירושלים. כאשר שאלתי את הילד מה יותר טוב לך, עם כל החברים 
לא  שאתה  בחיידר  בכיתה  או  רגיל  שאתה  כמו  במחשב  המוכרים 
מכיר? הוא ענה לי מיד: "במאה אחוז יותר טוב לי פה. יש לי כיתה 

עם לוח ויש לי חברים אמיתיים ורב'ה, אין מה להשוות"... 
היא  המסגרת  כי  ספר,  בית  מעדיפים  שהילדים  לכולם  "ברור 
מסגרת והמלמדים הם מלמדים והחברה היא חברה. כל הפתרונות 
להישאר.  כדי  כאן  לא  והם  השעה  כורח  שהם  פתרונות  הם  לסגר 
וודאי שגם אנחנו נשלם מחיר יקר על התקופה הזאת בהיבט הזה, 
כי אין לשער את היתרונות של למידת גמרא אותנטית וחברתית שיש 
גם  זו  שני  מצד  הזו.  במהלך השנה  החלופות שהיו  לעומת  בכיתה 
קריאה ומחויבות שלנו כהורים ומלמדים להתייחס למצב הזה ולתת 

לילד כלים כדי להתמודד עם המציאות הזו".
הרב ריין: "השאלה מכשילה בחינתי: נכון, הקורונה קיימת ויש 
פה שנה קשה. אבל אם נסתכל אחורה שבעים שנה כשהחזו"א בנה 
את עולם הישיבות, עדיין אנו יכולים לבוא ולשאול מה היה באירופה 
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הרה"ג אברהם ארלנגר עם הרב שלמה ריין

ומה יש היום? הרי אין מה להשוות זה עולם אחר בכלל... 
סבי ז"ל אמר שפעם לא רצו להתחתן איתו. מי רצה להתחתן 
אין לך  "ישיבע בוחער"? שאלו: מה אתה שווה?  פעם עם 
עבודה ושום דבר ממשי בחיים ועוד אמירות בוטות בסגנון, 
והיום, זו העסקה הכי 'שווה' שקיימת... פעם ה"בן החכם" 
החכם  הבן  זה  רובנו  רוב  השם  בחסדי  היום  הנדיר,  היה 
שלומד בישיבה וההתייחסות הגדולה היא לרוב הנוכח הזה 
שנמצא כאן כדי להישאר. לכן בפרספקטיבה ארוכת טווח יש 
תועלת רבה בבירור שקיימנו עם עצמנו בעולם הישיבות מה 
הזה  את השיח  להעמיק  וכמובן שצריך  אליו  החיבור שלנו 
בין הצוות לבחור על החשיבות של החיבור למהות הישיבה 

ולמטרות שקונים בה".
כוח  הוא  בשגרה  הקיימות  הרעות  "אחת  בלמס:  הרב 
ההרגל. שמעתי ממורי הגרש"ד פינקוס זצ"ל שאמר על כך 
כי בני תורה חייבים לעצמם התחדשות והתלהבות תמידית 
בעבודת השם, אחרת מתחיל תהליך של ניוון רוחני ושחיקה 
הרסנית. תקופת הקורונה טרפה לכולנו את כל המוכר והידוע 
והוציאה אותנו מאזורי הנוחות )הנכות( למחוזות שדורשים 
מדובר  לא  והתבוננות.  העמקה  מחודשת,  מחשבה  מאיתנו 
כאן רק על ה"בן החמישי" שמחוץ לפרשה אלא על מהותם 
קורא  אני  ההגדה",  של  "משמעותה  ועצם  הבנים  כל  של 
לשנה זו שנת ריקול, הזמנה לעדכון גרסה בחינוך, בהוראה, 

בבין אדם לחברו ובבין אדם למקום".

כשהשוליים מתרחבים

במרכז  שפגשתי  ואני  ושגרה  בחברה  הצורך  על  דיברתם   
עשרות נערים והורים במהלך השנה במטרה לסייע להם, נזכר כי 
בעצם  היחיד  שהדבר  גילו  אלי  שהגיעו  ישיבות  בחורי  מעט  לא 
שהם התגעגעו אליו ומחזיק אותם בישיבה אלו החברים, והשאלה 
את  מסלקים  שכאשר  כלפינו  מסוימת  עניות'  'תעודת  לא  זו  אם 
ה"תפאורה הישיבתית" השגרתית אז מה נשאר לבחורים מלבד 

החברה שחסרה להם? 
הרב ריין: "תשאל כל אחד מהנוכחים כאן מה הוא זוכר 
זוכר את מה שהוא למד  יענה לך שהוא לא  מהחיידר והוא 
מהשנה,  שלו  החוויות  את  אלא  מציאות"  ב"אלו  בסוגיה 
חוויה חיובית או שלילית. שנה כזו, על שלל אתגריה, היא 
סוג של חוויה של "התנערי מעפר קומי", מה שיישאר לבחור 
תהיה  היא  אחד  במקום  שלו,  החוויה  היא  הזו-  מהשנה 
טראומה והתנתקות ובמקום אחר כוחות ותעצומות שהתגלו.

שיש  מאוד  מסתבר  הזו.  הסוגיה  את  לסכם  רוצה  "אני 
את  לשים  בוחר  אתה  מה  על  השאלה  נזקים,  ויש  תועלות 
הפוקוס. אם אתה מסתכל על הנזקים- ה' ירחם. דברים שלא 
היו מעולם. באחת השכונות קיבלנו כ80 בני נוער בגילאים 
14-18 שפשוט משוטטים ברחוב כל היום ללא מסגרת וזה 
איתם  כשישבתי  פשוטים.  לא  ולמקומות  לעבריינות  גלש 
לא  היום  עד  תראה,  לי:"  ענו  הם  קרה?  מה  אותם  ושאלתי 
תעסוקה,  לנו  והיתה  בעיר  היינו מסתובבים  כי  אותנו  ראית 

עכשיו אנחנו חייבים להיות פה כל היום"... 
גם  יש  אז  נמצאים  שהם  שברגע  זה  בפועל  שנגרם  "מה 
ל40  התרחב  זה   20 של  ומגרעין  אליהם  שהצטרפו  שוליים 
ול60, ועד שהבנת מה קורה סביבך הם הפכו למסה שקשה 

מאוד להתמודד איתה".
הרב אברהם: "האם מדובר בבחורי ישיבות?"

הרב ריין: "לא, אך מדובר בכאלו שהיו נמצאים במסגרות 
גם  הצטרפו  התרחב  כשהגרעין  הזו.  בשנה  אותם  ואיבדו 

שוליים נוספים וגם בחורי ישיבות".
נפגע  לא  הישיבות  עולם  שלי  "בעיניים  ברוורמן:  הרב 
מהקורונה, עולם הישיבות הקטנות בלבד נפגע מהקורונה"...

הרב ריין: "מרכז 'האזינו' שהוקם בתקופה זו בשת"פ עם 
ירושלים פונה לעולם הישיבות, כשלקצה הרצף יש  עיריית 
מענים אחרים מותאמים. יש הרבה יותר מענים כיום לנערים 
בקצה הרצף אך בתוך הרצף אין כמעט מענים. אנחנו קיבלנו 
חודשים,  בשלושה  פניות  מ-500  למעלה  האזינו  במרכז 
הציפה  שהקורונה  ברור  המיינסטרים.  מתוך  ככולם  שרובם 
יותר והעלתה גם את הנתונים והסטטיסטיקות, אבל עדיין אם 
נסתכל על החיובי, רוב הבחורים היום גם קיבלו מענה ואוזן 

קשבת והתאפסו ועברנו את השנה הזו".
הרב בלמס: "עולם הישיבות לא נפגע ולא יפגע. מי שנפגע 
חשף  הזה  המצב  מלכתחילה.  וחלשים  רעועים  שהיו  אלו 
בפנינו על מה לתת את הדעת בייחסי הורים ילדים, מלמדים 
סדרי העדיפויות  הן  ומה  ומה הטפל  ותלמידים. מה העיקר 

הרצויות לדור הזה".

הטלטלות מגלות מה יש בבסיס 

הרב ארלנגר: "אחרי השואה התגלו שני סוגים של אנשים, 
לגמרי  התפרקו  השואה  שאחרי  אנשים  היו  תוצאות.  שתי 
והיו אנשים שאחרי השואה נבנו ויצאו יותר מחוזקים. בזמנו 
אמר מרן החזון איש: משל למה הדבר דומה? לשתי חביות 
של מים, באחת יש בקרקעית שלה חול ובשניה סוכר. כאשר 
כאשר  עכורים,  מים  יצאו  החול-  עם  החבית  את  תערבב 
תערבב את החבית עם הסוכר- יצאו מים מתוקים. כשהקב"ה 
עמוק.  עמוק  בפנים  שהיה  מה  צף  בשואה  אותנו  טלטל 
להיות  נהפכו  ה'  עובדי  שמים  יראי  באמת  שהיו  היהודים 
יהודים יותר טובים. ומי שפרק עול היה בו בוץ כבר הרבה 

קודם, המצב רק הציף את מה שהיה בהם.
זו אותה  "עכשיו אנו שוב נמצאים בתקופה של טלטלה. 
את  מציפים  כולם  עכשיו  מערבב.  השטן  כעת  טלטלה, 
הבעיות שאנחנו כמנהלי מסגרות מכירים ורק מנסים כל הזמן 
למצוא אותם ולהתמודד איתם בזמן. בשנה הזו צפו הבחורים 
עם הפנימיות שלהם. גם בעיות של שלום בית ששמענו, לא 
החלו בקורונה, הם רק התעצמו בה, קשיים בחינוך הילדים, 
גם כן היו תוצאה שהתגלתה בתקופת הקורונה ולא החלה אז. 
עם התוכן הפנימי שלהם היה פגום בבסיס הדבר צף עכשיו. 
בטלטלות  גם  שמקבלים  מה  זה  אז  למטה  סוכר  כשיש  כי 

וכשמשהו פגום בבסיס אז יש התפרקות".

קשה לחרדי להסתובב ברחוב

 האם הנזקים הם רק חיצוניים ויחלפו מאליהם? האם מדובר 
או  שוליים"  ב"נוער  רק  מדובר  פוליטיות?  השלכות  עם  בניפוח 
שהם מצריכים גם מאיתנו שנעשה בדק בית פנימי ואיך זה עובר 
אמיתי  שינוי  שיקרה  אופטימיים  אתם  כמה  המעשי?  למישור 

כתוצאה מהמצב?
חוסר  היום  יש  מאוד.  נוכח  החברתי  "הנושא  ריין:  הרב 
מהמגזר  אנשים  מול  חרדי  כאדם  ברחוב  להסתובב  נעימות 
שאנחנו  שטען  מי  יש  שנוצרו.  עמוקים  שסעים  יש  הכללי. 
במבט  עליך  אם מסתכלים  גם  להתייחס.  צריכים  לא  פשוט 
של "מוטציה-מפיצת-מחלות" פשוט תתעלם מזה, אך קשה 

מאוד להתעלם מההרגשה הלא נעימה הזו". 
גם  זה  "זו לא הפעם הראשונה, עברנו את  הרב ארלנגר: 
וגם  קשה  מאוד  תקופה  היתה  יוסל'ה",  "איפה  פרשיית  עם 

היא עברה"
תקופות  חסר  לא  המרעיבה",  "האם  "פרשת  ריין:  הרב 

ששחטו את המגזר"...
הרב אברהם: "האם זה נזק תדמיתי חברתי שניתן לפתור 
על ידי יח"צנים או שזה יעבור לבד, או שיש בדק בית פנימי 
על  השפעה  לכך  יש  האם  כחברה?  באמת  לעשות  שעלינו 
סביבתית  נעימות  אי  שמרגיש  ישיבה  בחור  של  הזהות 

בתקופה כזו?"
אני  פנימיות.  השלכות  לכך  יש  כך.  "בדיוק  ריין:  הרב 
זוכר שכשאני הייתי בחור ישיבה וישב לידי באוטובוס חייל 
היה שומע ממני  הוא  לצבא,  הולכים  לא  למה אתם  ששאל 
ציטוט של שעת שיחה של הרב נויגרשל, והחייל ישב בשקט 
היום אתה שואל  לו...  היה  כיפה אם  גם  והיה מוציא בסוף 
בחור ישיבה למה לא הולכים לצבא הוא לא יודע לענות לך 

באופן ברור. יש איזו ריקנות של חוסר הבנה והסברה".
מירב  הזמן שנשקיע את  "אני חושב שהגיע  הרב בלמס: 
בבזבוז  ופחות  שלנו  הציבור  בתוככי  בעצמנו,  כוחותינו 
אנו  ואיך  יאמרו  מה  החיצוני.  המיקוד  על  אנרגיה  משאבי 
רצוננו להיות אהובי  נראים בתקשורת. לא חושב שזה הוא 
מהם  שלנו  ההתבדלות  עצם  הישראלי.  הציבור  או  הקהל 
עצמנו,  של  באיכות  שנשקיע  ככל  ומרחק.  חיכוך  יוצרת 
הקבוצתיים  היחסים  את  נטפח  והבנות,  הבנים  בחינוך 

והחברתיים בתוכנו, גם מלאך רע יענה אמן בעל כורחו". 

לחזק את ההשקפה בשביל הדור הבא

 מה התחום שלדעתכם הכי נפגע? לימודי, רוחני, רגשי, חברתי, 

נפשי, התנהגותי, השקפתי?
קיבלו  והרגשי  הרוחני  שהפן  חושב  "אני  בלמס:  הרב 
ניעור חזק. בעיניי אלו שני נושאים השזורים זה בזה.  הדור 
ושיח  לשפה  רוחניים,  להרגשים  זקוק  המבוגר  וגם  הצעיר 
רגשי. כשאני אומר שיח רגשי אין הכוונה רק לתקשורת של 
ביטויים והבעת רגשות אלא על דרך חיים חינוכית ותורנית 
לחיות  מחודשת.  והתרגשות  פנימית  התלהבות  בה  שיש 
בנראות.  רק  ולא  תורה  בן  להיות  לדבר אמונה,  ולא  אמונה 
להיות יהודי מאמין כפשוטו ולא על פי נוסחאות וכותרות. 

הדור צמא למשמעות אמיתית".
הרב יעקובי: "הנושא הזה של חיזוק ההשקפה הוא דבר 
מאוד חיוני כי אצל בחור נורמלי בישיבה קלאסית טובה או 
בחור חסידי, יש הרבה דברים שצריך לחזק בנושא של חיזוק 

אמונת חכמים, בתקופה כזו במיוחד". 
הרב ארלנגר: "זה לא עכשיו צריך. זה היה צריך לפני חמש 

שנים! אמונת חכמים זו עבודה מהיסודות".
הרב ריין: "עכשיו צריך להתחיל עם זה בשביל להרוויח 

לדור הבא"...
היא  לקורונה,  קשורה  לא  חכמים  "אמונת  ארלנגר:  הרב 
היתה גם קודם והקורונה רק הציפה את זה". הרב ברוורמן: 
השבר  יהיה  באמת  ש'הפעם  שאומרים  זמן  הרבה  "כבר 
מן הסתם שבסופו  ביטוי בבחירות  לידי  יבוא  ושזה  הגדול' 
יהיה  לא  דבר  או שבסופו של  דבר,  אותו  יהיה  זה  דבר  של 
שוב שום שינוי והכל יסתדר כרגיל, או שלכל אחד שמאיים 
ומתלונן יש מישהו יציב בתמונה שיחזיק אותו: אבא, רב, או 

כל דמות קרובה אחרת". 
הרב אבי אברהם: "דווקא בישיבות לנוער מתמודד השיח 
והעבודה הזו על השקפה ואמונה קיימת כבר כיום ויש יותר 

מענים, איפה שזה חסר עדיין זה בישיבות המיינסטרים. 
בסוף ימיו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל הגיעו לביתו 
ותינו  מהישיבות  שנושר  בנוער  שעוסק  ארגון  של  פעילים 
בפניו את כאבם... הוא הגיב להם שמבחינתו כבר לא מדובר 
הדור  של  הבעיה  מהי  אותו  כששאלו  הדור".  של  ב"בעיה 
הוא סיפר להם בכאב על תופעה חדשה של משפחות אנוסים 
לא  "אלו  עול.  פורקים  כחרדים  רבות  שנים  אחרי  שרח"ל 
בחורים שמגיעים מישיבות של נוער מתמודד", הוא הסביר 
בישיבות  שגדלו  בחורים  אלו  עבודה.  עושים  "שם  להם, 
הרגילות ושנים חיו והסתובבו עם חוסר פנימי והרגשה של 

ריקבון בלי שזיהו אותם ועזרו להם".
צו השעה הוא אולי להפיק לקחים לעתיד ולהבין שמשהו 
מערכתית.  מבחינה  גם  ממש  של  לשינוי  זקוק  הזאת  בעת 
ובמחשבת  ה'  בעבודת  יותר  מעמיקים  לימודים  נדרשים 
ניסיונות  על  ורגשי  פתוח  שיח  נדרש  מאוד  ישראל, 
והתמודדויות ועל השקפת חיים וגם התאמה של אפשרויות 
לימוד נוספות והוספת תכנים תורניים מגוונים יותר לתוכנית 
הלימודים שיתאימו את עצמם לכל אחד ואחד שמבקש, לא 

רק לבנות בית חולים לנוער נושר מתחת לגשר". 
הרב ברוורמן: "יש לי שאלה אליכם: האם עולם הישיבות 
נער  בוודאי.  נפגע  הקטנות  הישיבות  עולם  נפגע?  הגדולות 
מאוחרת  בשעה  ולומד  שחרית  בה  שאין  קטנה  בישיבה 
אנחנו  דן,  גוש  ברחבי  לשוטט  יוצא  הזמן  ובשאר  בטלפון 
חונכנו ומחנכים לשטייגען למי שיכול, ופתאום יש לו עודף 
זמן פנוי לנסוע באופניים שעות. מבחור בן 15 אנחנו מצפים 
איך  יודע  לא  באמת  אני  זמן.  באמצע  אחרת  כבר  להתנהל 
יש  הגדולות  בישיבות  האם  אבל  לשגרה,  זה  את  מחזירים 
הסגר  במהלך  נכנסתי  בעצמי  אני  הלימודי?  במתח  ירידה 
הראשון לכמה בתי מדרשות של ישיבות גדולות ולא חשתי 
וגם  שם  שהיה  מהשטייגען  נפעמתי  אדרבא  שינוי,  שום 

קינאתי בו". 
הרב אברהם: "אולי הציפיות שלנו מבחור בן 15 מוגזמות 
אף הן. מאז גיל הבר מצווה הגישה שלנו לגיל הבחרות כאילו 
הילד נמצא במסלול חד כיווני להיות "גדול הדור" ומצופה 
להתעלם  נוטים  אנו  בעוד  בהתאם,  כבר  להתנהג  ממנו 
לפעמים מהצורך הבריא והמתפתח שקיים בגיל הזה להיות 
נער חיוני ושמח שמותר לו להיות חברותי וטבעי וגם לשחק 
ומאיים  רציני  לעולם  ברצונו  שלא  מגויס  להיות  בלי  עדיין 
יותר. זה לא תמיד אומר שעולם הישיבות קטנות גם נפגע אם 
נער בן 15 בוחר לבלות את זמנו ברכיבה על אופניים וב"על 

האש". זה אומר בסה"כ שהוא עדיין קצת ילד ומותר לו".
הרב ריין: "ודאי שגם עולם הישיבות גדולות נפגע. ישנם 
מסגרות  ישנם  ונפלו.  כפשוטו  הישיבה  את  שעזבו  בחורים 
שהתפרקו וישנם ישיבות שניצלו גם הזדמנות. יש גם הבדל 
מוכנים  לא  במפתיע  אותנו  הראשון שתפס  הסגר  בין  בולט 

לבין הסגר השני שהגענו אליו מוכנים ובשלים יותר.
בגל  בירור.  כבר  היה  יותר  או  פחות  שנה  אחרי  "עכשיו 
הראשון, בתחילת הקיץ היתה נפילה ושם היו בחורים שהיה 

להם קשה, אבל היום פחות או יותר המצב ב"ה התייצב".
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הרב אבי אברהם הרב אלי יעקוביהרב אברהם מלכיאל הרב דן טיומקין הרה"ג יצחק ברוורמן

נזקי התקשורת לטווח הרחוק

בנוסח  שליט"א  הירש  הגרמ"ה  את  "שאלנו  ריין:  הרב 
סוגיית  עם  וההתמודדות  קטנות  ישיבות  בחורי  על  אחר 
החשיפה לתקשורת. השאלה היתה: מה יעשו עם הבחורים 
בישי"ק שלכולם יש פלאפונים? הוא אמר שבע"ה בחודשים 
הקרובים הקרונה תיעלם והוא גם הורה בצורה נוקבת שצריך 
לתת הוראה ברורה לכל ראשי הישיבות - "לחתוך". להחזיר 
את המצב לקדמותו כמו לפני שנת הקורונה. זה יהיה קשה 

וכואב אבל חייבים לשמור על הגבולות בצורה חותכת. 
"אבל הוא נתן גם הוראה נגדית ולא פחות נוקבת וטען כי 
והר"מים  וצוות המשגיחים  הישיבות  רבני  כל  את  יאלץ  זה 
בחור  כל  עם  לדבר  בחור,  כל  ולהחזיק  יותר  קשה  לעבוד 
ולראות מה המצב איתו. אמרת לו לא לחזור עם הפלאפון, 
זה בסדר, אבל גם תברר באמת: מה קורה איתך? וזו אמירה. 
זה לא רק לעשות ב"בום" אלא גם ליצור קשר, תיווך והחזקה 

שזו עבודה מורכבת יותר מבשגרה".
הנזק  מה  שבירר  ברוורמן  לרב  "במענה  יעקבי:  הרב 
מאוד  הישיבות  בחורי  לדעתי  גדולות,  בישיבות  גם  שקרה 
במהות  ובעצם  להתעדכן,  ולצורך  לחדשות  כיום  מחוברים 
של זה הם מחוברים להמון אינפורמציה מבחוץ שמשפיעה, 
והפוליטיקה גם תורמת. תמיד היתה קיימת הנטייה הזו ותמיד 
היו בחורים שיודעים ושולטים במה קורה, אבל התקופה הזו 
לצורך  ממש,  להתמכרות  התופעה  את  הפכה  מתמיד  יותר 
בלתי נשלט לראות "און ליין" מה קורה בכל רגע נתון וזה 

נזק קיים שיש לו לדעתי השלכות שיצאו בטווח הרחוק".

איפה ההורים בתמונה?

הרב מלכיאל: "אני רוצה לשאול שאלה מעט "כפרנית"... 
מי אמר שהכתובת שעל הקיר מופנית בעיקר לאנשי החינוך 
לאבא  כלשהיא  הכוונה  הייתה  האם  שבבית?  להורים  ולא 
באלו דרכים או אמצעים ללמוד עם בנו? הרי ברור שבתקופה 
דמות  הדברים,  מטבע  להיות,  הפכה  האבא  דמות  זו 
משמעותית הרבה יותר ממה שהיא בימים כתיקונן, לדעתי – 
לא פחות מהרב'ה! לא רק בנושאים של חינוך ותחום רגשי 

אלא גם בקידום הלמידה"...
הרב ארלנגר: "ההכוונה של איך ללמד את הילד, זה שלב 
נוסף. קודם כל צריך לכוון להוראה של "תלמד עם הילד!". 
הגר"י אדלשטיין זצ"ל סיפר שהוא ואחיו הגר"ג אדלשטיין 
למדו ברמת השרון עם האבא שלהם והם חיו את הדבר הזה 
ממש כולל שיעורים והפסקות, להבנתו זה מה שהוביל אותם 
לגדלותם. המוסד הזה של ללמוד עם האבא לא חדש בעם 
חיידר  שכשאין  התוצאה  האם  ההורים?  איפה  אז  ישראל. 
יעקב אז אין כלום? בעצם נחשף פה  ואין בית  ישיבה  ואין 
שזמן רב הפקרנו את כל החינוך שלנו לבתי הספר ומערכת 

החינוך".
עצומים.  הם  הלימודי  בתחום  "הפערים  מלכיאל:  הרב 
לבנו  האבא  בין  החיבור  הזו  הצוקה  בעת  עכשיו  דווקא 
והן  רגשית  מבחינה  הן  ביותר!  מתבקש   – לאבא  הבן  ובין 
מבחינת הלמידה עם הבן. במקרים רבים הלמידה של האב 
עם הבן היא המקור היחיד ללמידת גמרא.. אז האבא צריך 
לדעת שצריך לעשות את זה ולדעת לפנות כדי לקבל הכשרה 

והכוונה אם הוא זקוק לכך".
הרב אבי אברהם: "לא כל הורה מסוגל ומתאים ללמידה 
עם הילד. יש כאלו שהתפיסה שלהם היא שבשנה כזו הויתור 
הדגש  זאת  ולעומת  הלימודית  ההתקדמות  על  הוא  הנצרך 
התחום  שנפגעו,  אחרים  תחומים  על  הוא  שלהם  והמשקל 
להמשיך  שבחרו  ישיבות  גם  ישנן  למשל.  והחברתי  הרגשי 

גם  ביעדים  ולעמוד  בישיבה  שנלמדת  הקשה  המסכת  עם 
שהקלו  כאלו  וישנם  שגרה,  ולשדר  לייצר  כדי  המצב  נוכח 
רציפות  לייצר  יותר  שחשוב  הבנה  מתוך  הרף  את  והנמיכו 
קלים  דברים  ללמד  הנחה  אדלשטיין  שהגר"ג  וכפי  וחיבור 
יותר שהילדים והנערים יתחברו אליהם ברצון ובאהבה. יש 
גם לא מעט בתים שהגילוי שם היה שלפעמים החינוך הביתי 
טוב ונעים יותר ושאנחנו אף מצליחים איתם יותר מהמחנכים 

במסגרת".
הרב ברוורמן: "אני הקשבתי לשיעורים של הילד בטלפון. 
הרב'ה היה נוהג לשיר בסוף השיעור איזה שיר טוב ואחרי זה 
מבקש בשיחת ועידה לשיר ביחד, זה נתן איזו אווירה. אמנם 
השנה  שקרה  הנזק  כל  עם  אבל  הכיתתית,  האווירה  חסרה 
כאמור אולי כדאי שכל הורה יקח ויאמץ דווקא את הדברים 

הטובים שקרו ויכולים להמשיך ולקרות". 
ייעודיים  הרב מלכיאל: "יש כאן משקל חשוב לארגונים 
שנותנים הכשרה להורים בהיבט הלימודי והרגשי, זו שעתם 
של הארגונים הללו והורה שזקוק לעצה והכוונה צריך לדעת 
ולקבל  לפנות  כתובת  לו  ושיש  ללמוד  ואחריותו  שמחובתו 

סיוע וכלים. בתקופה הזו ההגה עבר לידיים של ההורים".
מוטלת  ההורים  שעל  ונותרה  הייתה  דעתי  בלמס:  הרב 
שותפים  רק  החינוך  מוסדות  לילדיהם.  החינוך  חובת 
לערוך  והורה  הורה  כל  על  השעה  חובת  ההיפך.  ולא  להם 
בחיזוק  והמצוי  הרצוי  על  צרכים  ומיפוי  פנימי  בית  בדק 
פנימית שהם  זקוקים לאמונה  וביצור חינוך הילדים. הורים 
המבוגרים המשמעותיים לילדים שלהם, יש כאלו הזקוקים 
רב בעבורם. אבל בראש  היצע  ויש  לכלים עדכניים בחינוך 
ובראשונה עליהם לחשב מסלול מחדש לאור השנה שחלפה. 

וכמובן כל בית ובית בענייניו וצרכיו שלו.

איך מתחזקים קשר בישיבות?

מה  הבחורים?  עם  קשר  בשמירת  הרבנים  של  האחריות  מהי 
נעשה שם בתקופה הזו?

הרב ברוורמן: "הישיבות הרגילות הן "אקס טריטוריה". 
כל ליגה א' של הישיבות היא פשוט מחוץ לתמונה. ישיבה 
שאמורים  וחברתי  לימודי  לחץ  בה  שיש  מדרש  בית  היא 
להיות טובים ויש דמויות רבניות. ישיבות כאלו לא אמורות 
לשלוח מכתב ולרדוף אחרי שום בחור ואל תצפה מהם ליחס 

כזה".
הרב ריין: "על אף שזה נכון, בכל ישיבה כזו יש אנשים 
השיעורים  על  קטנים  ומשגיחים  משגיחים  כמו  מיוחדים 
הצעירים יותר והם עשו את זה דרך מיילים לבחורים. היתה 
שאלה ודילמה לגבי שליחת המיילים, האם "להודות" בכך 
שיש גישה לזה או לא, אבל היה תחזוק של קשר גם בישיבות 

."
בחלק  הקורונה  של  הקשה  "בתקופה  מלכיאל:  הרב 
ודאגו  יוזמה  תפסו  עצמם  הבוגרים  הבחורים  מהישיבות 

לבחורים הצעירים יותר".
הרב ברוורמן: "כלומר יש ויש".

היתה קבוצה של בחורים  בני  "בישיבה של  יעקבי:  הרב 
שהיו מתקשרים ומדברים בלימוד עם ראש הישיבה במשך 
בכך  זה הקשר שיש שם,  קבוצות.  קבוצות  עבר  וזה  כשעה 

מתבטאת השייכות".
עם  להתייעץ  הלכתי  הקיץ  "בתחילת  ארלנגר:  הרב 
הגר"ש שטיינמן שליט"א. הפחד הגדול באותה תקופה היה 
שהבחורים לא יחזרו בכלל לישיבות. לא היה לזה יעד, לא 
ראו לזה התחלה וסוף ולא ידעו איך זה יגמר וכשהגיע השלב 
לישיבות?  אותם  מחזירים  איך  היתה  שקיננה  השאלה  הזה 
כל הנושא היה לשמור על קשר כדי שהבחורים לא יתפרקו 
והישיבות לא יתפרקו והדבר שהוכיח את יעילותו היה ליצור 
הישיבה  כי  מבין  בחור  שבו  מצב  ליצור  בישיבה,  חוויות 
היא המקום הכי טוב שיכול להיות עבורו, וכך נוצר החיבור 

והקשר המשמר כדי שתהיה להם סיבה לחזור. אחר כך ב"ה 
הבסיסי  הרעיון  היה  זה  אבל  מסלול  לאיזה  נכנסו  כבר  הם 

שהוביל ליצירת הקשר והחיבור". 
תסכימו  שכולכם  משהו  לומר  רוצה  "אני  ברוורמן:  הרב 
איתי. הקב"ה לקח את כולנו וניער חזק, אבל המשיך להחזיק 
את  שמובילה  מלמעלה  הס"ד  את  רואים  מלמעלה,  אותנו 

עולם הישיבות".

האחריות של המשגיחים

 ביום שאחרי הקורונה, מה נשאר לנו מהתקופה הזו לשקם?
הרב דן טיומקין: "הבור ריק אין בו מים". אם מים אין בו 
אז נחשים ועקרבים יש בו. עברנו תקופה שלא היה בה מים 
ועכשיו צריך להחזיר את המים. בדרך כלל יש לנו כלל 'אין 
מים אלא תורה' אבל אני חושב שפה המים זה עוד ה"דרך 
לתורה"  ומקרבן  הבריות  את  "אוהב  לתורה,  ארץ" שקדמה 

באמצעות הקשר האישי ותשומת הלב האישית. 
ההורים  של  התפקיד  היה  זה  בבית  היו  הילדים  "כאשר 
אחרים  אצל  ואם  הלימוד  דרך  זה  אם  וחיבור,  קשר  לייצר 
ושזה  לחונכים  זה  את  להשאיר  ועדיף  לכך  מסוגלים  שלא 
יהיה בדרכים אחרות של קשר דרך טיול או אכילה משותפת. 
להיות  הופך  וזה  הלימוד  למוסדות  חוזרים  "עכשיו 
האחריות של המסגרות להשקיע בתשומת לב אישית וחוויות 
הצלחה, ודרך זה אפשר לגרום לילדים לחזור ולמתג אותם 
ממש  לעבוד  צריך  זה  על  אבל  לשגרה,  ולחזור  תורה  כבני 
המיוחדות  ואת  הילדים  את  בונים  איך  בדקדוק  ולהשקיע 
שהוא  תחושה  לילד  ולתת  אהבה"  של  ב"עבותות  שלהם 

מיוחד, שווה, טוב ומסוגל. 
ואנשי  למשגיחים  היא  האמיתית  העבודה  "עכשיו 
וזו מלאכה מאוד קשה ותובענית  הצוות כדי לחבר בחזרה, 
לב  תשומת  לתת  הם  הכלים  אליה.  רגילים  היו  תמיד  שלא 
אישית ואכפתית ולראות כל בחור לעצמו עם תחומי החוזק 

והמסוגלויות שלו בצורה מותאמת לגיל ולמסגרת".

תרבות הפנאי והתוכן היא רק בדיעבד

 האם המילה "תרבות" היתה קיימת בציבור החרדי עד היום 
והאם חסרונה לא ניכר כיום? האם זה משהו שלדעתכם מסתמן 
שצריך להתפתח עוד או שמשמש רק כ"כיבוי שריפות" במצבי 

קיצון?
הרב ברוורמן: "אני רוצה להמליץ שכל אחד יכניס לבית 
שלו קצת אווירה חסידית. גם לבית ליטאי וגם לבית ספרדי 
הגדולות  הישיבות  הזו  בשנה  מזה.  לטעום  ונצרך  מגיע 
זמרים  זיצים,  הביאו  והמפורסמות,  הטובות  גם  בעצמן, 
ואווירה חגיגית ומדבקת כתרופה למצב, מה שלא היה קורה 

בשגרה".
כ"כיבוי  רק  זאת  עשו  הן  אם  "השאלה  אברהם:  הרב 
פנאי  תרבות  ולפתח  להישאר  כדי  כאן  שזה  או  שריפות" 
שתתמוך ותספק אלטרנטיבה למצבים כאלו או מענה לצרכים 
פנימיים של הבחורים? האם אנו עדים להתפתחות של תרבות 

פנאי כשרה בחברה החרדית או שזה זמני וחולף?"
הרב ריין: "התשובה החד משמעית היא לא. זה לא יכנס 

לישיבות". 
הרב מלכיאל: "מטבע הדברים לישיבות של נוער מתמודד 
יש יותר תמיכה ומקורות מימון לדברים אלו מאשר לישיבות 

רגילות"
מימון  יהיה  אם  גם  שלי,  אישית  "מבדיקה  אברהם:  הרב 
לא תמיד יבואו לשם מאחר ואצל אנ"ש כל זה רק בדיעבד 

ולא מלכתחילה".
הרב ארלנגר: "צריך לזכור שכל זה באמת הוא רק תחליף, 
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»
הישיבתי  ההווי  של  הריגוש  חוויית  על  לשמור  וצריך 
החוויה  וה'חבורות'.  הוועדים  של  החברותות,  של  השוטף 
הזו לא נצרכת לבחור טוב בתקופה רגילה כשהכל כתיקונו, 
צריך  ומשכך  מאיליו,  מובן  לא  דבר  זו, שום  בתקופה  אבל 
תמשיך  הישיבה  וצורת  תחזור  שהשגרה  כדי  הכל  לעשות 

בדרך המסורה לנו מדור לדור".
יותר  נחשפו  ובחורים  נצרכת,  ריין: "החוויה עצמה  הרב 
כאלו  תחליפים  ולעוד  כבר  שנאמר  כמו  ולמדיה  למידע 
נראה  עוד  שלהם  הנזקים  ואת  זו  בתקופה  אותם  שמילאו 
כנראה אם לא יחתכו את זה ויתנו חיזוקים מצד שני, בעוד 
שנה מן הסתם שנשב כאן ונדבר על נזקי ה"פוסט קורונה", 
אבל ברור שהתרבות לא תכנס לישיבות ושהיא גם לא צריכה 

להיכנס, זה פשוט בבחינת "אל תגעו במשיחי".
הרב בלמס: "התרבות היחידה של בני התורה היא התורה 
אביזריהו  להיות  יכול  להם  שמחוצה  מה  כל  ומצוותיה. 

לחיזוק ועידוד בלבד".
ובעקבות  אצלי  שלמד  בחור  לי  "היה  ארלנגר:  הרב 
כושר  לעשות  בשבוע  פעמיים  התחיל  שונות  התמודדויות 
ובהמשך גם נהיה למדריך כושר, עד שסגרו את חדרי הכושר 
והוא חזר לישיבה ולקח את כל הכוחות הפיזיים והנפשיים 
בלית  ללימוד  רתם  כולם  ואת  בעקביות,  לכושר  לו  שהיו 
סיומי  כמה  הזו  בתקופה  לעשות  הספיק  הבחור  ברירה. 
ריש  לאורייתא  "חילך  לו  אמרתי  האחרון  בסיום  מסכתות. 
את  ולקחת  עצמך  את  גילית  לקיש  ריש  כמו  אתה  לקיש!" 
"חילך  נאמר  עליך  התורה,  ללימוד  והריגוש  הכוחות  כל 

לאוריתא", זו המטרה העליונה".
הרב ריין: "אתה אומר שזה רק אחד, אבל אני אומר שהרב 

מיתג את זה בהצלחה לכל השאר ומינף את זה".
הרב ברוורמן: "אין לי גם הסבר לזה אבל אני מצטרף לכך 
מאשר  מלאים  יותר  הסדרים  בחורף,  בפרט  ובקורונה,  גם 

בשנים שעברו".

הכי קל להגיד "זה שוליים"

 אני רוצה להקריא בפניכם מפרט פגיעות שעלו לדיון על ידי 
אנשים ולשמוע את תגובותיכם לכך: פגיעה בסוגיות של אמונת 
ורבניו  בזולת  וזלזול  פנימה  התכנסות  אמוני,  ומשבר  חכמים 
חשיפה  הכללי,  בציבור  וזלזול  התעלמות  כמוני,  חושב  שאינו 
לכלי מידע ותקשורת ולהשפעה חיצונית, הרגלים שמשתרשים 
והשעמום...  הזמן  ניהול  התפילה,  וצורת  זמן  התפילה:  בתחום 
איך מזהים ומטפלים בהם בפועל? האם התשובה שעונה על הכל 
היא כפי שאמר הגרמ"ה הירש 'לחתוך ולתת תחליפים ותקשורת 

נכונה'?
הלל  משה  רבי  הגאון  שהציע  בקו  נלך  "אם  ריין:  הרב 
הירש שליט"א נבין כמה זה נצרך ואולי זה המוצא היחיד- 
איתם".  לדבר  שני  מצד  אבל  הפלאפונים  את  "להוציא 
הפגיעות  למפרט  התייחסות  עם  גם  בזה  להשתמש  ונוכל 
האפשריות שהזכרת. כאשר אתה מדבר עם בחור אתה שם 
את כל הרשימה הזו בסל וכשאתה מקרב אותו תקשיב טוב 
באמונת  בעיה  לו  יש  האם  הזו,  הרשימה  כל  את  ותבדוק 
ואז  וכו'  פנימה  בהסתכלות  חברתיים,  בכישורים  חכמים, 
המשגיח או איש הצוות אמור לעזור לו אם יש לו כלים או 

להפנות אותו הלאה לקבלת עזרה".
שאומר:  וייס  אשר  רבי  של  שיחה  "יש  טיומקין:  הרב 
התברך  שלנו  והדור  תורה"  דיברה  בנים  ארבעה  "כנגד 
וחיבורים  והכרה  מוסדות  יש הרבה  בכך שלבן החכם  ב"ה 
שיוצאים לאור וכוללים וכו', אבל יש גם בן רשע. הוא לא 
"רשע" בעצם. אנחנו כבר קוראים לו בשמות אחרים משלנו, 
אבל בהגדה כך הוא מוגדר והתורה רואה גם בו בכל זאת בן, 
אנו שמים לב אליו כשהוא במצב של סכינים שלופים וכשזה 
מטריד את הקהילה אבל צריך להתייחס אליו גם קודם. ויש 
גם בנים בלתי מבוררים אחרים שצריך לתת להם מענה. יותר 
מהכל התקופה הזו שמה את הבן הזה במרכז ומעוררת אותנו 
לחשיבה איך לא לנתק אותם. הכי קל להגיד "זה השוליים, 

זה לא אנחנו" אבל זה לא נכון, זה מנתק". 
יודעים  כאן  היושבים  האנשים  כל  "בסוף  יעקבי:  הרב 
שכל ילד בודק גבולות וגם אנחנו כמבוגרים. ולכן כשעולם 
הישיבות יחזור למסלולו יהיו תמיד את הבחורים שישלימו 
עם זה וירגישו שנגמר ה"בין הזמנים", אך יהיו גם בחורים 
שיבדקו את הגבולות וכל ר"מ בישיבה יודע מי הם הבחורים 
שיבדקו את הגבולות ועליהם יצטרכו לשים את הפוקוס בכל 
הנושאים הללו של אמונת חכמים, השקפה והבנה בסיסית: 

למה אני פה?"
באתגרים  ולא  בטלפונים  מתמקד  לא  אני  בלמס:  הרב 
וההכלה  ההבנה  ביכולת  נעוץ  העניין  עיקר  לדעתי  נוספים. 
את  אסביר  התלמידים.  מול  והרמ"ים  הישיבות  רבני  של 
גם  הלומדים,  את  לקרב  המאמצים  שיושקעו  ככל  דבריי. 
הישיבתי  ההווי  אל  הכלל,  אל  להתרחק  שהספיקו  אלו  את 
וחיבור,  והמהות. ככל שירגישו הלומדים טעם של שייכות 

ההשפעות  של  כוחם  יחלש  כך  ומכובדים,  רצויים  שהם 
השליליות אליהם נחשפו לפני הקורונה ובמהלכה. המלחמה 
היא על נשמות הילדים ולא על הטלפונים. זו מלחמה מסוג 

אחר, מלחמה על הלבבות של הבנים והבנות. 

גם הבנות בסיכון

אבל  היום,  בנות  על  פה  מדברים  "לא  טיומקין:  דן  הרב 
חשוב להזכיר גם את זה. גם בסמינרים עברו משברים, אלו 
אותם משברים רק בגרסה אחרת. גם הן זקוקות לתשומת לב 

והכוונה אישית בתקופה כזו מבית ומבחוץ.
אבל  "אלטרנטיביים"  שנקראים  מוסדות  יותר  יש  לבנים 
ויש  למצוינות  יעקב"  "בית  יש  ואקום.  יש  הבנות  אצל 
גוף  ואין  באמצע  מנעד  אין  לחלוטין.  לנושרות  מוסדות 
שאחראי לתכלל את כל מה שקורה עם הבן שכבר לא בנישת 
החכם. צריך לתת גם על זה את הדעת וחבל להתעורר כשהן 

יהיו לגמרי בחוץ". 
מאשר  מורכב  פחות  לא  המצב  הבנות  אצל  בלמס:  הרב 
הבנים. אם כי המערך החינוכי שם בנוי באופן שונה ומכיל 

יותר. 

מאחורי המסכה

 דיברנו על שמירה על הגבולות ואני רוצה להשתמש במסכה 
כמייצגת. יתכן שלא ממש הצלחנו לשמור על ה"גבולות" הללו 
כשל  רואים  אתם  האם  התחשבות,  של  יחסית  פשוט  באקט 
הישיבות  מבני  רבים  אחוזים  להוביל  הצלחנו  לא  אם  בחינוך 
אם  מסיכה?  חבישת  של  לכאורה  ממש  מינורית  לפעולה  אפילו 
על מסכה קטנה אנחנו לא מסוגלים לשלוט אז איך נחנך לדברים 

גדולים יותר? 
הרב ברוורמן: "נוציא לרגע מהמשוואה את אלו שצייתו 
את  חבשו  לא  מזה  וכחלק  שלהם  והאדמו"רים  לרבנים 
את  ונבחן  שלהם,  ההוראה  היתה  זו  מבחינתם  המסכה, 
שלא  מצוי  ליטאי  ישיבה  בחור  עבור  שרלוונטיים  הדברים 
המונית  אמירה  עם  תופעה  אכן  שזו  יצויר  לו  מסכה  חבש 

שכזו".
רואים בכך כשל חינוכי. גם  ריין: "לא  והרב  יעקבי  הרב 
קשור  לא  זה  קנסות,  וקיבלו  מסכות  חבשו  לא  באנגליה 
בכלל לחרדים או לא. זה יותר הרגל ומאפיין לא פחות את 
"הישראלי המכוער" מאשר את החרדי המצוי. רוב רובם של 
בחורי הישיבות שמרו באדיקות על חבישת מסכה ושמירת 
על  בשמירה  היה  זה  לעצמם  שהרשו  אלו  גם  הכללים, 
הנוכחות  בהגבלת  בחירה  ומתוך  הישיבתיות  ה"קפסולות" 

שלהם במרחב הציבורי".
אמור  וגם  יותר.  מצפים  מחרדים  "אבל  אברהם:  הרב 
להיות מובנה לנו אולי יותר כמנגנון פנימי שאמון על ערך 
החיים ועל שמירת גבולות והגבלות יותר ממגזרים אחרים".

על  עיסוק  הזו  בתקופה  בישיבות  היה  "לא  ריין:  הרב 
"ערבות הדדית", כרגע היינו עסוקים עם עצמנו פנימה".

אותה ספינת מבטחים

הרב מלכיאל: "עם כל הכבוד, על אף שיש לנו מה לתקן 
עדיין עלינו גם לשמור על "גאוות יחידה" מסוימת לפחות 
לעצמנו. לשמור על כבודנו העצמי ולהעריך את הקיים. כמו 
כולם גם לנו יש טעויות וצריך לתקן, אבל עצם זה שהישיבות 
פועלות ומתפקדות זו גאווה. נכון שהקורונה לא פוסחת על 
ויש חלונות שנפרצים בה מידי פעם אבל הספינה  אף אחד 
עדיין שטה ושורדת והיא עדיין אותה ספינת מבטחים שלנו 
בסופו של דבר. בסך הכל, אחרי בקרת נזקים ועזרה שצריך 
הישיבות  בסיפוק:  לומר  אפשר  הסתדר,  שלא  למי  להגיש 

ניצחו את הקורונה".
 האם משהו בצורת החיים והלמידה שלנו עד היום היה יכול 

להכשיר את בני הישיבות למצב כגון זה? כמה באמת חינכנו בכלל 
לאחריות ציבורית וסביבתית עד היום ובאלו אמצעים?

למה  אותנו  להכשיר  יכול  היה  לא  דבר  "שום  ריין:  הרב 
אנחנו  ואופטימי.  מעודד  גם  אני  זאת  כל  עם  אבל  שקרה, 
אישית נמצאים במקום שאנו רואים בעיקר את הנזקים, ויש 
מאמין  אני  מהיום  קדימה  שנה  אבל  כאמור,  נזקים  הרבה 
שעולם הישיבות ממשיך כהרגלו. לי אישית יש מנהג להיכנס 
מידי פעם לשבת סדר א' בהיכל ישיבה גדולה, כדי להתנתק 
וללמוד. זה מזכיר לי שיש עולם נורמלי, ערכי ויציב בפנים 
היה  לא  בישיבות  השיח  השפיות.  על  לשמור  לי  עוזר  וזה 
מעולם איזה כלים היה להם והאם הם מוכנים לזה. זה בכלל 

לא היה השיח". 
כלים  ולתת  להכשיר  שהשכילה  "מסגרת  מלכיאל:  הרב 
בתקופה  נשכרת  יצאה  ולילדים  לבחורים  ומיומנויות 
והרמ"ים  המלמדים  הזמן של  זה  החיים.  לכל  ובכלל  שכזו 
להתגייס חושים וללמד איך לומדים, איך מוציאים משמעות 
לא  יש  והמפרשים.  הגמרא  ומתוך  הדף  צורת  מתוך  והבנה 
מעט מלמדים שעושים עבודה כזו והפער באיכות הלמידה 
והחיבור של התלמידים ניכר ומוכיח את עצמו גם בתקופות 

מורכבות יותר".

פרפרים נמשכים לאור

 איך מחנכים לחיבור לתורה ומצוות "מבפנים", שלא במסגרת 
"מצות אנשים מלומדה" ושלא תלוי בכך ש"כולם עושים"? נראה 
על  להסתמך  קשה  כמה  הציפה  רק  הקורונה  הזה  בהקשר  שגם 

ה"תיבת נח" וכמה משמעות וצורך יש בחיבור האישי...
דווקא  שייך  ולא  מהשורש  הוא  "הפתרון  ארלנגר:  הרב 
לתקופה הזו, אך הוא מתעצם בתקופה כזו. בית של שמחה- 
לא  -הבחורים  בה  ששמחים  ישיבה  עוזבים.  לא  ילדים 
ניתן  אור'. אם  'פרפרים אוהבים  ביטוי האומר,  יש  עוזבים. 
ניתן  לא  ואם  יעבוד  זה  וחיבוק  אהבה  והנאה,  שמחה  להם 

להם אז גם אחרי הקורונה נלקק פצעים".
הרב בלמס: ידועה האמרה "המאור שבה מחזירו למוטב" 
שיהווה  מתוק  אור  הצעירים,  בלבבות  אור  להגביר  עלינו 
קורא  אני  מנגד.  הנוצץ  המזויף  האור  מול  משקל  תשובת 
לכל ההורים והמחנכים ואני בתוכם. בואו נחזק את שלושת 
ותלמידנו.  ילדינו  בוודאי  להם,  זקוק  אדם  שכל  הערכים 
"כבוד, הערכה ושייכות". אין ספק כי שנת הקורונה טלטלה 
ולתעל  למנף  ממנה,  התובנות  את  לקחת  נותר  לנו  אותנו, 
לבנינו  בינינו  האישי  הקשר  לחיזוק  מכונן,  כאירוע  אותם 
עם  שלנו  והחיבור  השייכות  את  ולפתח  לחזק  ותלמידנו, 

הקב"ה.
הרב ברוורמן: "אסור לזלזל בדבריו של הרב ריין ובמנהג 
לקחת  צריכים  אנו  גם  אולי  לעת,  מעת  בישיבה  לבקר  שלו 
את הבחורים שלנו וגם את עצמנו מידי פעם לישיבה גדולה 
רצח'.  'שטייגען  נראה  ואיך  שם  עובד  זה  איך  לראות  כדי 
יש לכך השפעה עצומה על הנפש של האדם. יצא לי בעבר 
הובלתי  כזו.  בצורה  לישיבות  תרם  גדול שלא  גביר  לשכנע 
והתגובה  בי"ם  גדולות  ישיבות  לשתי  הלילה  אותו באמצע 
לתומך  אותו  שהפכה  זו  היתה  שלו  והנרגשת  המופתעת 

והפטריוט הכי גדול להיכלי התורה". 
למחנכים  למלמדים,  גם  עצה  נותן  "הייתי  יעקבי:  הרב 
מליז'ענסק:  אלימלך  רבי  של  לדברים  ומתחבר  ולהורים 
"אדרבא ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו". זה יכול 
להיות חברנו, תלמידנו, ילדנו. לחפש את המעלות המיוחדת. 
בתקופה הקורונה כל הורה גילה אצל הילד מעלה מיוחדת 
אישית וזה לוקח אותנו להסתכלות חיובית ועין טובה. לפתח 

את זה כתפיסה שיכולה לשנות לנו את החיים".
להתמודד  כיצד  בעצמי  התייעצתי  "כשאני  ריין:  הרב 
בתקופה הזו אמר לי יהודי חכם: "תנשום עמוק". הנשימה 
ארוכה  בראייה  מסתכלים  אם  אבל  לנו,  קלה  לא  העמוקה 
טווח וסבלנית, עם אורך רוח אז חזקה על זמן ק"ש שימצא 
את מקומו וחזקה על בתי הכנסיות והמדרשות שיתמלאו שוב 
בהבל התורה. זה אולי יענה לך על "איך יוצאים מהקורונה", 
התשובה היא בלי לתכנן כרגע לבנות את הגשר מיד, פשוט 

לקחת אוויר ולהמשיך לאהוב". 
ללמוד  עבירה  לא  ש"זו  אומר  תמיד  "אני  מלכיאל:  הרב 
מתוך  ללמוד  וצריך  אפשר  בלימוד  גם  בחיוך...".  תורה 
אווירה טובה  ובשמחה.  להפוך את הלמידה לאתגר ולחוויה 

אמיתית".
הרב טיומקין: "עם ישראל עבר משברים גדולים וקשים 
ממצרים  יצאנו  פרעה"  את  "עברנו  ספק,  שום  בלי  יותר 
לחירות ונקווה שתקופה זו מסמלת גם את סופה של תקופת 
הקורונה דרך אהבה וחוויות הצלחה, כבוד וידידות לילדים 
ונמשיך לתעדף נכון את החיים שלנו כאשר התורה במרכזם".



אם חלפו 3 חודשים מרגע שהחלמתם
גם אתם יכולים להתחסן. 

הנתונים מתייחסים לגילאי +30 בערים החרדיות המובהקות. מחוסנים ומחלימים יחד.



כיריים גז 
זכוכית 

קריסטלית 
סאוטר

₪ במקום 1,490

SHG6002B

זכוכית

₪999

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

מעבד מזון 
מג�ימיקס

C3200B

₪899
₪ במקום 989

₪1,190 ₪299₪1,090

JBL רמקול אלחוטי
GO 2

₪ ₪99במקום 149

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

₪ ₪1,490במקום 1,699 PUE611BB1E

₪1,990

PAYNGO.CO.IL שרות מהיר 5018*
עד הבית   הסניפים פתוחים לקהל

 בהתאם להנחיות הממשלה, תוך שמירה על בריאות הלקוחות והעובדים

מקרר שארפ 
4 דלתות
אינוורטר

573 ליטר
SJ-R8520

₪4,880 ₪ במקום 5,190

בתוקף עד- 3.4.21 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | ט.ל.ח. | מינימום 5 פריטים שונים ברשת שעליהם מקבלים את ההטבה המקסימלית |  *סכום 
ההטבה של תווי מתנה הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע | תוקף מימוש הקופונים בכפוף לתנאים המצויינים 
בקופון | אין כפל מבצעים, מלאי מינימלי למבצע 500 יחידות, בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות| המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים 

מכונת כביסה
סמסונג

טכנולוגיית
Eco Bubble

₪ ₪1,490במקום 1,590 WW6SJ3280LW

1200 סל�ד

מכונת כביסה
פתח עליון

ווירפול 

₪ במקום 1,590

AWE6320

₪1,390

BL682

מעבד מזון 
+נוטרי שייקר 
חכם מקצועי
NINJA 3 ב-1

₪999 ₪ במקום 1,290

מיקסר 
מקצועי 

5 ליטר
סאוטר

₪ ₪299במקום 399 KM500W

מכונת קפה 
NESPRESSO

אסנזה מיני
C30

₪499
במקום ₪549

שואב אבק 
דייסון אלחוטי

₪2,790
V11 Torque New

₪ במקום 2,990

₪ במקום 399
EEM100135SL

מיקרוגל דיגיטלי כסוף אלקטרה

₪299

23 ליטר

שואב אבק 
רומבה 

IROBOT
I7

₪2,490 ₪ במקום 2,990

₪ במקום 1,290

מיקסר קנווד
6.7 ליטר

900 וואט
KM630

₪1,090
לחץ 

קיטור 
bar 5.8

GC8625/30

₪569 ₪ במקום 649

מגהץ קיטור פיליפס
מוט בלנדר בראון
+ כוס מדידה 600

מ"ל
MQ5000WH

₪199
₪ במקום 219

GR-B479BF

מקרר מקפיא 
תחתון נירוסטה

465 ליטר

₪ ₪4,690במקום 4,790

מקרר 
מקפיא עליון 

אלקטרה

8623

₪999 ₪ במקום 1,190

תווי מתנה₪300

מקרר סמסונג 
מקפיא עליון 

311 ליטר
RT29K5452WW

₪ ₪2,490במקום 2,590
תווי מתנה₪500

תווי מתנה₪600

תווי מתנה₪1,000

₪ ₪3,880במקום 3,990

מקרר 4 דלתות 
האייר 

472 ליטר

HRF-4482F זכוכית 
שחורה

תווי מתנה₪1,000

מכונת כביסה
בוש

ecosilence

₪1,690במקום 1,990 ₪ WAN2406GPL

1200 סל�ד

7 ק�ג

תווי מתנה₪700

טבליות 
קולון

טבליות 
קולון

WAN2406GPL

טבליות 
קולון

₪1,990
SMV24AX03E

מדיח כלים 
רחב בוש

אינטגרלי מלא

₪ במקום 2,290

תווי מתנה₪300

ג׳ל לניקוי 
כלים 
פיניש

תווי מתנה₪200
תווי מתנה₪150

תווי מתנה₪150
תווי מתנה₪150

כיריים גז 
נירוסטה
75 ס�מ

5 מבערים
רוזייר

₪ ₪1,490במקום 1,690 RHG-7WL5WSX

תווי מתנה₪200

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 

₪799
5100

מכונת כביסה

₪ במקום 1,190

טבליות 
שנות אחריות (1+4)5קולון

בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+7)8
בתוספת ₪99

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות4
מלאות

תנור 
אפייה בנוי 

אלקטרולוקס

₪ ₪2,190במקום 2,399
EOH 6421 X

תווי מתנה₪400
תנור בנוי

צג 
דיגיטלי
סאוטר
SBI640

₪ ₪1,490במקום 1,590

תווי מתנה₪150
תנור אפיה

בנוי
רוזייר

RF3165IN

₪ ₪1,990במקום 2,399

תווי מתנה₪150

₪2,690

BTU  18,400 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 18,400

דרוג 
A

COOL AIR 21 מזגן עיליCOOL AIR

₪ במקום 2,950

תווי מתנה₪150

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

₪1,090

תנור בנוי
אלקטרה

₪799
EBI100191SS

₪ במקום 899

תווי מתנה₪150

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

MASTER 10X מזגן עילי טורנדו

₪ במקום 1,590

BTU  9,300 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 9,000

₪1,190

תווי מתנה₪150

דרוג 
A

שנות אחריות4
מלאות

₪1,290 ₪ במקום 1,390

DFN05313W

מדיח כלים 
רחב בקו 

ג׳ל לניקוי 
כלים 
פיניש

GOLFתווי מתנה ₪150

שנות אחריות5
מלאות

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

₪ במקום 239

טוסטר אובן סאוטר

₪229

35 ליטר
TO5035G

כיריים קרמיות אלקטרה

₪249 במקום ₪299
ECH100141

שני משטחי בישול

מיחם לשבת 
30 כוסות
ALT-LW68

₪149 ₪ במקום 199

DT7006

₪229

מגהץ קיטור 
אנכי טפאל

1100W

₪ במקום 289

מטחנת בשר 
מולינקס

ME108832

₪ ₪369במקום 399
שלוש רשתות טחינה.

 ו- 2 דסקיות לקיצוץ ופריסה
1400W :הספק

מקפיא 
אלקטרה

EF6146

₪799 ₪ במקום 990

שנות אחריות (1+2)3
בתוספת ₪199

תווי מתנה₪150

מכונת כביסה
8 ק"ג

+ מייבש כביסה 
6 ק�ג 

₪ במקום 2,490
EC100178

₪2,290

8 ק�ג

1400 סל�ד

מכונת כביסה

טבליות 
קולון

תווי מתנה₪400

מייבש כביסה
פתח חזית

7 ק�ג 
אלקטרה

₪799
ED100179W 7 ק�ג

₪ במקום 899

תווי מתנה₪150

₪ במקום 1,590

FSE62120DWDSL

תנור עומד 
משולב כיריים 

בקו

₪1,490
תנור רחב

כולל טורבו

תוצרת 
אירופה

תווי מתנה₪200

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

הורדנו מחירים
על מאות מוצרים

קרית גת
מאחורי הביג

רחובות
דרך הים Centro

סניפים 
חדשים

סכנין
מול הדואר הראשי

רחוב אלגליל 66

בר מים הדס 
כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מים חמים וקרים לשבת

₪1,590
₪ במקום 2,190 10391*לא כולל התקנה

מאושר לשימוש בשבת במים החמים והקרים על 
ידי הבדץ העדה החרדית ירושלים.

אין חשש להפעלת חשמל ברגשים, גם לא בגרמא. 
אין חשש לבישול מים. אין צורך בטבילת כלים.

בישראלהזול ביותר המחיר כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מחותנים
חבילותעל 

₪ במקום 149

קומקום 
חשמלי

LED תאורת
5230

₪119

פלטת שבת ענקית

₪99במקום ₪139 ALT-400

סיר שף סאוטר
מאסטר 
מקצועי 
לבישול בלחץ

PC133

₪349 ₪ במקום 399

טוסטר אובן אלקטרה

₪349 ₪ במקום 389

42 ליטר

ETO100145BLטוסטר אובן אלקטרה

₪ במקום 149

SI3042VI

מגהץ קיטור 
בראון

₪269
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שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
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WAN2406GPL

טבליות 
קולון

₪1,990
SMV24AX03E

מדיח כלים 
רחב בוש

אינטגרלי מלא

₪ במקום 2,290

תווי מתנה₪300

ג׳ל לניקוי 
כלים 
פיניש

תווי מתנה₪200
תווי מתנה₪150

תווי מתנה₪150
תווי מתנה₪150

כיריים גז 
נירוסטה
75 ס�מ

5 מבערים
רוזייר

₪ ₪1,490במקום 1,690 RHG-7WL5WSX

תווי מתנה₪200

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 

₪799
5100

מכונת כביסה

₪ במקום 1,190

טבליות 
שנות אחריות (1+4)5קולון

בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+7)8
בתוספת ₪99

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות4
מלאות

תנור 
אפייה בנוי 

אלקטרולוקס

₪ ₪2,190במקום 2,399
EOH 6421 X

תווי מתנה₪400
תנור בנוי

צג 
דיגיטלי
סאוטר
SBI640

₪ ₪1,490במקום 1,590

תווי מתנה₪150
תנור אפיה

בנוי
רוזייר

RF3165IN

₪ ₪1,990במקום 2,399

תווי מתנה₪150

₪2,690

BTU  18,400 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 18,400

דרוג 
A

COOL AIR 21 מזגן עיליCOOL AIR

₪ במקום 2,950

תווי מתנה₪150

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

₪1,090

תנור בנוי
אלקטרה

₪799
EBI100191SS

₪ במקום 899

תווי מתנה₪150

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

MASTER 10X מזגן עילי טורנדו

₪ במקום 1,590

BTU  9,300 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 9,000

₪1,190

תווי מתנה₪150

דרוג 
A

שנות אחריות4
מלאות

₪1,290 ₪ במקום 1,390

DFN05313W

מדיח כלים 
רחב בקו 

ג׳ל לניקוי 
כלים 
פיניש

GOLFתווי מתנה ₪150

שנות אחריות5
מלאות

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

₪ במקום 239

טוסטר אובן סאוטר

₪229

35 ליטר
TO5035G

כיריים קרמיות אלקטרה

₪249 במקום ₪299
ECH100141

שני משטחי בישול

מיחם לשבת 
30 כוסות
ALT-LW68

₪149 ₪ במקום 199

DT7006

₪229

מגהץ קיטור 
אנכי טפאל

1100W

₪ במקום 289

מטחנת בשר 
מולינקס

ME108832

₪ ₪369במקום 399
שלוש רשתות טחינה.

 ו- 2 דסקיות לקיצוץ ופריסה
1400W :הספק

מקפיא 
אלקטרה

EF6146

₪799 ₪ במקום 990

שנות אחריות (1+2)3
בתוספת ₪199

תווי מתנה₪150

מכונת כביסה
8 ק"ג

+ מייבש כביסה 
6 ק�ג 

₪ במקום 2,490
EC100178

₪2,290

8 ק�ג

1400 סל�ד

מכונת כביסה

טבליות 
קולון

תווי מתנה₪400

מייבש כביסה
פתח חזית

7 ק�ג 
אלקטרה

₪799
ED100179W 7 ק�ג

₪ במקום 899

תווי מתנה₪150

₪ במקום 1,590

FSE62120DWDSL

תנור עומד 
משולב כיריים 

בקו

₪1,490
תנור רחב

כולל טורבו

תוצרת 
אירופה

תווי מתנה₪200

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

הורדנו מחירים
על מאות מוצרים

קרית גת
מאחורי הביג

רחובות
דרך הים Centro

סניפים 
חדשים

סכנין
מול הדואר הראשי

רחוב אלגליל 66

בר מים הדס 
כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מים חמים וקרים לשבת

₪1,590
₪ במקום 2,190 10391*לא כולל התקנה

מאושר לשימוש בשבת במים החמים והקרים על 
ידי הבדץ העדה החרדית ירושלים.

אין חשש להפעלת חשמל ברגשים, גם לא בגרמא. 
אין חשש לבישול מים. אין צורך בטבילת כלים.

בישראלהזול ביותר המחיר כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מחותנים
חבילותעל 

₪ במקום 149

קומקום 
חשמלי

LED תאורת
5230

₪119

פלטת שבת ענקית

₪99במקום ₪139 ALT-400

סיר שף סאוטר
מאסטר 
מקצועי 
לבישול בלחץ

PC133

₪349 ₪ במקום 399

טוסטר אובן אלקטרה

₪349 ₪ במקום 389

42 ליטר

ETO100145BLטוסטר אובן אלקטרה

₪ במקום 149

SI3042VI

מגהץ קיטור 
בראון

₪269
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אין כמו השעות הקטנות של הלילה כדי לייצר דרמות פוליטיות, לסגור דילים, 
להקים ולהחריב ממשלות ולזהות מהפכים • הסיפורים הליליים הגדולים: 

מהפכים דרמטיים בתוצאות הבחירות, הצלת הממשלה והפלתה, סיעור המוחות 
של מרדכי וההפתעה של מופז, לילות המיקרופונים והחניונים, חלוקת הכספים 

הייחודיים והפסקתם ועוד ועוד • מסע לילי

עימות בליל המיקרופונים. שמיר עם אריאל שרון

שרון עם נתניהו ויצחק מרדכי

חיכוכים בלתי פוסקים. רבין ופרס

אבי גרינצייג

»

ויהי בחצי 
צילומים: לע"מ, דוברות הכנסת

תיאור  כל  לילי,  כמקצוע  ומעולם  מאז  מזוהה   - ריגול  כמו   – פוליטיקה 
ספרותי של מפגש פוליטי דרמטי יתרחש תמיד "בשעות הקטנות של הלילה", 
המו"מ בשדה הפוליטי "נמשך אל תוך הלילה" ולא אחת נאלצים העיתונים 
העיתון  גם  למעשה,  הגיליון".  סגירת  "לאחר  אירועים שהתרחשו  על  לבשר 
שאתם מחזיקים כעת, ירד לדפוס עם תום מערכת הבחירות הרביעית וספירת 

הקולות, שנמשכת כמובן אל תוך הלילה...
נותרים  בפוליטיקה  רבים  שחלקים  מהעובדה  נובע  הזה  הזיהוי  אולי 
נחשף  לא  אף  רבות  לא  שנים  לפני  שעד  הציבור,  מעין  רחוקים  במחשכים, 
נוצר מכך שפוליטיקה מצטיירת  הוא  אולי  לתוכן ההסכמים הקואליציוניים. 
כמקצוע 'לא לגאלי' עם שעות עבודה שאינן קשורות למקובל במשק, ואולי, 
רק אולי, יש בכך קצת הכרה במציאות, בה אירועים פוליטיים דרמטיים רבים 
אכן התרחשו מאוחר בלילה. באירועים הללו, ולפחות בבולטים שביניהם - 

נעסוק בכתבה שלפניכם.

מ-ה-פ-ך

את הביטוי המפורסם טבע אמנם שדר החדשות חיים יבין בבחירות 1977, 
עם נפילת המערך ועלייתו לשלטון של הליכוד בראשות מנחם בגין, אבל נדמה 
שהוא מתאים דווקא לשתי מערכות בחירות מאוחרות יותר, בהן אכן התחולל 

מהפך בן לילה. 
נפתח בזו של 1981, בה התמודד בגין לקדנציה שנייה כראש ממשלה, הפעם 
נגד שמעון פרס, שהחליף את יצחק רבין בראשות המערך. הייתה זו מערכת 
בחירות סוערת, ולא מעט אירועים שהתרחשו בה נחקקו בתודעה הישראלית, 
הצ'חצ'חים'  ב'נאום  וכלה  אופרה'  ב'מבצע  העיראקי  הכור  מהפצצת  החל 
המפורסם של בגין, שיש המייחסים לו מעבר של כמה מנדטים מכריעים מצד 

לצד ברגע האמת.
כך או כך, עם פרסום מדגמי הטלוויזיה הישראלית שהצביעו על יתרון קטן 
התבהרו  הבוקר,  שהתקרב  ככל  אך  נצחונו.  על  פרס  שמעון  הכריז  למערך, 
תוצאות האמת – הליכוד קיבל 48 מנדטים, החזית הדתית לאומית 6, יהדות 
התורה 4, ואילו התחייה ותמ"י 3 כל אחת, ובסך הכל נוצר גוש חוסם של 64 

מנדטים לגוש הימין. בגין נבחר לכהונה שנייה כראש ממשלת ישראל.
את נאום הניצחון של בגין למחרת, קשה לשכוח: "ובאשר למר פרס, הוא 

לפני כשלוש שעות הודיע שהוא יהיה ראש הממשלה הבא", לגלג בגין, "אבל 
הוא הקדים עם ההודעה הזו, אינני יודע מה דחף אותו, מה יהיה עם הנשיקה 
מתייחס  כשהוא  עקץ,  הנשיקה",  את  לו  להחזיר  צריך  הוא  רבין?  מר  של 

ליחסים המתוחים בין שני מנהיגי המערך, אליהם עוד נחזור בהמשך.
למעט  הראשונה,  מהמערכה  רבות  דמויות  נותרו  לא  כבר  השנייה  בפעם 
שמעון פרס, הלוזר הנצחי. אנחנו מדברים כמובן על בחירות 96', בהן התמודד 
מנהיג הליכוד הצעיר, בעל הניחוח האמריקני והרזומה כשגריר באו"ם וכסגן 
שר החוץ, בנימין נתניהו, מול שמעון פרס, שהתמנה לכהן כראש הממשלה 

לאחר רצח קודמו בתפקיד, ראש הממשלה יצחק רבין.
כדאי לזכור את הרקע למאורעות אותם ימים: חצי שנה קודם לכן, בנובמבר 
95', נרצח רוה"מ רבין בכיכר מלכי ישראל ופרס החליפו בתפקיד. מלכתחילה, 
נועדו הבחירות להיערך כמעט שנה לאחר מכן, באוקטובר 96', הסקרים צפו 
מפלה מוחצת לרבין עד כדי פער דו ספרתי באחוזים )הייתה זו הפעם הראשונה 
בה עמדו להיערך בחירות בישראל בשיטת שני הפתקים – אחד עבור המפלגה 
בעיקר  אחדות(,  שנים  לאחר  שבוטלה  שיטה  הממשלה,  ראש  עבור  ואחד 

בעקבות הסכם אוסלו וגל הטרור ששטף את הארץ.
רצח רבין שינה את התמונה לחלוטין, התקשורת והשמאל מיהרו להאשים 
נתניהו  את  ולהציג  כולו כאחראי למעשה המזוויע  את המחנה הלאומי-ימני 
עצמו כמי שהכשיר את הדרך לשם – השמצה שמלווה עד היום את ראה"מ. 
המגמה בסקרים התהפכה, ואותו פרס שטבע את המשפט האלמותי על טיבם 
של הסקרים – להרחה בלבד – שתה אותם במלוא לוגמיו. בהחלטה נמהרת 
ומתוך תחושה שהוא 'על הסוס', הקדים את הבחירות בחצי שנה, לחודש מאי 

.'96
הקמפיין היה סוער וכלל אינספור פרשיות מביכות ואירועים, לצד נקודות 
טוב  'נתניהו  קמפיין  כמו   – לדורות  הישראלית  בפוליטיקה  שנחקקו  ציון 
ליהודים' מבית חב"ד, אבל מה שהכריע כנראה את הכף, היה גל הטרור שפרץ 
לאחר חיסולו של הרוצח יחיא עיאש, 'מהנדס' החמאס, יחד עם הגב שהפנה 

המגזר הערבי לפרס לאחר אירועי כפר קנא.
כפי  קטן,  בהפרש  פרס  של  ניצחון  על  המדגמים  הצביעו  הבחירות,  בליל 
מוכרת  )תופעה  הבחירות  לפני  שהתפרסמו  האחרונים  הסקרים  גם  שחזו 
לאחרונה...( עם ישראל הלך לישון עם פרס כראש ממשלה – וקם עם נתניהו. 
לקראת בוקר התברר כי מנהיג הליכוד ניצח בבחירות ביתרון של אחוז בודד, 
של  פער  פרס.  עבור  שהצביעו  בלבד   49.5% לעומת  עבורו  הצביעו   50.5%

פחות מ-30 אלף קול הכריע את המערכה. יצחק מרדכי נתניהו וברק

רבין בחתימת הסכם השלום עם ירדן

הלילההלילה

מוסף פסח תשפ''א1414



19 15בבית שמשי"ב ניסן תשפ"א 25/3/21 מוסף פסח תשפ''א

אין כמו השעות הקטנות של הלילה כדי לייצר דרמות פוליטיות, לסגור דילים, 
להקים ולהחריב ממשלות ולזהות מהפכים • הסיפורים הליליים הגדולים: 

מהפכים דרמטיים בתוצאות הבחירות, הצלת הממשלה והפלתה, סיעור המוחות 
של מרדכי וההפתעה של מופז, לילות המיקרופונים והחניונים, חלוקת הכספים 

הייחודיים והפסקתם ועוד ועוד • מסע לילי

עימות בליל המיקרופונים. שמיר עם אריאל שרון

שרון עם נתניהו ויצחק מרדכי

חיכוכים בלתי פוסקים. רבין ופרס

אבי גרינצייג

»

ויהי בחצי 
צילומים: לע"מ, דוברות הכנסת

תיאור  כל  לילי,  כמקצוע  ומעולם  מאז  מזוהה   - ריגול  כמו   – פוליטיקה 
ספרותי של מפגש פוליטי דרמטי יתרחש תמיד "בשעות הקטנות של הלילה", 
המו"מ בשדה הפוליטי "נמשך אל תוך הלילה" ולא אחת נאלצים העיתונים 
העיתון  גם  למעשה,  הגיליון".  סגירת  "לאחר  אירועים שהתרחשו  על  לבשר 
שאתם מחזיקים כעת, ירד לדפוס עם תום מערכת הבחירות הרביעית וספירת 

הקולות, שנמשכת כמובן אל תוך הלילה...
נותרים  בפוליטיקה  רבים  שחלקים  מהעובדה  נובע  הזה  הזיהוי  אולי 
נחשף  לא  אף  רבות  לא  שנים  לפני  שעד  הציבור,  מעין  רחוקים  במחשכים, 
נוצר מכך שפוליטיקה מצטיירת  הוא  אולי  לתוכן ההסכמים הקואליציוניים. 
כמקצוע 'לא לגאלי' עם שעות עבודה שאינן קשורות למקובל במשק, ואולי, 
רק אולי, יש בכך קצת הכרה במציאות, בה אירועים פוליטיים דרמטיים רבים 
אכן התרחשו מאוחר בלילה. באירועים הללו, ולפחות בבולטים שביניהם - 

נעסוק בכתבה שלפניכם.

מ-ה-פ-ך

את הביטוי המפורסם טבע אמנם שדר החדשות חיים יבין בבחירות 1977, 
עם נפילת המערך ועלייתו לשלטון של הליכוד בראשות מנחם בגין, אבל נדמה 
שהוא מתאים דווקא לשתי מערכות בחירות מאוחרות יותר, בהן אכן התחולל 

מהפך בן לילה. 
נפתח בזו של 1981, בה התמודד בגין לקדנציה שנייה כראש ממשלה, הפעם 
נגד שמעון פרס, שהחליף את יצחק רבין בראשות המערך. הייתה זו מערכת 
בחירות סוערת, ולא מעט אירועים שהתרחשו בה נחקקו בתודעה הישראלית, 
הצ'חצ'חים'  ב'נאום  וכלה  אופרה'  ב'מבצע  העיראקי  הכור  מהפצצת  החל 
המפורסם של בגין, שיש המייחסים לו מעבר של כמה מנדטים מכריעים מצד 

לצד ברגע האמת.
כך או כך, עם פרסום מדגמי הטלוויזיה הישראלית שהצביעו על יתרון קטן 
התבהרו  הבוקר,  שהתקרב  ככל  אך  נצחונו.  על  פרס  שמעון  הכריז  למערך, 
תוצאות האמת – הליכוד קיבל 48 מנדטים, החזית הדתית לאומית 6, יהדות 
התורה 4, ואילו התחייה ותמ"י 3 כל אחת, ובסך הכל נוצר גוש חוסם של 64 

מנדטים לגוש הימין. בגין נבחר לכהונה שנייה כראש ממשלת ישראל.
את נאום הניצחון של בגין למחרת, קשה לשכוח: "ובאשר למר פרס, הוא 

לפני כשלוש שעות הודיע שהוא יהיה ראש הממשלה הבא", לגלג בגין, "אבל 
הוא הקדים עם ההודעה הזו, אינני יודע מה דחף אותו, מה יהיה עם הנשיקה 
מתייחס  כשהוא  עקץ,  הנשיקה",  את  לו  להחזיר  צריך  הוא  רבין?  מר  של 

ליחסים המתוחים בין שני מנהיגי המערך, אליהם עוד נחזור בהמשך.
למעט  הראשונה,  מהמערכה  רבות  דמויות  נותרו  לא  כבר  השנייה  בפעם 
שמעון פרס, הלוזר הנצחי. אנחנו מדברים כמובן על בחירות 96', בהן התמודד 
מנהיג הליכוד הצעיר, בעל הניחוח האמריקני והרזומה כשגריר באו"ם וכסגן 
שר החוץ, בנימין נתניהו, מול שמעון פרס, שהתמנה לכהן כראש הממשלה 

לאחר רצח קודמו בתפקיד, ראש הממשלה יצחק רבין.
כדאי לזכור את הרקע למאורעות אותם ימים: חצי שנה קודם לכן, בנובמבר 
95', נרצח רוה"מ רבין בכיכר מלכי ישראל ופרס החליפו בתפקיד. מלכתחילה, 
נועדו הבחירות להיערך כמעט שנה לאחר מכן, באוקטובר 96', הסקרים צפו 
מפלה מוחצת לרבין עד כדי פער דו ספרתי באחוזים )הייתה זו הפעם הראשונה 
בה עמדו להיערך בחירות בישראל בשיטת שני הפתקים – אחד עבור המפלגה 
בעיקר  אחדות(,  שנים  לאחר  שבוטלה  שיטה  הממשלה,  ראש  עבור  ואחד 

בעקבות הסכם אוסלו וגל הטרור ששטף את הארץ.
רצח רבין שינה את התמונה לחלוטין, התקשורת והשמאל מיהרו להאשים 
נתניהו  את  ולהציג  כולו כאחראי למעשה המזוויע  את המחנה הלאומי-ימני 
עצמו כמי שהכשיר את הדרך לשם – השמצה שמלווה עד היום את ראה"מ. 
המגמה בסקרים התהפכה, ואותו פרס שטבע את המשפט האלמותי על טיבם 
של הסקרים – להרחה בלבד – שתה אותם במלוא לוגמיו. בהחלטה נמהרת 
ומתוך תחושה שהוא 'על הסוס', הקדים את הבחירות בחצי שנה, לחודש מאי 

.'96
הקמפיין היה סוער וכלל אינספור פרשיות מביכות ואירועים, לצד נקודות 
טוב  'נתניהו  קמפיין  כמו   – לדורות  הישראלית  בפוליטיקה  שנחקקו  ציון 
ליהודים' מבית חב"ד, אבל מה שהכריע כנראה את הכף, היה גל הטרור שפרץ 
לאחר חיסולו של הרוצח יחיא עיאש, 'מהנדס' החמאס, יחד עם הגב שהפנה 

המגזר הערבי לפרס לאחר אירועי כפר קנא.
כפי  קטן,  בהפרש  פרס  של  ניצחון  על  המדגמים  הצביעו  הבחירות,  בליל 
מוכרת  )תופעה  הבחירות  לפני  שהתפרסמו  האחרונים  הסקרים  גם  שחזו 
לאחרונה...( עם ישראל הלך לישון עם פרס כראש ממשלה – וקם עם נתניהו. 
לקראת בוקר התברר כי מנהיג הליכוד ניצח בבחירות ביתרון של אחוז בודד, 
של  פער  פרס.  עבור  שהצביעו  בלבד   49.5% לעומת  עבורו  הצביעו   50.5%

פחות מ-30 אלף קול הכריע את המערכה. יצחק מרדכי נתניהו וברק

רבין בחתימת הסכם השלום עם ירדן

הלילההלילה
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לילות של גנרלים

יותר מכל ראש ממשלה אחר, חווה נתניהו לילות דרמטיים 
חוללו  ואחרים  כלום  בלא  הסתיימו  חלקם  כהונתו,  במהלך 
שני  לבחירות.  והליכה  הכנסת  פיזור  כדי  עד  פוליטי,  מפץ 
לכהן  שהחלה  השנייה,  בממשלתו  נרשמו  שכאלו  לילות 
במרץ 2009 ושרדה כמעט ארבע שנים מלאות, אבל תחילה 
ללילה אחד כזה שנרשם דווקא בשלהי כהונתו הראשונה, עם 
את מפלגת  להקים  מרדכי  יצחק  הביטחון  החלטתו של שר 

המרכז.
לא  דאז  הביטחון  שר  למרדכי,  המקורב  בכיר  גורם  לפי 
זמן  תכנן לקחת פסק  והוא  בליכוד מאחר  לפריימריז  נרשם 
הליכוד  בכירי  בהמשך  שנהגו  כפי  הפוליטיים,  מהחיים 
כחלון וסער. שני אירועים הובילו אותו להחלטה על הקמת 
מפלגת המרכז, תחילה היה זה טאבו שהציב נתניהו על נסיעה 
כל  לעיני  פיטוריו  ובהמשך,  למובארק,  מרדכי  מתוכננת של 

האומה באחד המוצ"שים בתחילת 99'.
אמנון  מילוא,  רוני  שבמוצא  בביתו  התכנסו  ערב  באותו 
ליפקין שחק ודן מרידור לדיון אל תוך הלילה, בסיומו החליטו 
לייסד מפלגה. בבחירות אמנם רשמה מפלגת המרכז כישלון 
6 מנדטים בלבד, אך לא מן הנמנע כי את  חרוץ וסיימה עם 
עיקר הנזק התדמיתי לנתניהו באותן בחירות, גרם לו מרדכי 
בעימות הטלוויזיוני בין השניים, כשביקש ממנו "להסתכל לו 

בעיניים".
וגם  יותר  מנוסה  נתניהו  הגיע  ב2009  השנייה  לממשלתו 
מוכן יותר ללילות ארוכים. בתחילת הדרך מנתה הממשלה 74 
ח"כים, כולל מפלגת העבודה בראשות אהוד ברק בשלמותה, 
על שלושה עשר אצבעותיה, שמנעו מצב של רוב דחוק בן 61 
ח"כים בלבד. ב-16 בינואר 2011 נרשם לילה דרמטי ראשון 
– חילוקי הדעות בתוך מפלגת העבודה הגיעו לשיא, וראה"מ 
לשעבר אהוד ברק הוביל את חבורת נאמניו )שלום שמחון, 
מהמפלגה  לפרישה  וילף(  ועינת  נוקד  אורית  וילנאי,  מתן 

ולהקמת מפלגת עצמאות.
שונות  הצעות  הועלו  במסגרתו  לבן,  לילה  לכך  קדם 
ומשונות. בשלב מסוים, ניסה ברק ללחוץ על נתניהו שישריין 
אותו עצמו לבדו, בתפקיד שר ביטחון מקצועי, מעין המעמד 
שהיה למשה דיין בממשלתו של מנחם בגין כשר חוץ. אצל 
נתניהו זו הייתה התקופה בה התחיל ברק להימאס עליו והוא 
נאלץ  וברק  פוליטית,  יעילה  הלא  להצעה  באלגנטיות  סירב 
במדבר  להרפתקה  נאמניו  את  ולהוביל  המפלגה  את  לפצל 

הצחיח ולסיום הקריירות הפוליטיות שלהם.
אליעזר  בן  הרצוג,   – דאז  העבודה  מפלגת  שרי  שאר 
כבר  סיעתם  עם  הקואליציה  את  ועזבו  התפטרו   - וברוורמן 
את  ששמר  יציב  עוגן  לנתניהו  העניק  ברק  אבל  למחרת, 
הקואליציה עם 66 חברי כנסת ונתן לה אורך נשימה, לפחות 

עד לחודש מאי 2012, אז הגיע הלילה הדרמטי השני.
תסביך  שיצרו  המרכזיים  הנושאים  אחד  היום,  כן  כאז 
התקשתה  הכנסת  הישיבות.  בני  גיוס  נושא  היה  קואליציוני 
לילה  בשעת  נמנע.  בלתי  נראה  ופיזורה  להבנות  להגיע 
בקריאה  פיזורה  על  הכנסת  מליאת  הצביעה  כבר  מאוחרת 

לפני  קצרה,  ולמנוחה  לועדות  התפזרו  והח"כים  ראשונה, 
בלתי  נראה  היה  המהלך  ושלישית.  שניה  בקריאה  הצבעה 
בכיר   .2012 אוגוסט  לקראת  נקבע  הבחירות  ומועד  נמנע 
את  שוכח  לא  סגל,  עמית  בישראל,  הפוליטיים  הפרשנים 
היו אמורות להתקיים בדיוק בליל  הלילה ההוא, "הבחירות 

החתונה שלי", הוא מספר.
ויו"ר  ברגע האחרון, הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו 
מופז,  שאול  'קדימה',  דאז  המרכזית  האופוזיציה  מפלגת 
להבנות על הקמת ממשלת אחדות. עיתוני הבוקר שדיווחו על 
פיזור הכנסת נשלחו מוקדם מהצפוי לעיטוף דגים וממשלת 
נתניהו ניצלה בעור שיניה. אפילו שרי הליכוד היותר מקורבים 
בסוד  היה  לא  מהם  איש  כמעט  מההודעה,  נדהמו  לראה"מ 
העניינים, כולם כבר נערכו לבחירות והחלו לתכנן את היום 
של  הקואליציוניים  שותפיו  היו  הופתע  שפחות  מי  שאחרי. 
נתניהו שבחשו בקדירה, כולל יו"ר ש"ס אלי ישי, יו"ר ישראל 
ויו"ר העצמאות אהוד ברק... אכן, היו  ביתנו איווט ליברמן 

ימים ששלושתם חברו יחד כדי להציל את ממשלת נתניהו.

ליל החניונים

ממשלת  חוותה  הבאה,  המשמעותית  הלילית  הדרמה  את 
נתניהו לאחרונה ממש, עם פיזור הכנסת ה-23, לקראת סוף 
דצמבר 2020, במה שכבר זכה לכינוי 'ליל החניונים'. בניגוד 
על  דווקא  מופז, הפעם ההפתעה התבשלה  עם  לילה  לאותו 
ידי מתנגדי נתניהו, שהפתיעו ברגע האחרון והובילו לפיזור 

הכנסת.
הממשלה  הקמת  מאז  ולמעשה  לכן,  קודם  כבר  כי  נזכיר 
מקשיים  וסבלה  תרנגולת  כרעי  על  ניצבה  היא  הפריטטית, 
של  המרכזיים  המרכיבים  שני  יומיומי.  בסיס  על  כמעט 
הממשלה – הליכוד בראשות נתניהו וכחול לבן בראשות גנץ 
וכלה  שופטים  ממינוי  החל  כמעט,  סוגיה  כל  על  -התעמתו 

בהעברת תקציב המדינה.
על פי חוק, נדרשו הצדדים להעביר את התקציב עד תום 
שכאן  אלא  הממשלה,  הרכבת  ממועד  חודשים  שלושה 
גנץ  בני  החליפי  רוה"מ  המחלוקת:  מסלעי  אחד  התעורר 
תקציב  ולהעביר  הקואליציוני  ההסכם  לנוסח  להיצמד  דרש 
לשמר  מנתניהו  למנוע  כדי   ,2021 שנת  עבור  גם  דו-שנתי 
ותקציב  יציאה' מהשותפות בסוף חודש מרץ, במידה  'חלון 
2021 לא יעבור עד אז. נתניהו, לעומתו, הסתמך על המלצות 
נפרדת  היערכות  מחייב  הקורונה  משבר  כי  וטען  הכלכלנים 
עבור כל שנה. שני הצדדים התבצרו בעמדותיהם ונראה היה 
כי הכנסת תתפזר כבר בתום שלושה חודשים, אולם אז הגיעה 

'פשרת האוזר' ואפשרה לשני הצדדים מוצא זמני של כבוד, 
לשבוע  עד  התקציב  להעברת  האחרון  המועד  דחיית  תוך 

האחרון של השנה.
פשרה  נרקמה  בדצמבר,  ב23  האחרון  המועד  לפני  יממה 
מורכבת שאפשרה לכאורה העברת חקיקה שתמנע את פיזור 
נוספים  הכנסת גם בהעדר תקציב ותאפשר לפחות שבועיים 
של הארכה שיאפשרו ניסוח פתרון מוסכם. על פניו, היו חברי 
הגורלית  מההצבעה  להיעדר  אמורים  לבן  כחול  של  הכנסת 
לעומת חברי הכנסת של הליכוד שנדרשו לתמוך בה. המאזן 
המשוער בתחילת ההצבעה היה אמור להיות 49 ח"כים בעד, 

לעומת 45 נגד.
לא  שמשהו  בליכוד  הבינו  ההצבעה  שלפני  בשעות  כבר 
מתנהל כשורה, שתי חברות כנסת ששמותיהן נקשרו בשלב 
זה כמי שצפויות להצטרף לגדעון סער במפלגתו החדשה – 
נציגי  הצליחו  היום  במהלך  נעדרו.  השכל,  ושרן  שיר  מיכל 
מרגישה  שאינה  טענה  היא  אולם  שיר,  את  להשיג  הליכוד 
בטוב ולא תגיע להצבעה. במשך שעות ארוכות הסתתרה שיר 
על  להופיע  שלא  לה  שמאפשר  )מה  הכנסת  בחניון  ברכבה 

לוחות הנוכחות הפזורים ברחבי הבניין(.
בליכוד נערכו ל'מריחת זמן' כדי לוודא את קיומו של רוב 
ח"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר  הנואמים,  אחרון  בהצבעה. 
פיליבסטר,  לייצר  נאומו  במהלך  התבקש  פינדרוס,  יצחק 
בכלים  הדוכן  על  נוכחותו  את  קרוב לשעתיים מתח  ובמשך 
ושיחות מעמיקות  יצירתיים, כולל שיעור על פרשת השבוע 
עם הח"כים שנכחו במליאה, מאחמד טיבי ועד קטי שיטרית.

בשלב מסוים, השתכנעו בליכוד ככל הנראה שיש בידם רוב 
ואין  נעשו  המאמצים  שמירב  הפחות  ולכל  החוק,  להעברת 
יותר את מי לגייס, והודיעו על מעבר להצבעה, שנערכה באופן 
שמי. כמקובל בהצבעות מסוג זה, הקריאה מזכירות הכנסת 
השלישי  הצ'אנס  לקראת  ואז,  הח"כים,  שמות  את  פעמיים 
והאחרון לוודא שאין כל ח"כ ששמו נשמט מהרשימה והוא 
שיר  מיכל   – כנסת  חברי  ארבעה  לאולם  פרצו  הצביע,  טרם 
זמיר מכחול  ואסף  חיימוביץ'  מיקי  רם שפע,  לצד  מהליכוד 
וחיימוביץ'  בזמן שזמיר  הוא בחניה,  גם  )שפע התחבא  לבן 
המתינו מחוץ למליאה עד לרגע האחרון( והצביעו נגד החוק. 
47 נדחתה ההצעה והכנסת התפזרה בשל  49 מול  ברוב של 

העדר תקציב.

ליל הייחודיים

תקציב המדינה סיפק לא מעט דרמות ליליות גם בעבר, אבל 
גם המבישה שבהן( התחוללה  )ויש שיאמרו  הזכורה מכולן 
1992, האחרון בממשלת  בעת אישור תקציב המדינה לשנת 
מעריב  עיתון  מבכירי  ז"ל,  לביא  צבי  של  במילותיו  שמיר. 
באותם ימים, "בלילה האחרון לחיי 'הכספים הייחודיים' היה 
מרוב  בכנסת, שחור  הכספים  ועדת  לחדר  המוביל  המסדרון 
אדם. המון לובשי שחורים, מהסוג הממלא אולמות באירועי 
להיות  עומד  זה  כי  לדעת  בלי  שם  הצטופף  החרדי,  המגזר 
מופע הסיום של שוד הקופה הציבורית. היו אלה מאות גבאי 
המדינה  תקציב  אישור  לפני  רגע  לירושלים  שעלו  עמותות 
1991/2, כדי להבטיח את חלקם בעוגה, וכל המרבה הרי זה 

משובח".
קצת רקע: החל מכניסתה של אגודת ישראל לקואליציה, 
גילו חבריה את הפוטנציאל הטמון בהפניית כספים ייעודיים, 
עתק  סכומי  זרמו  שנה   15 במשך  כמובן.  תורניות,  למטרות 
למוסדות שונים, כשכולם כולל כולם – ש"ס, אגודת ישראל 

ודגל התורה – משתתפים בחגיגה. 
חברי  היו  קריטריונים,  בהעדר 
ועדת הכספים הרלוונטיים בוחרים 
יזרמו  ולאן  וכמה  למי  בעצמם 
איחרו  לא  והלחצים  הכספים, 

להגיע.
גבו  כבר  המתוארת,  בשנה 
הכספים הללו מחיר תדמיתי כבד, 
הם  נוספות,  פרשיות  עם  בצירוף 
ציבורית  מחאה  של  לגל  גרמו 
המשטר.  שיטת  לשינוי  ודרישה 
לא לחינם כיכב הסלוגן 'מושחתים 
שנערכו  בבחירות  נמאסתם' 
בהמשך אותה שנה, בהן ניצח רבין 
בראשות  לעמוד  וחזר  שמיר  את 

הממשלה.
מנהלי  מאות  אם  לדעת  אין 
שנדחקו  והעמותות  המוסדות 
זוזים  כמה  לגרד  בניסיון  בכנסת 
באמצעות הפעלת לחצים על חברי 
הועדה, הבינו שזו סוף החגיגה. הם 
לבטח לא יכלו לשער כי מי שיוביל 
את החקיקה ששמה סוף לתופעה, 

יהיו דווקא נציגי המפד"ל בכנסת הבאה, על אף שהללו היו 
ב'תלמידיהם'  כשצפו  מקנאה  הוריקו  הם  השיטה,  ממציאי 
החרדים עולים על רבם, ויזמו חוק המסדיר את הקריטריונים, 

שרק באמצעותם יהיה ניתן לתקצב מוסדות ועמותות.
משה  ח"כ  הכספים  ועדת  את  ניהל  ההוא  האחרון  בלילה 
זאב פלדמן מ'אגודה', שהצליח להעביר כמאה מיליון שקל 
במסגרת 'הכספים הייחודיים', רובם המוחלט הגיעו למנהלים 
זרמו  שקל,  מיליון  כ20-30  והמיעוט,  הועדה,  על  שצבאו 
לפי  והאמנות,  התרבות  הספורט,  בתחומי  שונות  לעמותות 

הבטחות מראש של הנציגות החילונית בועדה.
כי  בחוק  קבעו  ואורלב(  )המר  הזבולונים  צמד  כאמור, 
יסודות  חוק  התקציב.  בספר  פרטיים  מוסדות  הזכרת  תיאסר 
התקציב קבע כי מכאן ולהבא ניתן יהיה להקצות כספים לכל 
תחום רק באמצעות סעיפים מוגדרים, ואו אז יחולקו הכספים 
נאלצה  החרדית  הנציגות  בקריטריונים.  עמידה  מבחני  לפי 
הישג  לרשום  מצליחה  כשהיא  ברירה,  בלית  בחוק  לתמוך 
החינוך  רשתות  שתי  את  ולהחריג  האחרון  הרגע  של  מינורי 
)החינוך העצמאי של יהדות התורה ו'אל המעיין' של ש"ס(. 
גם החרגה זו נרשמה לאחר קרב לילי לא פשוט שניהלו ש"ס 

והמפד"ל זו בזו.
לילה נוסף באותה שנה, היה ליל הפריימריז מורט העצבים 
יצחק   – הביניים  דור  מנהיגי  שני  בין  העבודה,  במפלגת 
הוביל  ומשם  הראשון  ניצח  בסיומן  פרס,  ושמעון  רבין 
לניצחון בבחירות הארציות ולנאום "אני אחליט, אני אנווט" 
המפורסם. איש לא יכול היה לשער כי בסוף הקדנציה יגרום 
השני  של  להכתרתו  ישראל,  מלכי  בכיכר  נוסף  גורלי  לילה 

כראש ממשלה זמני.

לילות המיקרופונים

והנודעים  הדרמטיים  הלילות  אחד  בלי  אפשר  אי  כמובן, 
המיקרופונים.  ליל   - בישראל  הפוליטית  בהיסטוריה  ביותר 
במנגנון  פוליטי  משחק  של  למופת  זמנית  בו  שנחשב  לילה 
הקטנונית  להתנהלות  מביש  סמל  היותו  לצד  מפלגתי, 
שהשתלטה על הפוליטיקה הישראלית לפני שלושה עשורים.

הרקע היה נעוץ בקטטות הירושה בליכוד, כששני המחנות 
ואריאל  החישוקאים  מחנה  מול  שמיר  מחנה  היו  המובילים 
להעביר  ינסה  שראה"מ  חששו  האחרונים  בתוכם.  שרון 
במחטף בכינוס מרכז מפלגת הליכוד הצעה מדינית פשרנית, 
ומי  האמריקני,  הממשל  ידי  על  עליו  שהופעל  הלחץ  לאור 
אם לא אריק שרון מצא את ההזדמנות לגזור קופון תדמיתי 

ולעשות סיבוב על ראש הממשלה.
נעזר  שרון  הליכוד,  מרכז  התכנס   1990 בפברואר  ב-12 
במקורבו ואיש סודו אורי שני והכין את הקרקע מלכתחילה 
באולם  הראשונות  השורות  מילוי  האחד,  היבטים:  בשני 
במה  ההגברה,  מערכת  על  השליטה  השגת  והשני,  באנשיו, 

שהתגלה כצעד האפקטיבי ביותר לאותו ערב.
ומיד לאחר מכן הדהים את  היום  שרון פתח בהצגת סדר 
שמיר כשהודיע על התפטרות מתפקידו והאשים את ראה"מ 
שאינו עושה די לחיסול הטרור. תומכיו שנכחו באולם החלו 
מיד לזעוק 'אריק, אריק', ושמיר נעמד להגיב לדברים, כשהוא 
מסרב לסגת מתוכניתו ומיד בסוף דבריו פונה לחברים ומבקש 

להצביע עליה.

המיקרופון  את  הנמיך  שני  אורי  שרון,  חיכה  הזה  לשלב 
כשהוא  ברמה,  להישמע  שרון  של  לזה  ואפשר  שמיר  של 
נגד  מי  ידו.  את  שירים  הטרור?  חיסול  בעד  "מי  מכריז: 
שיתוף מגורשים? שירים את ידו. מי נגד שיתוף ערביי מזרח 
ירושלים? שירים את ידו". למעשה, חברי המרכז התבקשו בו 
זמנית להצביע בעד הצעתו של שמיר ובעד ה'חישוקים' של 
שרון, המהומה שלטה בכל ואיש לא יכול היה לוודא באמת 
את תוצאות ההצבעה. סופו של דבר, שמיר הכריז כי הצעתו 

התקבלה...
באופן אירוני, 15 שנה לאחר מכן, בספטמבר 2005, ניצב 
זה  היה  מיקרופונים'.  'ליל  של  המושתק  בצד  שרון  אריק 
בשיאו של מאבק ההתנתקות, כאשר מרכז הליכוד )שהתנגד 
תקלות  ועקב  התערוכה,  בגני  התכנס  לתוכנית(  בחריפות 
במערכת ההגברה שנגרמו על ידי מתנגדיו של שרון, נמנעה 
ממנו האפשרות לשאת דברים במפלגה. בניגוד לשמיר, שרון 
הבין כי לא יצליח לנווט עוד במסגרת הליכוד, ואך חודשיים 

לאחר אותו אירוע, פרש והקים את מפלגת 'קדימה'.
אנפין  בזעיר  מיקרופונים'  'ליל 
חוותה גם מפלגת העבודה החבוטה 
שבע   .2004 בנובמבר  והמרוסקת 
סופית,  אותה  שנטש  לפני  שנים 
מיקרופון  ברק חטיפת  ביצע אהוד 
המפלגה,  מרכז  בכינוס  הבמה  על 

מידיו של משה שחל ההמום.
מועד  סביב  התנהל  הוויכוח 
המפלגה,  לראשות  הבחירות  קיום 
כשחלק גדול מחבריה דרש לקיים 
 - המועד  קביעת  לפני  נוסף  דיון 
בניגוד לעמדת ברק, שדרש לקבוע 
המיקרופון  חטיפת  לאלתר.  אותו 
ניכר  אז  וכבר  הישיבה  את  פוצצה 
היה שהמערך ההיסטורי צועד אלי 
היטב  זאת  שניסח  כפי  התרסקות, 
המועמד מתן וילנאי בהאשימו את 
ברק: "בכל ההיסטוריה של מפלגת 
אחד  נבחר  מנהיג  היה  העבודה 
שבחר ממניעים אישיים למחוק את 
מהמפה  העבודה  תנועת  של  שמה 
הפוליטית, וזה אתה. איך בחרת עם 
היוודע תוצאות הבחירות לקום ולנטוש הכל כאילו המפלגה 
של  העגומה  והתוצאה  וזורקים?  שמשתמשים  כלי  היא 
המשחק הזה ברורה וכואבת עד היום: ישראל אחת, העבודה 
אפס". לימים, כאמור, היה אותו וילנאי מחברי 'מחנה ברק' 

שסייעו בידו לפרק את המפלגה באופן סופי ולסגור מעגל.

לילה ללילה

וזה  הפוליטיים,  הלילות  הם  רבים  כי  כן  אם  לסכם  ניתן 
עוד לפני שנגענו בלילות סגירת הרשימות לכנסת, המספקות 
כמעט באופן קבוע דרמות )תשאלו את עו"ד בן גביר, שזכר 
סגירת הרשימות לכנסת ה-23 וה'מילה זו מילה' של רפי פרץ 
זוכר את שר  עוד בוער בדמו, ובצדק(. כותב השורות עודנו 
הביטחון נפתלי בנט מתרוצץ במסדרונות הכנסת כדי להספיק 
פיזית  כמעט  נאבק  שהוא  תוך  בזמן,  הועדה  לחדר  להגיע 

במאבטחי המשכן...
ישראלית  היסטוריה  של  כתבה  לסיים  אפשר  אי  אבל 
שם  גם  וכן,  המסריח,  התרגיל  את  לאזכר  מבלי  פוליטית 
חיפושים  ומותח של  ארוך  לילה  לתרגיל  על השותפים  עבר 
אחרי חברי הכנסת אברהם ורדיגר ואליעזר מזרחי, שנעלמו 
לבסוף  שהוביל  במה  עקבותיהם,  נודעו  ולא  באפריל  ב11 
בניסיונו  פרס,  שמעון  האולטימטיבי,  הלוזר  של  לכישלונו 

להרכיב ממשלה צרה.
ואחר וגם כתבה זו מסתיימת בשעות הקטנות של הלילה, 

נאחל לכולכם לילה טוב וליל שימורים כשר ושמח.
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נתניהו ויצחק מרדכי הלילה שבו כמעט נפלה הממשלה. נתניהו ומופז 

נתניהו, ברק וגנץ בימים אחריםרה"מ יצחק רבין בסיור בחירותפיליבסטר . ח"כ יצחק פינדרוסרה"מ לשעבר מנחם בגין נואםרה"מ לשעבר מנחם בגין מצביע בקלפי

באותו ערב התכנסו בביתו שבמוצא רוני מילוא, 
אמנון ליפקין שחק ודן מרידור לדיון אל תוך הלילה, 

בסיומו החליטו לייסד מפלגה. בבחירות אמנם 
רשמה מפלגת המרכז כישלון חרוץ וסיימה עם 6 

מנדטים בלבד, אך לא מן הנמנע כי את עיקר הנזק 
התדמיתי לנתניהו באותן בחירות, גרם לו מרדכי 
בעימות הטלוויזיוני בין השניים, כשביקש ממנו 

"להסתכל לו בעיניים"

»
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לילות של גנרלים

יותר מכל ראש ממשלה אחר, חווה נתניהו לילות דרמטיים 
חוללו  ואחרים  כלום  בלא  הסתיימו  חלקם  כהונתו,  במהלך 
שני  לבחירות.  והליכה  הכנסת  פיזור  כדי  עד  פוליטי,  מפץ 
לכהן  שהחלה  השנייה,  בממשלתו  נרשמו  שכאלו  לילות 
במרץ 2009 ושרדה כמעט ארבע שנים מלאות, אבל תחילה 
ללילה אחד כזה שנרשם דווקא בשלהי כהונתו הראשונה, עם 
את מפלגת  להקים  מרדכי  יצחק  הביטחון  החלטתו של שר 

המרכז.
לא  דאז  הביטחון  שר  למרדכי,  המקורב  בכיר  גורם  לפי 
זמן  תכנן לקחת פסק  והוא  בליכוד מאחר  לפריימריז  נרשם 
הליכוד  בכירי  בהמשך  שנהגו  כפי  הפוליטיים,  מהחיים 
כחלון וסער. שני אירועים הובילו אותו להחלטה על הקמת 
מפלגת המרכז, תחילה היה זה טאבו שהציב נתניהו על נסיעה 
כל  לעיני  פיטוריו  ובהמשך,  למובארק,  מרדכי  מתוכננת של 

האומה באחד המוצ"שים בתחילת 99'.
אמנון  מילוא,  רוני  שבמוצא  בביתו  התכנסו  ערב  באותו 
ליפקין שחק ודן מרידור לדיון אל תוך הלילה, בסיומו החליטו 
לייסד מפלגה. בבחירות אמנם רשמה מפלגת המרכז כישלון 
6 מנדטים בלבד, אך לא מן הנמנע כי את  חרוץ וסיימה עם 
עיקר הנזק התדמיתי לנתניהו באותן בחירות, גרם לו מרדכי 
בעימות הטלוויזיוני בין השניים, כשביקש ממנו "להסתכל לו 

בעיניים".
וגם  יותר  מנוסה  נתניהו  הגיע  ב2009  השנייה  לממשלתו 
מוכן יותר ללילות ארוכים. בתחילת הדרך מנתה הממשלה 74 
ח"כים, כולל מפלגת העבודה בראשות אהוד ברק בשלמותה, 
על שלושה עשר אצבעותיה, שמנעו מצב של רוב דחוק בן 61 
ח"כים בלבד. ב-16 בינואר 2011 נרשם לילה דרמטי ראשון 
– חילוקי הדעות בתוך מפלגת העבודה הגיעו לשיא, וראה"מ 
לשעבר אהוד ברק הוביל את חבורת נאמניו )שלום שמחון, 
מהמפלגה  לפרישה  וילף(  ועינת  נוקד  אורית  וילנאי,  מתן 

ולהקמת מפלגת עצמאות.
שונות  הצעות  הועלו  במסגרתו  לבן,  לילה  לכך  קדם 
ומשונות. בשלב מסוים, ניסה ברק ללחוץ על נתניהו שישריין 
אותו עצמו לבדו, בתפקיד שר ביטחון מקצועי, מעין המעמד 
שהיה למשה דיין בממשלתו של מנחם בגין כשר חוץ. אצל 
נתניהו זו הייתה התקופה בה התחיל ברק להימאס עליו והוא 
נאלץ  וברק  פוליטית,  יעילה  הלא  להצעה  באלגנטיות  סירב 
במדבר  להרפתקה  נאמניו  את  ולהוביל  המפלגה  את  לפצל 

הצחיח ולסיום הקריירות הפוליטיות שלהם.
אליעזר  בן  הרצוג,   – דאז  העבודה  מפלגת  שרי  שאר 
כבר  סיעתם  עם  הקואליציה  את  ועזבו  התפטרו   - וברוורמן 
את  ששמר  יציב  עוגן  לנתניהו  העניק  ברק  אבל  למחרת, 
הקואליציה עם 66 חברי כנסת ונתן לה אורך נשימה, לפחות 

עד לחודש מאי 2012, אז הגיע הלילה הדרמטי השני.
תסביך  שיצרו  המרכזיים  הנושאים  אחד  היום,  כן  כאז 
התקשתה  הכנסת  הישיבות.  בני  גיוס  נושא  היה  קואליציוני 
לילה  בשעת  נמנע.  בלתי  נראה  ופיזורה  להבנות  להגיע 
בקריאה  פיזורה  על  הכנסת  מליאת  הצביעה  כבר  מאוחרת 

לפני  קצרה,  ולמנוחה  לועדות  התפזרו  והח"כים  ראשונה, 
בלתי  נראה  היה  המהלך  ושלישית.  שניה  בקריאה  הצבעה 
בכיר   .2012 אוגוסט  לקראת  נקבע  הבחירות  ומועד  נמנע 
את  שוכח  לא  סגל,  עמית  בישראל,  הפוליטיים  הפרשנים 
היו אמורות להתקיים בדיוק בליל  הלילה ההוא, "הבחירות 

החתונה שלי", הוא מספר.
ויו"ר  ברגע האחרון, הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו 
מופז,  שאול  'קדימה',  דאז  המרכזית  האופוזיציה  מפלגת 
להבנות על הקמת ממשלת אחדות. עיתוני הבוקר שדיווחו על 
פיזור הכנסת נשלחו מוקדם מהצפוי לעיטוף דגים וממשלת 
נתניהו ניצלה בעור שיניה. אפילו שרי הליכוד היותר מקורבים 
בסוד  היה  לא  מהם  איש  כמעט  מההודעה,  נדהמו  לראה"מ 
העניינים, כולם כבר נערכו לבחירות והחלו לתכנן את היום 
של  הקואליציוניים  שותפיו  היו  הופתע  שפחות  מי  שאחרי. 
נתניהו שבחשו בקדירה, כולל יו"ר ש"ס אלי ישי, יו"ר ישראל 
ויו"ר העצמאות אהוד ברק... אכן, היו  ביתנו איווט ליברמן 

ימים ששלושתם חברו יחד כדי להציל את ממשלת נתניהו.

ליל החניונים

ממשלת  חוותה  הבאה,  המשמעותית  הלילית  הדרמה  את 
נתניהו לאחרונה ממש, עם פיזור הכנסת ה-23, לקראת סוף 
דצמבר 2020, במה שכבר זכה לכינוי 'ליל החניונים'. בניגוד 
על  דווקא  מופז, הפעם ההפתעה התבשלה  עם  לילה  לאותו 
ידי מתנגדי נתניהו, שהפתיעו ברגע האחרון והובילו לפיזור 

הכנסת.
הממשלה  הקמת  מאז  ולמעשה  לכן,  קודם  כבר  כי  נזכיר 
מקשיים  וסבלה  תרנגולת  כרעי  על  ניצבה  היא  הפריטטית, 
של  המרכזיים  המרכיבים  שני  יומיומי.  בסיס  על  כמעט 
הממשלה – הליכוד בראשות נתניהו וכחול לבן בראשות גנץ 
וכלה  שופטים  ממינוי  החל  כמעט,  סוגיה  כל  על  -התעמתו 

בהעברת תקציב המדינה.
על פי חוק, נדרשו הצדדים להעביר את התקציב עד תום 
שכאן  אלא  הממשלה,  הרכבת  ממועד  חודשים  שלושה 
גנץ  בני  החליפי  רוה"מ  המחלוקת:  מסלעי  אחד  התעורר 
תקציב  ולהעביר  הקואליציוני  ההסכם  לנוסח  להיצמד  דרש 
לשמר  מנתניהו  למנוע  כדי   ,2021 שנת  עבור  גם  דו-שנתי 
ותקציב  יציאה' מהשותפות בסוף חודש מרץ, במידה  'חלון 
2021 לא יעבור עד אז. נתניהו, לעומתו, הסתמך על המלצות 
נפרדת  היערכות  מחייב  הקורונה  משבר  כי  וטען  הכלכלנים 
עבור כל שנה. שני הצדדים התבצרו בעמדותיהם ונראה היה 
כי הכנסת תתפזר כבר בתום שלושה חודשים, אולם אז הגיעה 

'פשרת האוזר' ואפשרה לשני הצדדים מוצא זמני של כבוד, 
לשבוע  עד  התקציב  להעברת  האחרון  המועד  דחיית  תוך 

האחרון של השנה.
פשרה  נרקמה  בדצמבר,  ב23  האחרון  המועד  לפני  יממה 
מורכבת שאפשרה לכאורה העברת חקיקה שתמנע את פיזור 
נוספים  הכנסת גם בהעדר תקציב ותאפשר לפחות שבועיים 
של הארכה שיאפשרו ניסוח פתרון מוסכם. על פניו, היו חברי 
הגורלית  מההצבעה  להיעדר  אמורים  לבן  כחול  של  הכנסת 
לעומת חברי הכנסת של הליכוד שנדרשו לתמוך בה. המאזן 
המשוער בתחילת ההצבעה היה אמור להיות 49 ח"כים בעד, 

לעומת 45 נגד.
לא  שמשהו  בליכוד  הבינו  ההצבעה  שלפני  בשעות  כבר 
מתנהל כשורה, שתי חברות כנסת ששמותיהן נקשרו בשלב 
זה כמי שצפויות להצטרף לגדעון סער במפלגתו החדשה – 
נציגי  הצליחו  היום  במהלך  נעדרו.  השכל,  ושרן  שיר  מיכל 
מרגישה  שאינה  טענה  היא  אולם  שיר,  את  להשיג  הליכוד 
בטוב ולא תגיע להצבעה. במשך שעות ארוכות הסתתרה שיר 
על  להופיע  שלא  לה  שמאפשר  )מה  הכנסת  בחניון  ברכבה 

לוחות הנוכחות הפזורים ברחבי הבניין(.
בליכוד נערכו ל'מריחת זמן' כדי לוודא את קיומו של רוב 
ח"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר  הנואמים,  אחרון  בהצבעה. 
פיליבסטר,  לייצר  נאומו  במהלך  התבקש  פינדרוס,  יצחק 
בכלים  הדוכן  על  נוכחותו  את  קרוב לשעתיים מתח  ובמשך 
ושיחות מעמיקות  יצירתיים, כולל שיעור על פרשת השבוע 
עם הח"כים שנכחו במליאה, מאחמד טיבי ועד קטי שיטרית.

בשלב מסוים, השתכנעו בליכוד ככל הנראה שיש בידם רוב 
ואין  נעשו  המאמצים  שמירב  הפחות  ולכל  החוק,  להעברת 
יותר את מי לגייס, והודיעו על מעבר להצבעה, שנערכה באופן 
שמי. כמקובל בהצבעות מסוג זה, הקריאה מזכירות הכנסת 
השלישי  הצ'אנס  לקראת  ואז,  הח"כים,  שמות  את  פעמיים 
והאחרון לוודא שאין כל ח"כ ששמו נשמט מהרשימה והוא 
שיר  מיכל   – כנסת  חברי  ארבעה  לאולם  פרצו  הצביע,  טרם 
זמיר מכחול  ואסף  חיימוביץ'  מיקי  רם שפע,  לצד  מהליכוד 
וחיימוביץ'  בזמן שזמיר  הוא בחניה,  גם  )שפע התחבא  לבן 
המתינו מחוץ למליאה עד לרגע האחרון( והצביעו נגד החוק. 
47 נדחתה ההצעה והכנסת התפזרה בשל  49 מול  ברוב של 

העדר תקציב.

ליל הייחודיים

תקציב המדינה סיפק לא מעט דרמות ליליות גם בעבר, אבל 
גם המבישה שבהן( התחוללה  )ויש שיאמרו  הזכורה מכולן 
1992, האחרון בממשלת  בעת אישור תקציב המדינה לשנת 
מעריב  עיתון  מבכירי  ז"ל,  לביא  צבי  של  במילותיו  שמיר. 
באותם ימים, "בלילה האחרון לחיי 'הכספים הייחודיים' היה 
מרוב  בכנסת, שחור  הכספים  ועדת  לחדר  המוביל  המסדרון 
אדם. המון לובשי שחורים, מהסוג הממלא אולמות באירועי 
להיות  עומד  זה  כי  לדעת  בלי  שם  הצטופף  החרדי,  המגזר 
מופע הסיום של שוד הקופה הציבורית. היו אלה מאות גבאי 
המדינה  תקציב  אישור  לפני  רגע  לירושלים  שעלו  עמותות 
1991/2, כדי להבטיח את חלקם בעוגה, וכל המרבה הרי זה 

משובח".
קצת רקע: החל מכניסתה של אגודת ישראל לקואליציה, 
גילו חבריה את הפוטנציאל הטמון בהפניית כספים ייעודיים, 
עתק  סכומי  זרמו  שנה   15 במשך  כמובן.  תורניות,  למטרות 
למוסדות שונים, כשכולם כולל כולם – ש"ס, אגודת ישראל 

ודגל התורה – משתתפים בחגיגה. 
חברי  היו  קריטריונים,  בהעדר 
ועדת הכספים הרלוונטיים בוחרים 
יזרמו  ולאן  וכמה  למי  בעצמם 
איחרו  לא  והלחצים  הכספים, 

להגיע.
גבו  כבר  המתוארת,  בשנה 
הכספים הללו מחיר תדמיתי כבד, 
הם  נוספות,  פרשיות  עם  בצירוף 
ציבורית  מחאה  של  לגל  גרמו 
המשטר.  שיטת  לשינוי  ודרישה 
לא לחינם כיכב הסלוגן 'מושחתים 
שנערכו  בבחירות  נמאסתם' 
בהמשך אותה שנה, בהן ניצח רבין 
בראשות  לעמוד  וחזר  שמיר  את 

הממשלה.
מנהלי  מאות  אם  לדעת  אין 
שנדחקו  והעמותות  המוסדות 
זוזים  כמה  לגרד  בניסיון  בכנסת 
באמצעות הפעלת לחצים על חברי 
הועדה, הבינו שזו סוף החגיגה. הם 
לבטח לא יכלו לשער כי מי שיוביל 
את החקיקה ששמה סוף לתופעה, 

יהיו דווקא נציגי המפד"ל בכנסת הבאה, על אף שהללו היו 
ב'תלמידיהם'  כשצפו  מקנאה  הוריקו  הם  השיטה,  ממציאי 
החרדים עולים על רבם, ויזמו חוק המסדיר את הקריטריונים, 

שרק באמצעותם יהיה ניתן לתקצב מוסדות ועמותות.
משה  ח"כ  הכספים  ועדת  את  ניהל  ההוא  האחרון  בלילה 
זאב פלדמן מ'אגודה', שהצליח להעביר כמאה מיליון שקל 
במסגרת 'הכספים הייחודיים', רובם המוחלט הגיעו למנהלים 
זרמו  שקל,  מיליון  כ20-30  והמיעוט,  הועדה,  על  שצבאו 
לפי  והאמנות,  התרבות  הספורט,  בתחומי  שונות  לעמותות 

הבטחות מראש של הנציגות החילונית בועדה.
כי  בחוק  קבעו  ואורלב(  )המר  הזבולונים  צמד  כאמור, 
יסודות  חוק  התקציב.  בספר  פרטיים  מוסדות  הזכרת  תיאסר 
התקציב קבע כי מכאן ולהבא ניתן יהיה להקצות כספים לכל 
תחום רק באמצעות סעיפים מוגדרים, ואו אז יחולקו הכספים 
נאלצה  החרדית  הנציגות  בקריטריונים.  עמידה  מבחני  לפי 
הישג  לרשום  מצליחה  כשהיא  ברירה,  בלית  בחוק  לתמוך 
החינוך  רשתות  שתי  את  ולהחריג  האחרון  הרגע  של  מינורי 
)החינוך העצמאי של יהדות התורה ו'אל המעיין' של ש"ס(. 
גם החרגה זו נרשמה לאחר קרב לילי לא פשוט שניהלו ש"ס 

והמפד"ל זו בזו.
לילה נוסף באותה שנה, היה ליל הפריימריז מורט העצבים 
יצחק   – הביניים  דור  מנהיגי  שני  בין  העבודה,  במפלגת 
הוביל  ומשם  הראשון  ניצח  בסיומן  פרס,  ושמעון  רבין 
לניצחון בבחירות הארציות ולנאום "אני אחליט, אני אנווט" 
המפורסם. איש לא יכול היה לשער כי בסוף הקדנציה יגרום 
השני  של  להכתרתו  ישראל,  מלכי  בכיכר  נוסף  גורלי  לילה 

כראש ממשלה זמני.

לילות המיקרופונים

והנודעים  הדרמטיים  הלילות  אחד  בלי  אפשר  אי  כמובן, 
המיקרופונים.  ליל   - בישראל  הפוליטית  בהיסטוריה  ביותר 
במנגנון  פוליטי  משחק  של  למופת  זמנית  בו  שנחשב  לילה 
הקטנונית  להתנהלות  מביש  סמל  היותו  לצד  מפלגתי, 
שהשתלטה על הפוליטיקה הישראלית לפני שלושה עשורים.

הרקע היה נעוץ בקטטות הירושה בליכוד, כששני המחנות 
ואריאל  החישוקאים  מחנה  מול  שמיר  מחנה  היו  המובילים 
להעביר  ינסה  שראה"מ  חששו  האחרונים  בתוכם.  שרון 
במחטף בכינוס מרכז מפלגת הליכוד הצעה מדינית פשרנית, 
ומי  האמריקני,  הממשל  ידי  על  עליו  שהופעל  הלחץ  לאור 
אם לא אריק שרון מצא את ההזדמנות לגזור קופון תדמיתי 

ולעשות סיבוב על ראש הממשלה.
נעזר  שרון  הליכוד,  מרכז  התכנס   1990 בפברואר  ב-12 
במקורבו ואיש סודו אורי שני והכין את הקרקע מלכתחילה 
באולם  הראשונות  השורות  מילוי  האחד,  היבטים:  בשני 
במה  ההגברה,  מערכת  על  השליטה  השגת  והשני,  באנשיו, 

שהתגלה כצעד האפקטיבי ביותר לאותו ערב.
ומיד לאחר מכן הדהים את  היום  שרון פתח בהצגת סדר 
שמיר כשהודיע על התפטרות מתפקידו והאשים את ראה"מ 
שאינו עושה די לחיסול הטרור. תומכיו שנכחו באולם החלו 
מיד לזעוק 'אריק, אריק', ושמיר נעמד להגיב לדברים, כשהוא 
מסרב לסגת מתוכניתו ומיד בסוף דבריו פונה לחברים ומבקש 

להצביע עליה.

המיקרופון  את  הנמיך  שני  אורי  שרון,  חיכה  הזה  לשלב 
כשהוא  ברמה,  להישמע  שרון  של  לזה  ואפשר  שמיר  של 
נגד  מי  ידו.  את  שירים  הטרור?  חיסול  בעד  "מי  מכריז: 
שיתוף מגורשים? שירים את ידו. מי נגד שיתוף ערביי מזרח 
ירושלים? שירים את ידו". למעשה, חברי המרכז התבקשו בו 
זמנית להצביע בעד הצעתו של שמיר ובעד ה'חישוקים' של 
שרון, המהומה שלטה בכל ואיש לא יכול היה לוודא באמת 
את תוצאות ההצבעה. סופו של דבר, שמיר הכריז כי הצעתו 

התקבלה...
באופן אירוני, 15 שנה לאחר מכן, בספטמבר 2005, ניצב 
זה  היה  מיקרופונים'.  'ליל  של  המושתק  בצד  שרון  אריק 
בשיאו של מאבק ההתנתקות, כאשר מרכז הליכוד )שהתנגד 
תקלות  ועקב  התערוכה,  בגני  התכנס  לתוכנית(  בחריפות 
במערכת ההגברה שנגרמו על ידי מתנגדיו של שרון, נמנעה 
ממנו האפשרות לשאת דברים במפלגה. בניגוד לשמיר, שרון 
הבין כי לא יצליח לנווט עוד במסגרת הליכוד, ואך חודשיים 

לאחר אותו אירוע, פרש והקים את מפלגת 'קדימה'.
אנפין  בזעיר  מיקרופונים'  'ליל 
חוותה גם מפלגת העבודה החבוטה 
שבע   .2004 בנובמבר  והמרוסקת 
סופית,  אותה  שנטש  לפני  שנים 
מיקרופון  ברק חטיפת  ביצע אהוד 
המפלגה,  מרכז  בכינוס  הבמה  על 

מידיו של משה שחל ההמום.
מועד  סביב  התנהל  הוויכוח 
המפלגה,  לראשות  הבחירות  קיום 
כשחלק גדול מחבריה דרש לקיים 
 - המועד  קביעת  לפני  נוסף  דיון 
בניגוד לעמדת ברק, שדרש לקבוע 
המיקרופון  חטיפת  לאלתר.  אותו 
ניכר  אז  וכבר  הישיבה  את  פוצצה 
היה שהמערך ההיסטורי צועד אלי 
היטב  זאת  שניסח  כפי  התרסקות, 
המועמד מתן וילנאי בהאשימו את 
ברק: "בכל ההיסטוריה של מפלגת 
אחד  נבחר  מנהיג  היה  העבודה 
שבחר ממניעים אישיים למחוק את 
מהמפה  העבודה  תנועת  של  שמה 
הפוליטית, וזה אתה. איך בחרת עם 
היוודע תוצאות הבחירות לקום ולנטוש הכל כאילו המפלגה 
של  העגומה  והתוצאה  וזורקים?  שמשתמשים  כלי  היא 
המשחק הזה ברורה וכואבת עד היום: ישראל אחת, העבודה 
אפס". לימים, כאמור, היה אותו וילנאי מחברי 'מחנה ברק' 

שסייעו בידו לפרק את המפלגה באופן סופי ולסגור מעגל.

לילה ללילה

וזה  הפוליטיים,  הלילות  הם  רבים  כי  כן  אם  לסכם  ניתן 
עוד לפני שנגענו בלילות סגירת הרשימות לכנסת, המספקות 
כמעט באופן קבוע דרמות )תשאלו את עו"ד בן גביר, שזכר 
סגירת הרשימות לכנסת ה-23 וה'מילה זו מילה' של רפי פרץ 
זוכר את שר  עוד בוער בדמו, ובצדק(. כותב השורות עודנו 
הביטחון נפתלי בנט מתרוצץ במסדרונות הכנסת כדי להספיק 
פיזית  כמעט  נאבק  שהוא  תוך  בזמן,  הועדה  לחדר  להגיע 

במאבטחי המשכן...
ישראלית  היסטוריה  של  כתבה  לסיים  אפשר  אי  אבל 
שם  גם  וכן,  המסריח,  התרגיל  את  לאזכר  מבלי  פוליטית 
חיפושים  ומותח של  ארוך  לילה  לתרגיל  על השותפים  עבר 
אחרי חברי הכנסת אברהם ורדיגר ואליעזר מזרחי, שנעלמו 
לבסוף  שהוביל  במה  עקבותיהם,  נודעו  ולא  באפריל  ב11 
בניסיונו  פרס,  שמעון  האולטימטיבי,  הלוזר  של  לכישלונו 

להרכיב ממשלה צרה.
ואחר וגם כתבה זו מסתיימת בשעות הקטנות של הלילה, 

נאחל לכולכם לילה טוב וליל שימורים כשר ושמח.

19מוסף פסח תשפ''א מוסף פסח תשפ''א1818

נתניהו ויצחק מרדכי הלילה שבו כמעט נפלה הממשלה. נתניהו ומופז 

נתניהו, ברק וגנץ בימים אחריםרה"מ יצחק רבין בסיור בחירותפיליבסטר . ח"כ יצחק פינדרוסרה"מ לשעבר מנחם בגין נואםרה"מ לשעבר מנחם בגין מצביע בקלפי

באותו ערב התכנסו בביתו שבמוצא רוני מילוא, 
אמנון ליפקין שחק ודן מרידור לדיון אל תוך הלילה, 

בסיומו החליטו לייסד מפלגה. בבחירות אמנם 
רשמה מפלגת המרכז כישלון חרוץ וסיימה עם 6 

מנדטים בלבד, אך לא מן הנמנע כי את עיקר הנזק 
התדמיתי לנתניהו באותן בחירות, גרם לו מרדכי 
בעימות הטלוויזיוני בין השניים, כשביקש ממנו 

"להסתכל לו בעיניים"

»
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ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקום: האבא לחם יחד עם גייסותיו של היטלר ושנא יהודים עד סוף ימיו. הבן, מתגורר בגליל התחתון כיהודי שומר מצוות

כשיורם זאם מגיע מידי בוקר לבית-הכנסת שביישוב הדתי 
משאר  שונה  נראה  לא  הוא  שחרית,  לתפילת  נטופה  מצפה 
המתפללים שבבית הכנסת. הוא מתעטף בטלית, מניח תפילין 

וניגש למקומו הקבוע להתחיל בתפילה.
אולי הוותיקים מבין מתפללי המקום מכירים את סיפורו, אך 
שומר  המורה  שיורם,  יאמין  לא  כיום  אותו  שיפגוש  אדם  אף 
שהיה  מי  זאם,  וולטר  של  בנו  הוא  הקטן,  מהיישוב  המצוות 
בכל  יהודים  ותיעב  השנייה,  העולם  מלחמת  בימי  נאצי  חייל 

מאודו עד ליומו האחרון.
ולשמור  להתגייר  אנטישמי  נאצי  חייל  של  בן  הגיע  איך 
מצוות? שאלנו את יורם השבוע, בראיון מיוחד ל'קו עיתונות' 

ומסתבר שמאחורי הדברים מסתתר סיפור מרתק.
פותח  הוא  שבגרמניה",  בבוואריה  קטנה  בעיירה  "נולדתי 
בסיפורו. "בשנות ה-30' הצטרף אבי ל'חזית העבודה', שהייתה 
כמין 'שירות לאומי' שכולם צריכים היו לעשות, וכללה סלילת 
אבי  גויס  מכן,  לאחר  המדינה.  ברחבי  עבודות  ועוד  כבישים 
לא  הוא  מן השורה. למעשה  כחייל  הנאצי, שם שימש  לצבא 
- בגלל  היה בעיקר בחיל האספקה  שירת הרבה בחזית, אלא 
הרקע שלו בחזית העבודה. אבל יצא לו להילחם בכמה חזיתות, 
והוא תמיד סיפר שזו התקופה הכי יפה שלו בחיים. בתור חייל 
הוא היה מוצב בבלרוס, ברוסיה ובפולין ולאחר כיבוש צרפת 

- גם בדרום צרפת.
"עם תום המלחמה אבי חזר הביתה, וזמן לא רב לאחר מכן, 
התחתנה  ואמי  התגרשו  שלי  ההורים   ,3 בן  הייתי  אני  כאשר 
בבית,  גדלתי  בינתיים  ילדים.  חמישה  עם  אלמן  עם  בשנית 

ולמדתי בבית הספר ובתיכון בעיר. כשהייתי בן 10, אבי החורג 
נפטר. הוא היה אדם מיוחד, סוציאליסט, שעבד ברכבת, והיה 

אחד מהפועלים הוותיקים בעבודות הרכבת". 
גם  קשר  לך  היה  עוד  הנאצי,  החייל  הביולוגי,  אביך  עם 

אחרי הגירושין?
"כן. לפי הסכמי הגירושין הייתי אמור להיות אצלו במשך 
ולכן  משלו,  דירה  לו  הייתה  לא  בתחילה  אבל  בשנה,  חודש 
גרתי אצל אמי עד גיל 12, אז הוא בנה בית לעצמו, ואז הכרתי 
לאבי  בשנה.  חודש  במשך  אליו  מגיע  הייתי  ומאז  שוב  אותו 
לעבוד  התחיל  והוא  כישוריו,  על  מקצועית  תעודה  הייתה 
נכנס לעבוד באיזה מפעל  ולבסוף  מיני מקומות,  כמסגר בכל 
כימיקלים בדרום בוואריה, לשם עבר לגור עם אשתו השנייה".

מה היה יחסו ליהודים?
והוא עבד תקופה  גדל בפרנקפורט,  "שלילי לחלוטין. הוא 
ארוכה בחנות של יהודי בשם זליגמן, ועל ההיכרות אתו הוא 
הסתמך כהיכרות עם כלל היהודים. זליגמן הזה היה 'הטיפוס 
חשב  הוא  אתו  ומההיכרות  עבורו,  האולטימטיבי  היהודי' 
כל  את  הזמן  באותו  ספג  גם  הוא  יהודי.  זה  מה  יודע  שהוא 
האידיאולוגיה של הנאצים, גדל לתוך זה והאמין בלב שלם לכל 
מה שסיפרו לו, שזו האמת. אחרי המלחמה האמריקאים שטפו 
דמוקרטיה  על  שלהם,  האידיאולוגיה  עם  מחדש  המח  את  לו 
ועוד כל מיני דברים שלא מתאימים לגרמנים, אבל זה לא ממש 
ושנא  אנטישמי  היה  הוא  לחייו  האחרון  הרגע  עד  ואכן  עזר 

יהודים.
אף  לה  היה  ולא  יותר,  סובלנית  הייתה  זאת,  לעומת  "אמי, 

אך  בבוואריה,  קטן  מכפר  באה  אמנם  היא  יהודים.  עם  בעיה 
יותר רחבות  ודעותיה היו הרבה  הכירה הרבה אנשים בחייה, 
מאבי. היא הבינה שאולי יש יהודים לא טובים, בדיוק כמו שיש 
קתולים לא טובים, אך היא לא הושפעה מאבי ולא דיברה נגד 
היהודים. כך יצא שלמעשה האווירה בבית נגד יהודים הייתה 
נייטרלית. גם אבי החורג לא היה שונא יהודים. גרנו יחד אחרי 
המלחמה בבלוק של עובדי רכבת בדרום גרמניה, ומה שהעסיק 
אותם אז זה רק איך למצוא מקום עבודה ומהיכן להביא אוכל. 

לא היה בכלל זמן לאידיאולוגיה".

האמין בפרוטוקולים של זקני ציון

אביו אמנם שנא יהודים, אך לבנו אין עדויות ודאיות שגם 
ולא  יהודים,  הריגת  לשם  יהודים  שהרגו  הנאצים  בין  היה 
נגד מדינות האויב של גרמניה. "כששאלנו  כחלק מהמלחמה 
את אבא, הוא אמר כמה פעמים שהוא לא מרגיש אשם בשום 
דבר. הוא אמר שהוא לא הרג יהודים לשם הריגת יהודים, אלא 
בכל  כמו  עצמה,  המלחמה  במהלך  אנשים  רק  להרוג  לו  יצא 
מלחמה. כך לפחות הוא סיפר. אבל אפשר להאמין לו, משום 
שהוא סיפר בצורה חופשית מאד על חוויותיו במלחמה, ולא 
היה  אמור  כן  לכאורה  שהוא  דברים  מיני  כל  לספר  התבייש 
להתבייש בהם או להביע עד ימיו האחרונים דעות אנטישמיות 
שה'פרוטוקולים  האמין  למשל,  הוא,  החוק.  נגד  שזה  למרות 

אביו היה חייל נאצי שלחם עם שאר חייליו של הצורר היטלר ימ"ש, אבל יורם זאם הוא יהודי שומר תורה 
ומצוות המתגורר בארץ-ישראל ומגדל משפחה של שומרי מצוות ⋅ עד יומו האחרון היה וולטר זאם אביו 
הגרמני, אנטישמי שונא יהודים, אבל אירח מידי שנה בביתו את נכדיו שומרי המצוות מהארץ ⋅ איך מגיע 
צעיר גרמני, בן לחייל נאצי, לזרועות היהדות? 'קו עיתונות' חושף את הסיפור המרתק, שמתחיל בדרום 

בוואריה שבגרמניה, ומסתיים ביישוב מצפה נטופה בישראל

אלי שניידר

אבא שלי היה נאצי 

"אבא חשב שזה שטויות של צעירים". יורם זאם עם אביו 
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של זקני ציון' הם אמת ולא המצאה, אבל דווקא בקשר להריגת 
יהודים לשם הריגת יהודים, הוא לא אמר שהוא עשה, ולכן אפשר 

להאמין לו".
אך דווקא אותו הרעל שאביו הביולוגי, החייל הנאצי, טפטף 
לבנו הצעיר נגד היהודים, הביא לבסוף לתגובה ההפוכה. "בגיל 
תיכון רצו לעשות לנו הכרה עם מספר דתות, ובמסגרת זו לקחו 
הייתה  בה  מאד,  מפורסמת  עיר  ברגנסבורג,  לבית-כנסת  אותנו 
הקהילה יהודית הכי גדולה באירופה עד לפני כמה מאות שנים. 
של  מטמון  ומצאו  חפירות  באזור  ערכו  אף  שנה  כעשרים  לפני 
המלחמה  אחרי  אבל  היהודית,  הקהילה  של  וחותמות  מטבעות 

היו שם מתי מעט יהודיים, כל מיני שרידים משארית הפליטה.
"ושם פגשתי את הרב של אותה קהילה, הרב ליברמן, שהיה 
בן-אדם מאד מרשים, הרבה יותר מכל הכמרים שהכרתי, שהיו 
אושיות ממש תפלות. הוא, לעומת זאת, עשה עליי רושם אדיר. 
מדובר גם בתקופה שאתה צעיר בגיל העשרה, ואתה לא בטוח 
במה שאתה ואתה מחפש את עצמך. הרב עשה עליי רושם שקשה 
מאד לשכוח אותו, כי עד שפגשתי בו קיבלנו רושם שהיהודים זה 
משהו שהיה בעבר ואיננו עוד, ופתאום אתה פוגש מישהו ששרד 
שמסופר  כמו  יהודיים  חיים  ומנהל  מאמין  ועדיין  המחנות  את 

בספרים".
הקהילה היהודית ברגנסבורג באותו הזמן הייתה קטנה מאד. 
רק  בעצם  זה  שם  שנשאר  ומי  צעירים,  או  ילדים  שם  היו  "לא 

הזקנים, כ-80 יהודים בערך, שהרב ליברמן הנהיג אותם".
יהודים  בזכות  יותר,  הרבה  גדולה  כבר  הקהילה  אגב,  כיום, 
לבנות  שמתכננים  איש,  כ-1,000  ומונה  מרוסיה,  שהגיעו  רבים 

כעת בית-כנסת חדש במקום. 
"אחרי הפגישה הראשונה עם הרב", ממשיך לספר יורם זאם, 
ללמוד  התחלתי  ואף  יהדות  על  ספרים  הרבה  לקרוא  "התחלתי 
שהיו  שידורים  הקצרים,  בגלים  ישראל'  'קול  ברדיו  עברית 
מיועדים לגולה, שכללו קורס בעברית. לאחר תקופת מה ניגשתי 
שוב לרב ליברמן, ואמרתי לו שכעת אני ממש מבין שאני שייך 
ליהדות, וניסיתי לשכנע אותו לגייר אותי. הוא בתגובה אמר שזה 
לא בא בחשבון. אני הייתי בן 17 והוא אמר שהוא לא יעשה זאת. 
הוא גם אמר שאחרי מה שעשו ליהודים, שאשכח מזה שאגייר 
אותו, וכי אני יכול להיות קתולי טוב ולשמור על מצוות בני נח".

בן הנאצי מתקרב ליהדות

ורצית  נח  בני  מצוות   7 בקיום  הסתפקת  לא  באמת  מדוע 
דווקא להצטרף ליהדות?

"כשהייתי בגיל 16 היו מורים שהסבירו לנו כמה הוכחות לכך 
העובדה  כי  אמר  מהם  אחד  מסוימת  ובהזדמנות  אלוקים,  שיש 
והיהודים  הרדיפות,  כל  למרות  קיים,  עדיין  היהודי  שהעם 
ממשיכים להתקיים ומשגשגים - זו ההוכחה החותכת לכך שיש 
גם  מזה,  חוץ  נצחי.  עם  הם  שהיהודים  הבנתי  כלומר,  אלוקים. 

הרגשתי שאני יכול להשתייך לזה ואני קרוב לזה בדעותיי".
חשבת גם בראש על כעין התרחקות ממעשיו של אביך וחבריו 

לא",  "ממש  זאם.  את  ליהדות? שאלנו  בכך שתצטרף  הנאצים, 
הוא אומר. "העניין של הכפרה על מעשיו של אבי לא היה קשור, 
היחידה  והדרך  היהודי,  מהעם  חלק  להיות  עז  רצון  רק  אלא 
גיור. אחרי שהפצרתי ברב שוב ושוב,  זה עבר דרך  לעשות את 
הרבה  כל-כך  לי  ושיש  הגירות  קודם  ללמוד  שצריך  אמר  הוא 
סיימתי  הזמן  עם  ברצינות.  זה  את  לקחתי  אני  אבל  ללמוד,  מה 
ללמוד  המשכתי  זה  כדי  כשתוך  לצבא,  והתגייסתי  לימודיי  את 
עברית. אחרי הצבא למדתי במשך שנתיים באוניברסיטה באזור, 
באוניברסיטה  בית-כנסת.  היה  הסטודנטים,  מעונות  ליד  ושם, 
למדתי עברית, ובמקביל התחלתי ללכת לתפילות בבית-הכנסת 
בכל שישי בערב ובשבת בבוקר, וגם אורח החיים שלי השתנה 

אט אט".
לאוניברסיטה,  סמוכה  היהודית הקטנה שהייתה  אל הקהילה 
סידור  הקהילה  מילדי  שניים  שלימד  מלמד  בשבוע  פעם  הגיע 
בהמשך  איתם.  ביחד  ללמוד  נכנס  זאם  ויורם  שונות,  ותפילות 
סיים את לימודי הגירות שלו, והרב של מינכן קיבל אותו ליהדות 

לבסוף, לא לפני שדחה אותו שלוש פעמים, כהלכה.

איך הגיב אביך, החייל הנאצי, לכך שבנו מתקרב ליהדות?
"אבא, כשראה את זה בהתחלה, עוד לפני שהתגיירתי בפועל, 
אמר שזה שטויות של צעירים, ושאני אתבגר במשך הזמן. הוא 
לא האמין בהתחלה שזה קורה באמת, אבל עד לגיור שלי לבסוף 
וב-69' כבר  לגיור ב-65',  זמן. התחלתי ללמוד  לקח מעט מאד 
טבלתי במקווה והתגיירתי. זה לא היה כל-כך הרבה זמן. ובאמת, 

אחרי הגיור - הוא ניתק איתי את הקשר מיד".
כמה שנים לאחר מכן, הגיע זאם לארץ ללימודי אולפן לשיפור 
כמורה  שם  לעבוד  והתחיל  לגרמניה  חזר  מכן  ולאחר  העברית, 
בתיכון. תקופת מה לאחר מכן עבר לאנגליה, שם שימש כמורה 
לשפות במספר בתי ספר. כאשר שמע שניתן לקבל מלגה עבור 
לימודים בישיבה בירושלים, הגיע שוב לארץ ולמד במשך כמה 

שנים בישיבת 'דבר ירושלים', בראשותו של הרב ברוך הורוויץ.
הנאצי  בין האב  כאמור הקשר  נותק  לא מעטות  שנים  במשך 
בישראל,  התחתן,  שיורם  לאחר  חודש  הקשר  אך  היהודי,  לבן 
ונולדה לו בתו הראשונה. "כל הזמן שמרתי על קשר עם האחיות 
של אבי, והן סיפרו לו על כל החדשות איתי - שאני גר בארץ, 
שהתחתנתי ושנולדה בת. אשתו השנייה יזמה את הקשר מחדש, 
ומאז ביקרנו אצלו בכל שנתיים. פעם אחת הוא גם הגיע לבקר 
גילה לו כי כל הדעות הקדומות  אותנו בארץ, בביקור שלדעתו 
כי  מלוכלכים,  שהם  למשל  כמו  נכונות:   - יהודים  על  לו  שהיו 
גם  והוא  האזור,  כבישי  בכל  רציני  לכלוך  והיה  מירון  ליד  גרנו 
 - לדעתו   - גם  אלא  זה  רק  ולא  צועקים,  שהיהודים  איך  שמע 
מרמים: המלצר בבית המלון בו שהה רימה אותו כמה פעמים, 
ערבים,  בעצם  הם  לו שהעובדים שם  להסביר  שניסיתי  ולמרות 
זה לא השפיע עליו בכלל, והוא נשאר בדעותיו נגד היהודים עד 

למותו".
במשך השנים שאתה גר בארץ, אתה מספר על עברך? מי היה 

אביך? 
"אם לא שאלו אותי, אף פעם לא סיפרתי. אבל שם המשפחה 
שלי הוא לא שם יהודי, וברגע שיש לך עסק עם יהודים, הם תמיד 
שואלים עליו. ובתחילה, כשגרתי בגרמניה, לא יכולתי להחליף 
שם משפחה, כי שם זה דורש הסכמה של כל בני המשפחה, וכרוך 

בבירוקרטיה גדולה".
לסבא  נכדים  שהם  כששמעו  הגיבו  והנכדים  הילדים  איך 

נאצי?
הסבא  עם  גדלה  עוד  שלי  הגדולה  הבת  זה.  עם  גדלו  "הם 
פעם  נסענו  הרי  אנחנו   .)100 בגיל  שנים  מספר  לפני  )שנפטר 
בשנתיים לבקר אותו, והוא היה, לפחות כשהם היו צעירים מאד, 
יותר,  מאוחרים  בגילאים  רק  עבורם.  ורגיל  נורמלי  מאד  סבא 
זה  'איך  תגובות של  לעתים  קיבלו  על הסבא, הם  סיפרו  כאשר 
איך  קיבלו הערות  או שהם  לגרמניה?',  אליו  נוסעת  יתכן שאת 
צריך  ושבכלל  במלחמה,  שהיה  אנטישמי  סבא  עם  לדבר  ניתן 
לנדות אותו. אבל הם הכירו הרבה גרמנים שהיו שונים מהאבא 
שלי, ואבי היה בשבילם משהו חריג מהנוף הגרמני. אבל כולם 
במלחמה.  שהיה  אבא  לי  ושיש  גר  שאני  מהתחלה  כבר  ידעו 
ברור שיכולתי לספר להם 'סיפורים' והמצאות על העבר, אך לא 
הרגשתי שאני צריך להסתיר משהו, כי לי יש חיים משלי שהם 
בדרך אחרת לגמרי, וגם למעשה לא ראיתי שהילדים או הנכדים 

סבלו מזה".
"לא פגשתי אף פעם מישהו שראה בעיה בסיפור שלי, כי זה 
משהו מהעבר של אבי ואני לא אשם במשהו שהוא עשה שאני לא 
יכולתי למנוע אותו. הוא אמנם היה חייל נאצי גרמני, אבל אני? 

אני יהודי כשר לגמרי".
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בדרך  שמיטה  לשמור  למד  צופר,  ממושב  שיקטואי  אליהו 
הקשה. שיקוטאי, המגדל ירקות ותמרים נכווה לפני שני שמיטות, 
ומאז הוא קורא לכל מי שרק מוכן לשמוע: שמטו את אדמותיכם. 
את השמיטה הקודמת, לפני חמש עשרה שנים, אליהו מעדיף 
על  אליהו  מספר  ההיא"  בשמיטה  השישית,  "בשנה  לשכוח. 
או  ברירות,  שני  לי  היו  השנים.  מכל   3 פי  "הרווחתי  קורותיו, 
שאני ממשיך להגדיל את העסק או שאני מצהיר על זה כרווח ואז 
אני צריך להפריש 50 אחוז מס. אבל הייתי בעל גאווה והמשכתי 
כלום.  לי  יקרה  לא   – טוב  בנאדם  אני  לעצמי,  אמרתי  לעבוד. 

גדלתי מ-120 דונם ל-160 דונם". 
אליהו מתאר כיצד ההצלחה סחררה אותו, ולמרות שידע על 
האיסור, החליט לא לשמוט ולהמשיך לעבוד גם בשנת השביעית. 
"ואז חטפתי את הסטירה" הוא משחזר. "זה היה חורף משוגע. 
הייתה קרה בערבה, הפסדתי את כל הרווח הענק שלי בשישית, 
שמיטה  מאותה  להשתקם  הצלחתי  לא  אני  שנים  שבע  ומאז 
המהדרים  שגם  נכרי  יבול  בירדן,  גם  גידלתי  בנוסף  שחיללתי. 
3 מעלות,  אוכלים ממנו בלי חשש. באותה שנה היה שם מינוס 
בצרות  שהוא  יודע  החקלאי  קורה  כשזה  ונפלו.  שמטו  והעלים 
בישראל.  מהגידולים  בהרבה  קשה  באופן  שם  חטפתי  צרורות. 
וזה היה מבחינתי מסר עצום, שהקב"ה מכוון לאדם, אלי, שאסור 
יבול  זה  כי  כשר  לכאורה  שזה  משנה  ולא  בשמיטה,  לעבוד  לי 
נכרי, כי האיסור לעבוד הוא עלי, ואם אני אעבוד, גם במקום שבו 

אין בעיה לכאורה, גם שם העלים ישמטו".
"מאז אחרי אותה שמיטה" מספר אליהו. "אני בחרדת ממון, 
אני מבין שאני במקום לא טוב. כל התפיסה שלי התפרקה, כל 
זה, בכל מה שנגעתי היה  הגאווה העצמית שלי התפרקה. לפני 
בגלל  היה  והכל  נכשלתי.  שניסיתי  מה  מאז  אבל  לזהב,  נהפך 
גאווה, שלא שמטתי, הייתי בגאווה מול ההלכות ומול התורה, 

והקב"ה לימד אותי וכיוון אותי את הדרך האמתית".
@שמיטה ראשונה

בשמיטה הקודמת אליהו שמר את השמיטה פעם ראשונה בלא 
לעבור  לחקלאים  שמסייעת  השביעית  קרן  בסיוע  וזאת  היסוס, 

חיים רייך

אליהו שיקטואי, חקלאי ממושב צופר, שזו לו השמיטה השניה, הבין לאחר ניסיון מר, שעם 
שמיטה לא משחקים ⋅ אחרי ששנה אחת לא שמט והפסיד הון עתק, הבין את המסר משמיים, 
והגיע לתובנה עמוקה עוד יותר: מצוות השמיטה היא לא רק רצונו של הבורא על שבת הארץ, 
היא מכוונת בראש ובראשונה לאדם ⋅ סיפור על חקלאי, שמשקם רצוצי נפש בחוותיו, ורואה 
בעבודה האדמה כלי לקבלת האור⋅ לקראת השנה השביעית, גדולי ישראל יוצאים בקריאה 
נרגשת לציבור לקנות שותפות דרך קרן השביעית ולסייע לחקלאים גיבורי הכוח שומרי 

השביעית

דרכו של 
חקלאי 

הרב בן ציון קוגלר יו׳ר קרן השביעית עם החקלאי בשטח
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»

את שנת השביעית, הן ברמה הכלכלית, והן ברמה ההלכתית. 
לחקלאים כמו אליהו שיקוטאי, שזו השנה הראשונה שלהם, 
קרן השביעית מקדישה מאמץ רב להטמיע בהם את העקרונות 
הראשונה  שהפעם  הבנה  מתוך  השמיטה,  של  ההלכתיים 
האישית,  ברמה  גם  כאשר  מיוחדת,  לב  תשומת  מצריכה 

הניסיון הוא קשה יותר עבור החקלאים. 
יבין  לא  שזר  אמונה"  ב"מבחן  שמדובר  מודה  אליהו 
המשמעותיים  המבחנים  אחד  הוא  השמיטה  "מבחן  לעולם. 
שחי  החקלאי,  שבה  שלמה  שנה  המאמין.  לאדם  ביותר 
הכל,  לעזוב  נאלץ  השמש,  ומאור  מהגשם  האדמה  מתנובת 
"זהו  מסביר.  הוא  ונהרסים"  קמלים  שדותיו  כיצד  ולראות 
מבחן מהקב"ה לבדוק עד כמה אתה בוטח בו. כמו במצוות 
המן שהיה כתוב למען לנסותכם, לבדוק את האמונה שלכם. 

ושנת השביעית היא שנת הביטחון, שנת האמונה בקב"ה.
בשמיטה הקודמת, אומר אליהו, גם מי ששמר שמיטה ראה 
במוחש כיצד הוא ניצל מפגעי הטבע. "זאת הייתה שנה רעה 
לחקלאות. מי שהשקיע באדמה, הפסיד את הכסף. מי ששמט, 
אמנם לא הרוויח, אבל לפחות לא הפסיד. האדמה לא גמלה 
חזרה למי שעבד אותה השנה". עם זאת, אליהו לא מתייחס 
לזה ברגשנות מוגזמת, ולטענתו, גם אם כולם היו מרוויחים 
השנה, המסר האלוקי היה מהדהד לא פחות. "הניסיון שלנו 
הוא לשמוט באופן מוחלט ובלי כל קשר למה שקורה בשטח. 
ההוראה חלה עלינו על האדם, ולא על האדמה, ומה שקורה 

בשטח לא רלוונטי".
אליהו, שרואה בכל דבר בטבע מסר אלוקי, שיש בו אתגר 
החקלאי.  לשמיטת  בנוגע  שלו  התפיסה  את  מסביר  ומבחן, 
לגמרי,  בתולית  אדמה  עבור  אפילו  ההלכה,  מבחינת  "הרי 
שאיש לא שתל וזרע בה מעולם, מצוות השיטה עדיין קיימת, 
עבדה  לא  היא  כי  לשמוט  צריכה  לא  לכאורה  שהיא  למרות 
מעולם. אבל מאחר והמצווה היא על האדם, לכן עדיין אסור 
לעבוד כל אדמה, אפילו אדמה שזו הפעם הראשונה שלה" 

הוא מסביר. 

שנה  עבורו  הייתה  הקודמת  שנת השמיטה  אליהו,  לדברי 
של ניקוי ראש. "עשיתי טיולים עם המשפחה. היינו חודש על 
הכנרת, חודש בעין גדי, למדנו הרבה על הארץ ועל הטבע, 
מאוד  אותי  תפס  הזו  בשמיטה  בבית.  תורה  הרבה  ולמדתי 
חזק ספר "מעם לועז". כל פעם יש משהו אחר שמאיר לתוך 

הנשמה. 
זה היה די נחוץ לאליהו. "השישית  אחרי השנה השישית 
יום שישי" הוא אומר. "בשנה  כל כך קשה, בדרך כלל כמו 
השביעית חוץ מללמוד לבטוח בה', אין לך הרבה מה לעשות. 
השביעית זה מבחן איך אתה מתנהג ורק ככה יהיו לך שנים 
אם  לפרנסה,  לדאוג  אפילו  אסור  בשביעית  מבורכות.  יותר 
כן,  אמנם  האדמה  את  שמטת.  לא  אתה  לפרנסה  דואג  אתה 

אבל לא את השכל, וזה חלק מרכזי בעניין". 
@מגדלים נשמות

אחר.  מסוג  חקלאי  הוא  שיקוטאי  אליהו  ספק.  כל  אין 
חיבור  הוא  כלכלי,  חיבור  לא  הוא  החיבור שלו עם האדמה 
הכסף  כאשר  וחוויה,  למידה  של  עמוק  ויהודי  מנטלי 
במובן  לעבודת האדמה  שוליים  רק  הם  החומרים  והעניינים 
בנוף  גרה כבר שנים  הכי פילוסופי שלה. משפחת שיקוטאי 
הערבה. לפני כעשור הוא ואשתו גיליה חזרו בתשובה, ומאז 
החקלאי.  במשק  העבודה  אופן  את  גם  דרמטי  באופן  שינו 
בניסיונות  לעמוד  מצליח  הוא  אשתו,  בזכות  רק  לדבריו, 
ישראלים  עובדים  מעסיקים  הזוג  בני  כעת  כהלכה.  ולשמוט 

בלבד, בשכר הוגן ותנאי מחיה טובים ביותר.  
לא מעט מהאנשים המגיעים לעבוד אצלם הם תשושי נפש 
להתאושש  כדי  הרגועה  ולסביבה  ולמדבר  לשקט  הזקוקים 
מתלאות החיים. לטענת אליהו, לעבודת האדמה יש סגולות 
נדירות בהרפיית הנפש וברפואת הנפש. "מגיעים לכאן נערים 
משקמת  האדמה  עבודת  איך  רואה  ואני  ורצוצים,  שבורים 
והזורעים  תמורה.  יש  השקעה  שלכל  לומדים  הם  אותם. 
היא  באדמה  משקיע  שאתה  ברגע  יקצורו.  ברינה  בדמעה 
מחזירה לך. ויש גם בעבודת הכפיים עם הטבע משהו מאוד 

טאצ',  במסכי  הזמן  כל  נוגעים  כולם  שבו  בעידן  משחרר. 
מתחבר  אתה  ובאדמה,  במים  באוויר,  בטבע,  נוגע  כשאתה 
לזעזוע  גורם  זה  בנפש.  וטבעיים  עמוקים  מאוד  למקומות 
לשיפור  שלי  ההסבר  זה  חזקה.  פנימית  ולתחושה  פנימי 
הקשור  בכל  האדמה,  בעבודת  שעובדים  מי  בקרב  הדרמטי 

לבריאות הנפש".
נפש מתחילה עם שורש של  אליהו משוכנע, שכל מחלת 
מתעצם.  הכל  בטלה  הזה  למקום  שנכנסת  וברגע  משהו, 
האדם  אם  במוח  שחסרים  חומרים  יש  פיזיולוגית  "מבחינה 
לא פעיל. השיטה הנוכחית כיום היא להזריק להם ולתת להם 
כדורים. הדרך מצד בריאת האדם, מצד מה שהקב"ה ברא, זה 
במקום  רק  לקרות  יכול  וזה  טבעי,  באופן  יחזרו  שהחומרים 
שיש בו הוויה שתעודד חזרה טבעית של החומרים החסרים".

ישיבה  להקים  "הוא  לסיום.  אליהו  אומר  שלי"  "החלום 
במדבר בערבה, במדבר פארן ישיבה שגם עובדים בחקלאות, 
וגם לומדים תורה. בעיני מדובר בשילוב היפה ביותר שיש. 
בעבר כולם היו עובדים בחקלאות, והחיבור לעצמם, לטבע 
כלי  היא  האדמה  עבודת  חזק.  יותר  הרבה  לכן  היה  לקב"ה 
לקבל את האור. לפעמים אפשר ללמוד הרבה ולהתפלל, אבל 
אין כלי. כשעובדים בעבודת האדמה, אפשר לראות במוחש 

את האלוקות".
בעבודת  חרדים  יותר  לראות  רצונו  את  מסתיר  לא  אליהו 
ומיוחד  רוחני  מאוד  משהו  שיש  חושב  "אני  האדמה. 
ואני לא מבין למה החרדים לא מגיעים לעבודה  בחקלאות, 
הזו. לדעתי אפשר לפתוח אותם לזה, ומדובר יהיה בבשורה 
גדולה. כך או כך, שיקוטאי מחכה כבר לשמיטה הבאה, והוא 
שזה  רוצה  לא  "אתה  נגמרה.  השנה  אשר  עד  רגע  כל  ניצל 
יגמר" הוא אומר בכנות. "זה כיף, מותר לך פתאום לשבת עם 
התינוק וליהנות עם המשפחה. מותר לך הרבה דברים שבשנה 
רגילה אתה לא מרשה לעצמך. פעם בשבע שנים אתה יכול 
להתייחס לעצמך, לצרכים הרוחניים שלך. אני עדיין לא יודע 
מה אני אשתול בשנה החדשה, עדיין לא התחלתי כלום, ואין 

אליהו שיקוטאי בשדה שיושבת החל מראש השנה תשפ"ב
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הארה  לי  שתגיע  בטוח  אני  אבל  אחד.  פועל  אפילו  לי 
שתכוון אותי לאן ללכת".

#קריאתם הנרגשת של גדולי ישראל
השנה דווקא בגלל הקורונה הניסיון של אליהו ושל חבריו 
לוותר. מה שמחזק  לא מתכוונים  הם  אולם  יותר,  עוד  קשה 
הדור  גדולי  ורבנן  מרנן  של  עמידתם  היא  אותם  ומעודד 
מנת  על  הכל  שעושים  השביעית  קרן  אנשי  עם  יחד  לצידם, 

להקל עליהם בתקופה המורכבת. 
בשבועות האחרונים נערך הכנס הראשון בסידרת הכינוסים 
שבו  השביעית  קרן  ע"י  הארץ  שבת  מצוות  שמירת  לחיזוק 
שומרי  החקלאים  את  ולחזק  בה  לתמוך  הציבור  נקרא 

השביעית בא"י. 
של  ביתו  למרגלות  שהוקם  מיוחד  באהל  שנערך  הכנס 
ורבנן  מרנן  בהשתתפות  ראשון  ביום  התקיים  התורה,  מרן 
שליט"א, ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, כ"ק האדמו"ר 
מויזניץ שליט"א, הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א, 
יצחק  ישראל  רבי  הצדיק  הגאון  מטשרנובל,  האדמו"ר  כ"ק 
השביעית,  קרן  ונשיא  ירושלים  קוממיות  גאב"ד  מנדלזון 
להלכה  המדרש  בית  ראש  אפרתי  יוסף  הרב  הגדול  והגאון 

בהתיישבות.
בהיקפי  ח"ו  מירידה  הגדול  החשש  בצל  התקיים  הכנס 
שמירת השביעית בשנה זו. מהנתונים שהגיעו לקרן השביעית 
עולה כי קיים חשש ממשי בעקבות משבר הקורונה, מירידה 
הן במספרם של גיבורי הכח והן בהיקף האדמות השובתות. 
ישראל  גדולי  מרנן  מינו  המעמד  בסוף  שהוקראו  בהחלטות 
והפעיל  לפעול  דין  בית  כשליח  השביעית  קרן  את  שליט"א 
למען קיום מצוות השמיטה בארץ הקודש ולדאוג לכך שרוב 
אדמות החקלאיות היהודיות ישבתו בשנת השמיטה הבעל"ט, 
וכן נקראו ראשי אלפי ישראל, רבני הקהילות שליט"א בארץ 
הקודש ובכל קצוות תבל, לעורר לבוא לעזרת השם בגיבורים 

ולהשתתף במגבית הצלה מיוחדת של קרן השביעית.
בנוסף נקראו כל אחד ואחד מישראל להשתדל ולהתאמץ 
לקנות במשותף קניין של ממש באדמת הארץ על ידי שותפות 
דרבנן,  לשלוחי  לקריאה  בנוסף  השבע,  שובתי  עם  אמת 
נבחרי הציבור, לעשות ולהתאמץ בכל כח לסייע ביד שומרי 

לציבור  ישראל  גדולי  קראו  הכינוס  בהחלטות  השמיטה. 
"כי כגודל  החקלאים לשמור את מצוות השמיטה כהלכתה, 
רבבות  ד'  ובחמלת  בכל,  שתראו  הישועה  גודל  כך  הניסיון 
ישראל יהיו עמכם ובעדכם בתמיכה איתנה, כי שלוחינו אתם, 

שלוחי ישראל".
הרב בן ציון קוגלר יו"ר  קרן השביעית קרא לציבור דווקא 
עכשיו להטות שכם למען שומרי השביעית. "עברה שנה לא 
שאחרי  הוא  הגדול  והחשש  החקלאים  מרבית  על  פשוטה 
שומרי  והחקלאים  הקרקעות  בכמות  עליות  של  שנים  כמה 

השביעית, דווקא השנה נראה ח"ו ירידה בשל המצב הכלכלי 
הקשה שחקלאים רבים נקלעו אליו. 

"זו הסיבה שיש לחזק את שומרי השביעית ולהראות להם 
שאנו מסייעים להם גם בתקופה קשה זו" המשיך הרב קוגלר. 
שרוב  הכוח  בכל  לפעול  מתכוונים  אנו  האתגרים,  "למרות 
קרקעות א"י ישבתו. אנו מקיימים הידברות ישירה ויומיומית 
שומרי  למעגל  אותם  לצרף  במטרה  חקלאים  מאות  עם 
השביעית. כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרת ושותפות 

הציבור במערכה החשובה".

»



הקורונה “הרגה” לך את העסק?יש לך את העסק הנכון “אבל נשארת לבד בעסק”
“הספקים לוחצים, שכה”ד הורג”“הלקוחות לא משלמים לך?”

“אין לך איך לשלם לעובדים”“כל ההזמנות בוטלו?”

“המדינה לא עוזרת לי להציל את העסק”

 rivka@yeadim-il.com :פניות במייל

<  עסקים הקיימים לפחות 3 שנים- ושמחזור הפעילות בשנת 2019  
2.5-25 מליון ₪

< עסקים המעסיקים 7 עובדים ומעלה
< עסקים המעסיקים לפחות 50% חרדים או שחלק גדול מהפעילות 

שלהם מופנה לשוק החרדי.

< הקרן משלבת מימון, תהליכי ייעול, ליווי חשבונאי, ליווי פיננסי, 
מחשוב, שיווק ופרסום בהשקעה אקוויטי אקטיבית.

אתם צריכים את הגוף הפיננסי / אסטרטגי 
שיהיה מנוע העזר לשיקום ולצמיחה.

זכאים לפנות:

לראשונה בישראל

אפשרויות:

יעדים א’: גלגלי עזר - מעורבות ופעילות בעסק עד 20%
יעדים ב’: מנוע עזר לצמיחה - מעורבות ופעילות בעסק עד 33%

יעדים קרן הזנק להשקעות ופיתוח חברתי
מטרת הקרן: שיקום והרחבת עסקים נפגעי קורונה במגזר החרדי
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למכירה

י”א בניסן -י”ג בניסן תשפ”א
24/03-26/03/2021  

בני ברק

 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

 באימרי ברוך, לאנ"ש, +5 חדרים 
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(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

חדשה ברמה גבוהה!! 
1,270,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 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(_____________________________________________

 ביונה הנביא, 5 חדרים, 
משופצים ברמה גבוהה, 
בטאבו משותף, 95 מ"ר, 

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

1,270,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)06-06(קוק 23 054-6506501

 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(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 5 חד', 
ק"א, סוכה, חניה בטאבו, 

_____________________________________________)10-13ל(מעלית שבת 054-5330767

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 4 חד', במתחם גן העיר, 
מעוצבת ומושקעת, ק"ה, נוף 
ופרטיות + משרד + מחסן + 
חניה + יח' הורים, 2,650,000 

_____________________________________________)10-13ל(ש"ח, לל"ת 054-8173757

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

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

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

_____________________________________________)11-14ל(054-3761406

 בשיכון ג', דופלקס 180 
מ"ר, 6 חד', ק"ג, חזית, 

משופצת כחדשה, 2,750,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג', דופלקס 180 
מ"ר, 6 חד', ק"ג, חזית, 

משופצת כחדשה, 2,750,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 
פונה לשדרה, 5 חד', 180 

מ"ר, מפלס אחד, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 

ביותר + א. להוסיף דירה 
בק"ק, 4,500,000 א. פנחסי 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)12-12(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 

משופצת, 1,695,000, 
ח.שכנים נדל"ן הקריה 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

משופצת, 1,670,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 במכבים 4 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"ב, משופצת 

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 במימון 4 חדרים, קומה ב', 
חזית, ללא מעלית + אופציה 
לבניית יחידה 36 מ"ר בקומת 

הקרקע, 1,950,000 ש"ח 
בבלעדיות תיווף נדל"ן שרה 

052-7670757)12-12(_____________________________________________

 בנביאים 4 חד', 84 מ"ר, 
ק"ב, חזית, שמורה ומטופחת 
ומתוכננת היטב, 1,950,000 

ש"ח גמיש נדלניסט
050-6589497)12-12(_____________________________________________

 באיזור הרצוג 4 חד', 
88 מ"ר, ק"1, חזית, יח"ה, 

משופצת מהיסוד, 1,890,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 מגורים במחיר שפוי!! 
טאבו מחסן, ק"1-, 4 חד', 75 
מ"ר, שמור, הושכר ב- 4,500 

ש"ח, ללא משכנתא, 900,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 מציאה!! א.הר סיני 
4.5 חד', 100 מ"ר, 

בשלבי בניה, 1,830,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול, 4 חד', 98 מ"ר + 
אופציה 40 מ"ר כולל היתרים, 

ק"ב, משופצת, 2,090,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בגולומוב 2, 
דירה ענקית, 115 מטר, 
מעוצבת אדריכלית, 4.5 

חדרים )כ- 5 חדרים(, 
סלון מרווח עם מטבח 
גדול ומושקע, מעוצב 

דקורטיבית, 3 חדרי 
שירותים + 2 חדרי 

אמבטיה, מרפסת 10 
מטר, 2 חניות מקורות, 
טובה להשקעה, מחיר 
2,700,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)12-12(נקב 053-9244430

 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(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד', ק"א, 
חזית, 3 כ"א, משופצת + 

אופ' 2 חד' וסוכה, 1,900,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

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

שקטה, יחי' הורים, 3 
שירותים, דו"ש, מעלית, 

חניה כפולה מקורה 
בטאבו, כניסה 1.9.21, 
2,120,000 ש"ח תיווך 

נדל"ן בחיוך
054-3970200)12-12(_____________________________________________

 הזדמנות בסוקולוב!! 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ה, 

משופצת, סוכה וחניה, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)12-12(נכסים 052-7684074

 בטרומפלדור 3 חד', 
50 מ"ר, ק"ג, ג.רעפים, 

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,150,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', כ- 
70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בסוקולוב בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 75 
מ"ר, קומה ג', חזית, 

1,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 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 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, כ- 3 
חדרים, כ- 80 מטר, משופצת 
כחדשה + אופציה להרחבה, 

1,750,000 גמיש
B.D.A 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חזית, שמורה, 1,050,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 מתוכננת למבוגרים, 
במרכז השקט, 60 מ"ר, ק"ק, 
משופצת מהיסוד, יח"ה, סלון 

ענק, 1,470,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)12-12(_____________________________________________

 באזור הרצוג 3 חד' גדולה 
+ סוכה + חניה + א. לבניה, 

1,550,000 ש"ח גמיש "אלמוג 
_____________________________________________)12-12(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 מציאה! בעלי הכהן 
3 חד', בבניין קטן ויחודי, 
קומה ראשונה, חזית + 
חניה ומעלית, 3 כיווני 

אויר, ב- 1,580,000 ש"ח 
גמיש להב נכסים

050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בטרפון, כ- 85 מ"ר, 
מחולקת לדירה + יחידת 

דיור + גינה מסביב לבית, 
1,670,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים 050-4177750

 א.המכבים 3 חד', ק"ג, 
כ- 64 מ"ר, מ.מהיסוד, 
א.להרחבה כ- 40 בצד 

+ כ- 104 בג.בטון, 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל 3 חד', כ- 68 

מ"ר, קומה ב', שמורה, 
א.לסוכה, 1,360,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 לסגור!! שיכון ה' 3.5 
חד', כ- 78 מ"ר, ממ"ד, 

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,640,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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 א. 

_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה א', עורפית 
+ מעלית + סוכה, 1,390,000 

גמיש תיווך אלטרנטיב
054-5500263)12-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

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

052-7181411)12-12(_____________________________________________

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

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן 052-7181411

 בבניה באזור העריה, 
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)12-12(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

B.D.A 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 א.הר סיני בבניה, 
דירות 3-4 חד', מפוארות, 

ק.אמין, החל מ- 
1,450,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! בלוחמים, 
דירת גן 4 חד', 90 מ"ר 

+ חצר 60 מ"ר, נוף, 
ואופציה מ.כהן-נכסים 

052-7684074)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!! שיכון 
ה', דירת גן כ- 3 חד' + 

א.להרחבה לכ- 79 מ"ר + 
חצר, 1,350,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)12-12(_____________________________________________

 באבני נזר, דופלקס 
6 חד', 204 מטר, קומה 

ד'+ה', חזית, כיוונים פתוחים 
+ אופציה לבניה ענקית, 

3,150,000 בבלעדיות תיווך 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן שרה 052-7670757

 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(_____________________________________________

 חיסול המלאי לפסח 
ללא עמלת תיווך: בסמטת 

אז"ר, ק"ק, 74 מ"ר, 5 חדרים, 
מחולקת ל- 3.5 ו- 1.5 חדרים, 

משופצת ושמורה אריאל 
אמינוף רימקס פלטינום

051-2137575)13-13(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס, 
בקומה א', מחולק ל- 4 חד' + 
4 חד' + יחידה 2.5 + גג בטון 
_____________________________________________)13-13("פנחס נכסים" 055-6789653

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב, ורצפה כ- 35 מ"ר, 
ואופציות, 1,690,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין 5 

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

055-6789653)13-13(_____________________________________________

 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 12-12(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)12-12(_____________________________________________

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

050-6589497)12-12(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, 4 חדרים 

גדולה + מרפסות, 
קומה רביעית, גג בטון 
+ תוכניות וחתימות! 

לבניה, ומעלית, ב- 
2,100,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות בחרל"פ, 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)13-13(_____________________________________________

 המחיר ירד, בבורוכוב 3.5 
חדרים, מרווחת, כ- 75 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א, סוכה, מעלית, 

ממ"ד, וחניה גרוס תיווך
050-4122744)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 
70 מ"ר, ק"ב, 2 כ"א, פינוי 

מהיר, שווה לתאם! תיווך גרוס 
050-4122744)13-13(_____________________________________________

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

055-6789653)13-13(_____________________________________________

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

בצד ובגג "פנחס נכסים" 
055-6789653)13-13(_____________________________________________

 א.שמואל הנביא כ- 3 
חד', ק"ד, כ- 79 מ"ר, 
היתרים לג.רעפים )לא 

לט.משותף(, 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

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

מ. שמש, מצב מעולה, חזית, 
אפשרות לחניה, 1,670,000 
_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

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

מאווררת ויפה, 
1,420,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,370,000 "פנחס 
_____________________________________________)13-13(נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
בבלעדיות בטרומפלדור 2.5 

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

055-6789653)13-13(_____________________________________________

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

055-6789653)13-13(_____________________________________________



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

י”א בניסן -י”ג בניסן תשפ”א   24/03-26/03/2021

 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

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 
דירות 

להשכרה

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

 בהזדמנות!!! דירה 
4 חד' גדולה + מרפסת, 
מתאימה להשקעה, עם 
תשואה נאה, לרציניים 

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

טבריה
 דירת חדר, 45 מ"ר, 

משופץ + נוף + מרפסת, 
2,500 ש"ח, הכל כלול

_____________________________________________)6-13ש(052-2634477 052-3224835

ירושלים
 לדירת שותפים בירושלים, 

דרוש שותף מסורתי, לחדר 
מרוהט, בפסגת זאב, 1,800 

ש"ח כולל הכל 052-2634477 
_____________________________________________)6-13ש(052-3224835

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(_____________________________________________

 1.5 חדרים, מרווחת, 
מרוהטת קומפלט, משופצת, 

2,300 ש"ח כולל מים וארנונה, 
להתקשר מ- 17:00

_____________________________________________)09-12ל(054-6926160 03-5798063

 בקרית הרצוג, בקובלסקי, 
3 חד', ק"ב + מעלית, 

מטבח חדש, מרפסת סוכה, 
3,600 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)10-13ל(03-6195580

 יחידת דיור, משופץ, 
_____________________________________________)10-13ש(ממוזג, ק"א 050-5277929

החלקת שיער 
ברמה שלא הכרת
באישור משרד הבריאות

מזמינה החלקה 
מקבלת 

צימר זוגי 
במתנה בצפון 

ובנוסף מקבלת 
שמפו ומסכה 

מתנה  

053-5451096
לפרטים מלכה

מבצע מיוחד ל-10 
הסוגרות הראשונות

אפשרות להגיע 
עד בית הלקוחה

פתח תקווה

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

_____________________________________________)11-15ש(תיווך. 050-9094402

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

_____________________________________________)11-14ש(ש"ח 054-6717863

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

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

_____________________________________________)11-14ל(054-4400074

עמנואל

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

_____________________________________________)12-15ל(ביהכנ"ס קרוב 054-8484077

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 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

השקעות

 במושב אחיסמך, 
דירות 4-5 חדרים, החל 

מ- 1,400,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

_____________________________________________)08-13ל(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

 לפסח, ברבי עקיבא/
דובק, 2.5 חד', חדשה, נקיה, 

מרוהטת וממוזגת
_____________________________________________)12-12ל(054-8456172

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-18/21ש(052-4481113

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. 
_____________________________________________)45-15/21ש(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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות 
בריכה מחוממת מוצנעת, 

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

 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 
_____________________________________________)2-17ש(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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

מתאים לזוג + 4 ותינוק, 5 
דק' למדרחוב 054-8425184 

_____________________________________________)6-17/21ש(054-6511250

 גמ"ח חופשה- שנה 
ראשונה- יחידה מול הכנרת, 

הליכה מתחנה מרכזית, 300 
ש"ח לשבת, לזוגות שנישאו 

מאדר תש"פ עד אדר תשפ"א 
_____________________________________________)7-14ש(054-6511250 )12:00-20:00(

 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(053-3226630

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-14/21(_____________________________________________

כלנית

מושב תרום

 "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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-18ש(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 
_____________________________________________)7-18ש(054-6388082

1-1.5 חדרים

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

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 עיסקת השנה!! 
שיכון ה' 2 חד', ק"א, 
א.להרחבה צד + גג, 

1,650,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

 בלעדי 2 ח' בברוט + 
רשיון בנייה בגג בטון + 

אופצייה בצד, 1,200,000 תיווך 
_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 לרציניים!! א.ר' 
עקיבא, 1.5 חד', כ- 
24 מ"ר, מ.מהיסוד, 

500,000 )עיסקת מזומן( 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

קוטגים
ירושלים

+5 חדרים

טבריה
 בפיק"א 3 חד', ק"א, 75 
מ"ר, מסודרת, 550,000 ש"ח 

גמיש ***במתחרדים, דירת 
גג 45 מ"ר, משופצת, רק 

380,000 ש"ח 052-7166160 
_____________________________________________)12-12(ידידיה

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

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

_____________________________________________)12-12(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! 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 

נוף! מציאה! 2,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)12-12(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 
_____________________________________________)12-12(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 

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

 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)12-12(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 ברח' סלומון, 4 חדרים, 
92 מטר - ענקית, קומה 5 + 

מעלית, בהזדמנות!!!
_____________________________________________)09-12(050-6399333 מתיווך

 בבורוכוב המבוקש! 
מפרטי! 4 חד', 107 מ"ר, 

משופצת ברמה, ק"ב, חניה 
בטאבו, 1,730,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-13ל(054-5924284

+5 חדרים
 הזדמנות בלעדית!! 
בשפירא, ק"א, 6 חד', 

105 מ"ר, משופצת 
מהיסוד!!! חזית, 

1,750,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)12-12(נכסים 052-7684074

 דירת ארבעה חדרים, 
107 מ"ר, במיקום מבוקש 
במיוחד, ברנדה 53, המרכז 

השקט, קומה ראשונה, 
מעלית, חנייה חניתה ילין

054-4723518 054-4723517)12-12(_____________________________________________

 בסוף פינסקר קרוב לאם 
המושבות, 3 חדרים, ק"1 

+ ממ"ד + מרפסת שמש, 
1,570,000 ש"ח

050-3528252)12-12(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
גדולה ובמיקום מעולה, כניסה 
מיידית, ההסתדרות 2, קומה 

חמישית, מעלית, חנייה 
חניתה ילין 054-4723517 

054-4723518)12-12(_____________________________________________

 בצפת, בלוחמי הגטאות, 
דירת 3 חדרים, מסודרת ויפה, 

אופציה לבניה של כ- 120 
מ"ר, מחיר מבוקש: 630,000 

ש"ח תיווך רועי סופר דור 
050-6334520)09-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
צפת

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות! מציאה!!! 
בזבוטינסקי 180, דירה 

משופצת ומרווחת, 
מוארת מאוד, 2 מרפסות, 
חדר שינה ענק עם יציאה 

למרפסת, מטבח וסלון 
גדול בנפרד עם יציאה 

למרפסת נוספת, ריהוט 
מלא קומפלט, המחיר 

כולל חשבונות מים 
וארנונה!!! מחיר 2,600 

תווך רבקה נקב
053-9244430)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בחולדה 
הנביאה, כ- 48 מטר, 

דירה מדהימה, מרוהטת 
קומפלט, מעוצבת 

בסטנדרט גבוה! מטבח 
חדש ועדכני, חדר שינה 

מרווח, דירה מפנקת, 
מתאימה לזוג צעיר, לבוא 

רק עם מזוודות! מחיר 
2,600 תווך רבקה נקב 

053-9244430)12-12(_____________________________________________

 בלעדיות! מחיר 
מציאה!!! בבר אילן 

11, דירת גג, 2 חדרים, 
ענקית, כ- 60 מטר, 

מרוהטת קומפלט! סלון 
מרווח ומואר עם יציאה 
למרפסת שמש גדולה 
)כשר לסוכה(, מטבח 

בנפרד לסלון, חדר שינה 
גדול, מחיר 2,600 תווך 

_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 בבלעדיות: ברחוב 
הפלוגה הדתית, 4 חדרים 

חדשה, בסטנדרט גבוה 
מאוד, קומה 2 עם 2 

מרפסות + חניה, 105 
מטר, מחיר 6,000 תווך 

_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 מיידי! באזור דובק 
בבניין חדש, 3.5 חדרים, 

קומה שנייה, חזית + 
חניה, כולל סוכה, ב- 

4,500 ש"ח להב נכסים 
050-4177750)12-12(_____________________________________________

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

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

מסודרת, 4,900 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

 שיווק בלעדי, דירות 3 חד' 
להשכרה, בנראדו, בניין חדש 
_____________________________________________)12-12("פנחס נכסים" 055-6789653

 3 חדרים ענקית, 
בסנהדרין היוקרתי, גבול 
בני ברק, דירת 85 מטר, 

ענקית, מוארת מאוד, עם 
4 כיווני אויר, עם מרפסת 

סגורה, קומה 2, במחיר 
בדיחה, 3,800 ש"ח תווך 
_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 מחיר מציאה! ברח' 
הרצוג, דירת קרקע, 

כניסה פרטית, כ- 48 
מטר, דירת 2 חדרים, 

משופצת יפה ומרווחת, 
מחיר מציאה 2,800 תווך 
_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 בבנימין אברהם 2 חד', 
והול, כ- 55 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, 1,290,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג, גג בטון, 
ח.שכנים, 1,260,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 2 חד', 
40 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

מ.מהיסוד, היתרים ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)12-12(הקריה 050-3000121

 באזור העירייה 2.5 חד', 
משופצת ויפה + א.לבניה, 

1,399,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)12-12(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 בהזדמנות! באזור 
הפלמ"ח 2.5 חד' גדולה 

וממוזגת + סוכה, מתאימה 
גם לחלוקה, 1,250,000 ש"ח 

"אלמוג נכסים" ר"ע 39
052-6402078)12-12(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

 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 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים
 בפינסקר, ק"א, דירת 1.5 

חדרים, 35 מ"ר, משופצת, 
מושכרת 3,000 ש"ח, 

_____________________________________________)13-13(900,000 ש"ח 050-4811122

קריית גת
3-3.5 חדרים

 בגינות דוד, פנטהאוז 
מהמם!!! 6 חד', 200 
מ"ר, ק"ד, מעלית, 3 

כ"א, 1,880,000 נדל"ן 
_____________________________________________)12-12(הקריה 050-3000121

תל אביב
 למכירה בת"א באזור 

תחנה מרכזית, בניין חדש, 
גמור, לפני טופס 4, 347 מ"ר 

בנוי עיקרי, 7,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

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

_____________________________________________)13-16ל(תיווך 054-6687466

 שיווק בלעדי, דירות 
3 חד' להשכרה בנארדו, 

בניין חדש "פנחס נכסים" 
055-6789653)13-13(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 2 חד', 
מרוהטת קומפלט, ממוזגת + 

_____________________________________________)12-12(דוד"ש, מיידי 054-5523432

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)13-14ח(תיווך 054-7432035

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

בפסג', כניסה מיידית, 
מחיר מציאה טלפון: 

052-8900573)13-16(_____________________________________________

מגרשים
 למכירה בבית חלקיה, 

מגרש 500 מ"ר )כחלק 
מפיצול נחלה(, אפשרות 

לבנייה של בית אחד עד 250 
מ"ר, 1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

גבעת אבני
 יחידת נופש, 10 דק' 

מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 
בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

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

_____________________________________________)13-17ש(050-7777571

 בהזדמנות, בקרית 
שמואל החרדית, 

פנטהאוז ענק חדיש 
ומפואר, 6 חדרים, 

מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט, עם נוף לכנרת, 

נקי וכשר לפסח!
050-6452128)13-13(_____________________________________________

 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
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

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

 בית פרטי מאבן מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)08-08/21ש(053-3147542

מכוניות

קנית רכבים

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

הסעות

 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

■ 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(_____________________________________________

מחשבים

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

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

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

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

 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(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

 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

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
ומשחקיה 054-8469788 

_____________________________________________)02-13ל(052-7692051

 מכשיר פקס, כולל 
טלפון, דרוש תיקון קל, 

100 ש"ח גמיש
_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 מכשיר מסז' לרגליים, 
כמה מצבים, כולל 

אולטרא, כחדש ממש, 
של ד"ר גב, 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

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  יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-16ש(ושבתות 052-7668387

 מקרר תחתון + 
מקפיא עליון, 2 מ"ר 

גובה, 60 ס"מ רוחב, של 
normande במצב מצוין, 
_____________________________________________)6-10ש(850 ש"ח 054-8591418

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

צילום
 צלם מקצוען ומיומן 
לאירוע שלכם, "אריאל 

עדי", החל מ- 399 ש"ח 
052-5867076
_____________________________________________)10-17ל(03-6183365

 א.א. שיפוצים, צבע 
וריצוף במחירי רצפה, ניתן 
להשיג ריצוף במחיר מוזל 

_____________________________________________)10-13ל(050-4110612

שונות
 עבודת השם בשמחה לפי 
שיטת חב"ד ע"י כ"ק האדמו"ר 
_____________________________________________)11-14(מפרס שליט"א 058-3275870

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

04-6972555

פסח כשר ושמח

חצי פנסיון לזוג

⋅ הנחה לנרשמים בשבוע הקרוב  
⋅ תוכניות, טיולים ומופעים בכל יום  

כשרות מהדרין ⋅ לא שרויה ⋅ 
ללא קטניות ⋅ מצה שמורה 

החל מ - 900 לזוג ללילה

הבית בצפת

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

 נמצא נגן לפני כחודש 
_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 054-8409064

 אבד תיק טלית ותפילין 
ביום ו' ויקה"פ ברח' קוטלר או 

ברח' חזו"א-ר"ע בב"ב רקום 
ש.ש טלפון 050-4103142 

_____________________________________________)12-13ח(052-7133287

 אבדה נעל בורדו של ילד, 
בכ"ה אדר, באזור ר' עקיבא 

_____________________________________________)12-13ל(ב"ב 053-3121779

 למסירה בב"ב שולחן + 
8 כסאות לסלון תקינים ריפוד 

_____________________________________________)12-13ח(קצת קרוע 053-3140763

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)12-13ח(052-7396092

 בתרומה!!! ספרים דברי 
ימי ישראל אחרונים )בפתח 

_____________________________________________)12-13ח(תקוה( 052-2786557

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)12-13ח(ילדים 050-6651365

 דרושה עגלת טיולון 
_____________________________________________)12-13ח(YOYO לקניה 058-3228417

 דרוש טרמפיסט של בוגבו 
bee5 מקורי לקניה

_____________________________________________)12-13ח(058-3228417

 מעוניין לקנות בי קיור 
לייזר ספורט במצב חדש

_____________________________________________)12-13ח(03-619908 בערב

 מכונת תספורת "אוסטר" 
97 סכין חדש 400 ש"ח 

לפרטים 058-3274726 בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק

 מטען אוניברסלי חדש 
לבטריות של פלש ומצלמות 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 50 ש"ח 052-7154435

 מטען חדש עם 4 בטריות 
רגילות חדשות GP2760 ב- 

_____________________________________________)12-13ח(70 ש"ח 052-7154435

 מקפיא גדול 7 מגירות 
במצב מעולה 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(052-7609593

 מסחטת מיצים 
קשים המילטון ביץ פסחית 
השתמשנו פעמים ב- 290 

_____________________________________________)12-13ח(054-8420107

 מגהץ קיטור של מורפי 
ריציארד במצב מצוין 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 052-3500137

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד 21 אינטץ 
כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(050-6205446

 תנור חימום אינפרא אדום 
Goldline של חברת

5 גופי חימום כפתורים נפרדים 
טרמוסטט בטיחותי 120 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 054-8412976

 תנור + כיריים 2 תאים 
חצובות ומבערים נוספים 

לפסח ב- 300 ש'
_____________________________________________)12-13ח(054-5923058

 רשיון חוקי לווינדוס 10 
חדש באריזה בהזדמנות 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3346080

 מכונת כביסה 11 ק"ג 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

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

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 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

 רובוט שואב אבק רטוב 
_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח 050-4191418

 מכשיר להסרת שיער 
בראון כחדש ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901 

 מכשיר להסרת שיער 
מהפנים חדש ב- 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901

 למכירה מקרר אמקור 
לבן מצב מצויין כמו חדש 400 

ש"ח בלבד 052-5737813 
_____________________________________________)12-13ח(בני ברק

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מייבש שיער 7 חלקים 
כולל בייביליס של זק"ש חדש 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 30 ש"ח 03-6169291

 שואב אבק באריזה חב' 
גרץ 1600 וואט 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 רולים רמינגטון מבצע 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(מציאה 054-4273857

 מקרר מצוין 250 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(מציאה 054-4273857

 מיקורגל מכני 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

ריהוט

 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

 2 מזרנים זהים של ד"ר 
ברונדי 0.80/1.80 עובי כ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 052-7641400

 ויטרינה זכוכית עץ מלא 
נוסטלגיה 120/170 450 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 052-7641400

 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

 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

 סלון פינתי גדול נטודי 
)איטלקי( מעור, צבע אוף ווייט, 
שנתיים בשימוש, במצב מצויין 

_____________________________________________)11-14ל(052-4227714

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, עץ מלא, חדישים, 

_____________________________________________)11-14ל(אפשרות בנפרד 052-4227714

תינוקות

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

_____________________________________________)11-14ל(עד הבית 055-2859008

נֵצֶר מַטָעַי
הכי משתלם

מבחר עצום של פירות וירקות
באיכות והטריות הטובה ביותר עד פתח הבית

ז'בוטינסקי 127 בני ברק

052-5063101

משלוח חינם
 לתושבי ב"ב 

ופתח תקווה בהזמנה 
של 100  ש"ח

 ומעלה  15 ש"ח בלבד 
עבור משלוח

 בסכום הנמון 
מ-100 ש"ח!

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 
_____________________________________________)11-18ש(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)13-16(_____________________________________________

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

 למסירה ספה סלונית 
במצב טוב טלפון:

_____________________________________________)12-13ח(052-9408833

 למסירה גליונות בית נאמן 
ויתד שלנו עד שנת תשס"ו 

_____________________________________________)12-13ח(050-4103869

 למסירה צפרלמוטר
_____________________________________________)12-13ח(050-4103869

 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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח 054-7216671

 תנור אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(75 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח 054-7216671

 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

 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

 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

 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

 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

 מערכת אחסון של 
איקאה 7 מדפים 500 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(בבני ברק 050-6849883 

 למכירה כורסא יוקרתית 
בסך של 500 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)13-14ח(050-7832389

 מיטת נוער יפיפיה 2 
מיטות מגרות מזרנים חדשים! 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 050-4132911

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 חדר שינה כולל מזרונים 
ארגז מצעים גב למיטות חום 

רקע לבן 200*80 ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בטל': 053-2853256

 מציאה! מיטה נפתחת 
"עצמטה" 2 מגירות + 2 

מזרונים במצב מצוין 450 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 למכירה מיטת נוער 2 
מיטות + 2 מגירות בצבעי 

כחול - לבן במחיר מציאה 180 
ש"ח בלבד בעיר ב"ב לפרטים: 

_____________________________________________)13-14ח(054-8597083

 שולחן לסלון + 6/8 
כסאות מרופדים, חדשים, 
אפשרות לשולחן/כסאות 

_____________________________________________)13-16(בנפרד 052-4227714

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 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



י”א בניסן -י”ג בניסן תשפ”א   424/03-26/03/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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 

_____________________________________________)07-18ש(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 

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

 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
 רינג תאורה, מתאים 

לאיפור ותמונות, איכותי, 
26 ס"מ + מעמד 

שולחני, חדש באריזה, 
135 ש"ח לפרטים:

052-7196919)05-08(_____________________________________________

 אוזניות בלוטוס, 
איכותיות, חדשות 

באריזה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 052-7196919

 נהג לחלוקה עם רכב 
פרטי, באיזור גבעתיים, 

שעות 00:30-05:00 )לילה(, 
שכר טוב למתאימים

_____________________________________________)12-15ל(051-5797730

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-18ש(052-7560455

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

 קופאים/יות, מלקטים/ות, 
ועובדים/ות כלליים, לא נדרש 

נסיון, ווצאפ/נייד
_____________________________________________)10-13ל(050-8557084

< 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

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)10-13ל(_____________________________________________

 למעון פיצקעלאך בגבעת 
שמואל, דרושה גננת לחצי 
יום, וסייעות, תנאים נוחים 

_____________________________________________)10-13ש(050-7884864

 למפעל עיבוד זכוכית, 
דרושה פקידת גביה + נסיון, 

_____________________________________________)10-13ש(וכן דרוש שליח 050-5277929

 למשרד עו"ד 
במגדלי ב.ס.ר, דרוש/ה 

פקיד/ה לניהול תיקי 
לקוחות, להיקף משרה 
מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת. ידע באקסל-
חובה. נסיון בעבודה 

בתחום - יתרון. אפשרויות 
קידום בחברה. קו"ח 

jobs@aeh.co.il :11-11(למייל(_____________________________________________

:

"אצל בתיה"
שיגעון מחירים לפסח!

10-150&

הכל ליום יום ולחג 

3 מכנסי בנים 
רק 100&
ירושלים 52 ב"ב

פתוח רצוף | פתוח במוצ"ש 
03-5792841 | 054-5792841

פתוח 
בבחירות

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)12-15(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת לחצי/

מלאה/צהרון, לפרטים
_____________________________________________)12-15ל(050-7250631 ניקול

 לישיבה בפתח תקוה 
דרוש עובד למטבח לשעות 

הבוקר והערב קו"ח 
officemlpt@gmail.com)12-13(_____________________________________________

 דרוש מדריך צהריים ולילה 
לפנימיה של ישיבה בפתח 

_____________________________________________)12-13(תקוה 058-6505643

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר / אפשרי לפי שעה 
_____________________________________________)12-13ח(050-6651365

 אדם רציני אחראי ונאמן 
עם נסיון, מעוניין לטפל 

_____________________________________________)12-11/22ל(בקשישים 055-5527391
תקשורת

 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

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 צבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(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

 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

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(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 

 שטיחון קישוט קטן מלבני _____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)12-13ח(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

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 עובד חרוץ ואחראי עם 
נסיון, להתקנות מיזוג אויר 

_____________________________________________)13-16ל(מהמרכז 058-7348517

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בשיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

058-5556006)13-16(_____________________________________________

 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)13-14(_____________________________________________

 לרבקה זהבי ר"ג, תפירה 
במכונה + חוט ומחט, שעות 

_____________________________________________)12-15(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

 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

 עגלת סטוקי תורכיז 
מצוינת אמבטיה + טיולון 

ומטריה 500 ש"ח טל':
_____________________________________________)12-13ח(052-5266156

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 470 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בב"ב 052-7600336

 כסא לרכב לתינוק מ- 0 
עד 5 שנים מצב מצויין 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 050-5967114

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

_____________________________________________)12-13ח(399 ש"ח 03-9092321

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון אורטופדי במצב מעולה 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 190 054-8420107

 בגדי תינוקות חדשים 
לגילאי 0-3 חודשים 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-4747667

 נעלי צעד ראשון מידה 19 
חברה יקרה כחדשה אדום לק 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 053-3117849

 מזרון למיטת תינוק 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בני ברק 050-4191418

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)12-13ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 סלקל לרכב לגיל תינוק 
במצב מצוין 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

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

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

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

_____________________________________________)12-13ח(בלבד! 050-4135002

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

_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 עגלת תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כובע בורסלינו, כחדש, 
"קיינטש", מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 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

 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

 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

 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

 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



ד' ניסן תשפ"א 101017/3/21 בני ברק

ירושלים הבנויה
איציק גרוס

בר-אילן  ציר  שנים.  כמה  בעוד  בירושלים,  פסח  המועד  חול 
שבמרכז העיר הומה אדם. ירושלמים ותושבים מכל רחבי הארץ 
המדרכות  בשולי  המוכרת.  הצומת  את  גודשים  היהודי  והעולם 
וילדים  תיקים,  עגלות,  עם  צועדים מאות; משפחות  המרוצפות, 
קטנים. חלקם מבקשים לרדת למרכז הארץ, וחלקם רוצים להגיע 
ומאה  גאולה  לשכונות  זה  אם  העיר.  ברחבי  שונות  לשכונות 

שערים, רמות, או לגבעת שאול והר נוף.
האנשים  מאוד.  מהירה  הציר  על  האנשים  של  התחלופה 
אחרים  ונוסעים  דקות,  בתוך  עליה  עולים  לרכבת  שממתינים 
לדרכם.  אותם  שלוקחים  לאוטובוסים  ועוברים  ממנה  יורדים 
חרישית  גולשת  היא  רכבת חדשה.  מגיעה  במדויק  דקות   4 בכל 
לתוך התחנה, ומאות אנשים עולים ויורדים ממנה. עגלות ילדים 
גולשות פנימה בקלות, וקשישים יורדים ממנה בבטחה. רגע אחרי 
הישמע הצלצול המוכר של הרכבת, היא גולשת אל היעד הבא. 

ללא פקקים, ללא בלימות פתע וללא קפיצות. 
הרכבות מחולקות לפי צבעים, זה קל פשוט ונוח. העולים על 
יעקב  לנווה  הצפון,  משכונות  ישיר  חיבור  מקבלים  הירוק  הקו 
וגבעת-זאב בצד אחד, ובצד השני חיבור ישיר עד לשכונת גבעת 
המהירה  לרכבת  גם  מתחבר  הקו  נוף.  הר  שכונת  בואכה  שאול 
למרכז הארץ, מה שמאפשר לדלג על הפקקים המוכרים לכולנו 
המרכז,  לאזור  וקל  מהיר  חיבור  לציבור  ומציע  מהעיר,  ביציאה 

כאשר שימוש ברכב פרטי הופך למיותר לגמרי.
אילן  בר  דרך  רמות,  משכונת  מגיע  הרכבת,  של  הכחול  הקו 
ברחוב יחזקאל היא יורדת מתחת לפני הקרקע ועולה שוב ברחוב 
שטראוס, ומשם ממשיכה לשכונת גילה. בצומת בר אילן מתאפשר 
להחליף בין הקו הכחול לירוק, מה שאומר בפועל חיבור מושלם 

בין כל חלקי העיר. 
ומתקרב  הולך  מהמציאות,  רחוק  כעת  שנראה  הזה,  החזון 
פנים  תקבל  ירושלים  שנים  כמה  ובעוד  שחולף,  יום  בכל  אלינו 
לעיר,  הבאים  פני  את  יקבלו  חדשות  כניסות  לגמרי.  חדשות 
מחלפים מודרנים יחליפו את הצמתים העמוסים, כבישים חדשים 
ייסללו, מסלולי רכבות קלות ירשתו את העיר ויחברו בין קצותיה, 

במהירות, ביעילות, בבטיחות ובנוחות. 
אכן, מהפך משמעותי צפוי בעיר! 

מערך היסעים מקיף: גם אוטובוסים
האוטובוסים;  שירות  במקום  יבוא  לא  הקלה  הרכבת  שירות 
החזון הוא לשלב את כל רכיבי התחבורה, עירוניים ובין-עירוניים 
כאחד, לכדי מערך תחבורה מתואם ויעיל. מערך התחבורה החדש 
יכלול רכבת קלה, שירות אוטובוסים מתוגבר, נתיבי אוטובוסים 
וסע'  'חנה  חניוני  בין-עירוני,  לשירות  נוסעים  מסופי  מהירים, 

וכבישים חדשים.
רק  לא  האוטובוסים  תנועת  את  משפרת  החדשה  התוכנית 
לתושבי שכונות צפון ירושלים אלא גם לדרומה. כך למשל כחלק 
משכונות  וישירים,  חדשים  קווים  לאחרונה  הופעלו  מהתוכנית, 
בית וגן וקריית משה, היישר לבית שמש ובני ברק, דבר שחוסך 
זמן רב לתושבי השכונות מצד אחד ומוריד את העומס על מרכז 

העיר מאידך.
גם את  יעילה שתשרת  בין-עירונית  לתת מענה לתחבורה  כדי 
תושבי שכונות הצפון, מתוכנן מערך מסופים בין-עירוניים בצפון 
הרטום במרחק  בצומת  מרכזי  מסוף  כולל  מסוף  כולל  ירושלים, 

רמות  בצומת  מסופים,  שני  ועוד  הצפון  משכונות  קצר  הליכה 
ובין- פרבריים  ליעדים  הצפון  את  שיחברו  התחמושת,  וגבעת 

עירוניים.

לא רק רכבת: שדרוג תשתיות
במסגרת  הציבורית,  בתחבורה  המשמעותית  ההשקעה  לצד 
גם  לשדרג  כדי  ש"ח  מיליון  כ-70  יושקעו  תקדים  חסרת  תכנית 
והדרכים בשכונות הגובלות בציר בר אילן. בחלק  את הרחובות 
ויותקנו  הרגל  להולכי  חדשים  גישה  שבילי  ייסללו  מהשכונות 

דרגנועים ומעליות להקלת הגישה לתחנת הרכבת. 
באופן  ישודרג  באזור  העירוני  המרחב  התכנית  במסגרת 
מחדש,  וירוצפו  יורחבו  המדרכות  היתר,  בין  כאשר  משמעותי, 
ישתלו עצים ויותקנו פינות ישיבה, תשופר תאורת הרחוב. כל קווי 
הביוב  ותשתיות  לאדמה,  מתחת  יטמנו  הצירים  לאורך  החשמל 
יוחלפו וישודרגו. כמו כן יוחלפו תמרורים ורמזורים וגידור כביש, 

וכלל הצירים ירובדו מחדש.

עתיד חדש לירושלים
זמן  ותוך  החרדים  ירושלים  לתושבי  למהפכה  תביא  "הרכבת 
תיק  מחזיק  אומר  בלעדיה"  הסתדרנו  איך  יבין  לא  הציבור  קצר 
תחבורה ותשתיות בעיריית ירושלים הרב דוד זוהר שאחראי על 
הפרויקט מטעם העירייה. "המהפכה הזו תסייע רבות גם לציבור 

החרדי ולשכונות החרדיות".
כדי  מיליארדים  משקיעים  ירושלים  ועירית  ישראל  "מדינת 
לשדרג את התשתיות ולשפר את החיים ויכולת התנועה ממקום 
של  הפרויקט  כאשר  בירושלים.  החרדיים  התושבים  של  למקום 
ורכבות  מסילות  רשת  תהיה  בירושלים  יושלם,  הקלה  הרכבת 
מקיפה שתאפשר להגיע מכל יעד לכל יעד בעיר ברכבת מהירה, 

בנוחות, במהירות ובבטיחות".
"המסילות החדשות יקיפו את כל ירושלים, וכיללו גם השכונות 
הוא  בעתיד  "הרעיון  זוהר.  הרב  והמתחרדות" ממשיך  החרדיות 
שיהיו מסילות רבות עד שיהיה אפשר להשתמש בהן  מכל מקום 
האוטובוסים  מערך  עם  מושלם  באופן  ישתלבו  הם  מקום.  לכל 
אוטובוסים,  לעצירת  מיוחדים  מפרצים  שיהיו  דאגנו  העירוניים. 
הם יעצרו רק במפרצים המיוחדים. ולא יעכבו אף רכב מלעבור".

הרב זוהר מתייחס גם לשיפור הנרחב בתשתיות. כלל התשתיות 
באזור נמצאות היום במצב קריטי ומהוות סכנה לתושבים. מדובר 
על תשתיות מים, ניקוז תקשורת כאשר לראשונה יטמינו את כל 
תשתית החשמל המסוכנת באדמה. "מעבר לזה" מוסיף הרב זוהר 
"יש גם את נושא זיהום האוויר – סכנה בריאות לאלפי תושבים 
שגרים על הציר, כאשר אנחנו יודעים היום שהציר המזוהם ביותר 
בישראל כולה הוא כביש בר אילן. מי שגר במקום יכול להיווכח 
של  המהפכה  האוויר.  זיהום  בשל  משחירים  ביתו  קירות  כיצד 
גם תשפר את  הרכבת לא רק תשפר את התנועה על הציר, אלא 

בריאות התושבים. מדובר בבשורה אדירה לציבור החרדי".
"ירושלים נמצאת בתנופת פיתוח לרווחת התושבים. העבודות 
שההפרעה  כדי  הכל  עשינו  אבל  לתושבים,  אתגר  אמנם  יוצרות 
חיי  שגרת  על  לשמור  שנוכל  כדי  הניתן  ככל  מצומצמת  תהיה 
התושבים בעת העבודות". הרב זוהר הבהיר כי "יחד עם הגורמים 
בעירייה נמשיך ללוות את הפרויקט באופן צמוד, ובמידת הצורך 

נתקן ונשפר את הטעון שיפור".
"אנחנו פועלים בקצב מהיר כדי לבסס את הרכבת הקלה ככלי 

התחבורה הציבורי המרכזי בעיר" אומר ראש העיר ירושלים מר 
ברכבות  תרושת  כולה  ירושלים  שנים,  מספר  "תוך  ליאון.  משה 
קצותיה,  כל  על  העיר  את  שיחברו  בישראל  מהמתקדמות  קלות 
ציבורית  תחבורה  עם  בישראל  הראשונה  לעיר  אותה  ויהפכו 
אחרי  בע"ה  נקבל  שאותה  העיר  ויעילה.  ירוקה  מתקדמת, 
העבודות, תשרת את כולנו טוב יותר, ותבטיח ירושלים מתקדמת, 

נוחה, ובטוחה יותר עבור כולנו".

ירושלים צועדת לקראת מהפך היסטורי בכל הקשור למהירות ונוחות הנסיעה בין קצוות העיר ⋅ רכבת קלה וחדישה שתעבור בין השכונות החרדיות תאפשר לכל אחד 
מאיתנו להגיע בתוך דקות בין משכונה לשכונה בעיר ⋅ הרכבת תצטרף למערך האוטובוסים עירוניים ובין-עירוניים שיסעו על נת"צים מהירים וישתלבו יחד במערך 

תחבורתי יעיל ומתקדם ⋅ נציגי הציבור בירושלים מברכים על השינוי ואומרים: "מדובר במהפכה לציבור החרדי בירושלים" ⋅ ירושלים, נוסעים לעתיד 

בתוך כמה שנים ירושלים תיכנס לעידן חדש של תחבורה ציבורית יעילה, נקיה ומהירה – כך זה ייראה
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